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ویة محكمة مجلة علمیة سن
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

  

  لعلــــوم وتقنیــات االنشطـــة  ةــــة العلمیـــالمجل

  البدنیـــة والر�اضیــة
 

  معهــــد التر$یـــة البدنیـــة و الر�اضیــة

  مـــــمستغان –س ــــــــد بن &ادیــــــــــبد الحمیـــــــة عــــجامع
  

  2014د�سمبر   31العدد الحاد� عشر 
 

 لبدنية والر"ضية، جملة علمية سنوية حمكمة تصدر عن معهد علومجملة علوم وتقنيات األنشطة ا  

                   وتقنيات األنشطة البدنية والر"ضية  جبامعة عبد احلميد بن -ديس مستغامن.
تعين ا5لة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة املتعلقة -5االت املختلفة لعلوم وتقنيات   

والر"ضية. وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية والطبية، والعلوم احلركة  األنشطة البدنية
....اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة Bحدى اللغات العربية 

احب/ أصحاب البحث. ومن أبواUا الثابتة أو الفرنسية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها Bقرار خطى من ص
-ب البحوث العلمية -للغة العربية، و-ب البحوث العلمية -للغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل -ب التقارير 

واليت تعقد  ،اخلاصة -ملؤمترات والندوات واحللقات النقاشية يف عموم علوم وتقنيات األنشطة البدنية الر"ضية
يف معهد الرتبية البدنية والر"ضية جبامعة عبد احلميد بن -ديس مبستغامن، و-ب عرض ملخصات الرسائل 

 اجلامعية اليت متت مناقشتها وإجازdا يف جماالت علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر"ضية علومها.

  
  اجلزائر 27000 –مستغامن  002: ص. ب:العنوان

  قنيات األنشطة البدنية والر$ضيةمعهد علوم وت

حلميد بن 1ديس مبستغامن.جامع   27000خروبة    -   ة عبد ا
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 العدد:كلمة 

يعجز اإلنسان عن التعبري يف مثل هذه املواقف الكبرية اليت تتطلب منه أن ينتقي الكلمات ليعرضها 
فاملوقف األول يتمثل يف اختيار الكلمات  على القراء األعزاء، فيكون بني موقفني غاية يف األمهية والصعوبة. 

التدقيق والفحص املعمق ملدلول الكلمات وملعاين املعربة عن املوقف يف حد ذاته والذي يتطلب االنتقاء و 
أما Kلنسبة للموقف الثاين وهو االلتزام حبدود املوضوعية  العبارات، حىت تصبح ذات صدى Kلنسبة للقارئ.

يف الطرح والتقيد بطرح األفكار اليت هلا عالقة Kجلانب املتخصص ، وهذا خيلق لنا صعوبة للقارئ بصفة عامة 
  فنجد^ نوازن بني هذا وذاك من أجل فكرة مفهومة للجميع. وليس املتخصص،

وعليه امسحوا يل أن أكتب هذه الكلمات يف حضرة القراء األعزاء متصفحي ا_لة العلمية لعلوم  
وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية معربا عن فخري بتكليفي gذه املهمة النبيلة واملتمثلة يف رfسة حتريرها وكذا 

ف املباشر على كتابة كلمة العدد فيها. ألقول للجميع أن إصدار هذا العدد جاء شحيحا من حيث اإلشرا
عدد املواضيع اليت قبلت للنشر يف صفحاrا لسبب بسيط واحد وهو pخر املقومني يف إرجاع التقارير اخلاصة 

لنا نقول لكل مقوم شارك يف التقييم Kلتقييم ألن املقيم يعمل بصفة جمانية يف سبيل نشر العلم واملعرفة، هذا جيع
  جزاكم هللا كل خري على ا_هود املقدم يف سبيل نشر العلم وإحياء ا_لة حىت تستمر وتدوم.

لكن املواضيع املتبقية كثرية جدا وحتتاج تضافر اجلهود من أجل تقييمها وحتكيمها حىت نكون يف 
حملكمني الذين مل يبخلوا على ا_لة وأعطوا من وقتهم لتقييم إننا نقدم رسالة جديدة للسادة ااملواعيد احملددة. 

املواضيع. بكل أمانة وعلمية، وأخالقية أن يساعدوا ا_لة يف البقاء واالستمرار من خالل تقييم املواضيع اليت 
ضية تفتح ونوجه الكلمة للسادة الباحثني ونقول هلم تبقي جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرh ترسل هلم.

صفحاrا لكل عمل جاد ومتميز، يكون يف حماورها، وخيدم النشاط البدين الرhضي، وعليه  تعترب هذه دعوة 
 لكل مهتم Kلنشر يف ميدان التخصص أن يساهم ~عماله يف ترقية العمل اخلاص K_لة.

ا يف إخراج هذا ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم خالص الشكر والثناء والتقدير جلميع الذين أسهمو 
العمل العلمي إىل حيز الوجود، ومجيع من كان هلم إسهام يف الفكرة واملادة العلمية والتحرير واملراجعة واإلخراج 
النهائي، مبا يف ذلك اهليئة العلمية للمجلة وأعضاء اللجنة العلمية املنتمية للمجلة، وكذا الباحثني الذين شاركوا 

  وثهم.بتزويد ا_لة بدراساrم وحب
 وهللا من وراء القصد، وهو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل...  

 

 رئيس التحرير                                                             
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 مدير اجلامعة.         بلحاكم مصطفي                 مدير ا�لة: أ.د/  -

 مدير املعهد.           د/ بن قاصد علي احلاج حممد     أ.مدير النشر:  -

 رئيس التحرير: أ.د/ عطاء هللا أمحد. -

 
 :  11رقمالعدد اللجنة العلمية اليت أشرفت على تقييم حبوث  -
 
  جامعة مستغامن  أ.د/ رhض علي الراوي. - 
  جامعة مستغامن  أ.د/ رمعون حممد. - 
  جامعة مستغامن  أ.د/ بن دمحان حممد نصر الدين . - 
  ISTSاملعهد العايل للرhضة   يلة.أ.د/ ميموين نب - 
  جامعة مستغامن        أ.د/ عطاء هللا أمحد - 
  جامعة األردنأ.د/ صادق احلايك                           - 
  جامعة مستغامن        أ.د/ حرشاوي يوسف - 
  جامعة تكريت العراقأ.د/ عبد الودود أمحد خطاب الزبيدي         - 
  جامعة مستغامن  ج حممد              أ.د/ بن قاصد علي احلا  - 
  جامعة مستغامن        أ.د/ بن قوة علي - 
  جامعة مستغامن      أ.د/ بومسجد عبد القادر - 
  جامعة مستغامند/ بن قناب احلاج                            أ. - 
  جامعة املسيلةأ.د/ بوسكرة أمحد                                - 
  جامعة مستغامنعيسى  خليفة                         أ.د/ سعيد - 
  أ.د/ بن برنو عثمان  - 
  أ.د/ حرييت حكيم  - 
  حممد الوالين بثينة حممد فاضلأ.د/  - 
  د/ بو طاليب هاين                    - 

    جامعة مستغامن
  03جامعة اجلزائر 

  جامعة اإلسكندرية مصر
  جامعة سطيف 
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  جامعة شلف                         د/ حفصاوي بن يوسف     - 
  جامعة مستغامند/ صبان حممد                                - 
  جامعة مستغامند/ بلكبيش قادة                                - 
  جامعة مستغامنأ.د/ ^صر عبد القادر                          - 
  جامعة املسيلة              د/ عمور عمر                    - 
  جامعة اجللفة  د/ زيوش أمحد                             - 
  جامعة مستغامند/ بن سي قدور احلبيب                       - 
  جامعة ورقلة  د/ دودو بلقاسم                      - 
  ساتذة الدار البيضاء املغرب   املدرسة العليا لأل  د/ مداين حممد                             
  جامعة مستغامن  د/ بومجعة بلوفة                            - 
  جامعة املوصل العراق  د/ وليد غامن ذنون عون البدراين            - 
  جامعة مستغامن            د/ زبشي نور الدين                          - 
  جامعة مستغامن               د/ طاهر طاهر                - 
  جامعة مستغامن  د/ زيتوين عبد القادر                       - 
  د/ بن زيدان حسني  - 
  د/ جوادي خالد  - 

                         

  جامعة مستغامن
  جامعة املسيلة

 تقدمي ا�لة: -

ة حمكمة تصدر عن جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية، جملة علمية سنوي  
وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية  جبامعة عبد احلميد بن Kديس مستغامن. هلا رقم  معهد علوم
                                                                 . ISSN:  1112 – 4032إيداع دويل 

علقة K_االت املختلفة لعلوم تعين ا_لة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة املت  
وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية. وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية 
والطبية، والعلوم احلركة ....اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها 
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سية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها �قرار عاملياً، واملكتوبة �حدى اللغات العربية أو الفرن
خطى من صاحب/ أصحاب البحث. ومن أبواgا الثابتة Kب البحوث العلمية Kللغة العربية، 
وKب البحوث العلمية Kللغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل Kب التقارير اخلاصة Kملؤمترات 

واليت تعقد يف  ،وتقنيات األنشطة البدنية الرhضيةوالندوات واحللقات النقاشية يف عموم علوم 
معهد الرتبية البدنية والرhضية جبامعة عبد احلميد بن Kديس مبستغامن، وKب عرض ملخصات 
الرسائل اجلامعية اليت متت مناقشتها وإجازrا يف جماالت علوم وتقنيات األنشطة البدنية 

  والرhضية علومها.
  أهداف ا�لة: -

تبىن جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية هدفا عاما هو: نشر املعرفة العلمية   
يف جمال علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرhضية وإثراؤها مبا يسهم يف تطوير العمل العلمي 

  بصفة عامة والرhضي بصفة خاصة. وحتديداً فإن ا_لة rدف إىل اآليت:
تقنيات األنشطة البدنية والرhضية وتطبيقاrا من خالل نشر املسامهة يف علوم و   .1

البحوث النظرية والتطبيقية يف الرhضة مبجاالrا املختلفة، مع التأكيد على اجلودة العالية 
  هلذه البحوث وارتباطها Kلواقع حاضراً ومستقبًال. 

والرhضية بنشر إحة الفرصة للمفكرين وللباحثني يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية  .2
  نتاج أنشطتهم العلمية والبحثية وخاصة تلك اليت تتصل Kلبيئة العربية والعاملية عامة. 

تشجيع البحوث اليت pكد على التنوع، وعلى االنفتاح الفكري، وعلى االنضباط  .3
املنهجي، واالستفادة من كل معطيات الفكر يف ا_ال الرhضي، قدميه وحديثه، أجنبياً  

  عربياً. كان أم 
  :قواعد النشر

على وجه واحد، ومبسافتني  A4يقدم الباحث نسخة من البحث مكتوبة على ورق  .1
سم  2.5مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع واملقتطفات واجلداول واملالحق وgوامش واسعة (

أو أكثر) أعلى وأسفل ترسل يف الربيد االليكرتوين للمجلة 
@yahoo.frrevuestapsmosta  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

5 

  يعلم صاحب البحث عن طريق االمييل بتاريخ استالم حبثه واإلجراء الذي مت عليه. .2
جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث أو  .3

وين. الباحثني، وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، ورقم الفاكس ، والربيد اإللكرت 
ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، يتوجب عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني 
يف صلب البحث، أو أيه إشارات تكشف عن هويتهم. وال ميكن ذكر أية عبارات 
شكر يرغب الباحث يف توجيهها إىل احملكمني أو غريهم ممن سامهوا يف تطوير البحث 

  يف ورقة مستقلة.
) كلمة، وآخر Kللغة 200للبحث Kللغة العربية حبد أقصى (جيب تقدمي ملخٍص  .4

) كلمة، مبا يف ذلك الكلمات املفتاحية. كل يف 200اإلجنليزية و الفرنسية  يف حدود (
 صفحة مستقلة، على أن حيتوي ذلك على عنوان البحث، واسم أو أمساء الباحثني. 

كلمات كأقصى   5يف أسفل امللخص جيب أن نضع الكلمات األساسية يف حدود  .5
  تقدير.

يراعي أن ال يزيد حجم البحث عن مخسة عشر  صفحة مبا يف ذلك املراجع واهلوامش  .6
  واجلداول واألشكال واملالحق.

إذا استخدم الباحث قائمة استبيان أو غريها من أدوات مجع البيا^ت، فعلى الباحث  .7
 صلب البحث أو يف أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة إذا مل يكن قد مت ورودها يف

  مالحقه. 
يتعهد الباحث �رسال نسخة من البحث بعد إجراء مجيع التعديالت املطلوبة من قبل  .8

 جلنة حتكيم البحوث.
  : قواعد عامة

  تؤول كافة حقوق النشر للمجلة. .1
   PDFمينح صاحب البحث املنشور نسخة واحدة من ا_لة على شكل اليكرتوين  .2

 .كاملة ويقوم بطبعها مبفرده
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ومينح خطاK رمسيا موقعا من رئيس التحرير ومدير النشر حول قبول املوضوع للنشر بعد  .3
  التحكيم.

 تعرب مجيع األفكار الواردة يف ا_لة عن آراء كاتبيها وال تعرب عن وجهة نظر ا_لة.  .4
أي سرقة للموضوع يتحملها صاحب املوضوع ، وال تتحملها ا_لة وال جلنة التحكيم  .5

 ن األحوال. وتعرض صاحبها للمتابعات القانونية. ~ي حال م
 توجه كافة املراسالت املتعلقة Kلبحوث إىل:  .6

  

  رئيس حترير جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرHضية.

  002على العنوان اآليت: ص. ب:

  معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرHضية

  جامعة عبد احلميد بن Zديس مبستغامن.

  27000وبة خر 
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  :دعوة للنشر

دعوتكم لإلسـهام بنشـر أحباثكم  جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرhضيةيسـر   
العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت الرhضية املختلفة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته 

ة أو اإلجنليزية أو الفرنسية واليت مل يسبق املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة �حدى اللغات العربي
  نشرها. 
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 املـحـتـويــــــــــــــات

 
  الصفحات  سم الباحثإعنوان البحث/   الرقم

01  

pثري بعض املتغريات الشخصية (اجلنس، اخلربة املهنية، عالقة العمل) 
  على أداء أساتذة الرتبية البدنية والرhضية يف طور التعليم املتوسط.

  أ. مريوح عبد الوهابمسعود بورغدة حممد      د. 
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرhضية ، جامعة قسنطينة 

  ، اجلزائر2

9-27  

02  

الفلسفة السائدة لدى مدرسي كليات الرتبية الرhضية يف اجلامعات 
  األردنية

 د. حممود عبد الرمحن احلديدي
  جامعة الشرق األوسط  األردن

28-66  

03  

ختبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية ملوظفات كلية إربد اجلامعية إ
  للبنات

  مدرس جامعة البلقاء التطبيقية –ساعة صاحل عبيدات أ.
  أستاذ مشارك جامعة البلقاء التطبيقية -د.^جح حممد الذKhت

67-95  

04  

العام لتالميذ أثـر ممارسة األنشطة البدنية والرhضية على التوافق النفسي 
 املرحلة الثانوية

 . جبوري بن عمرأ
  جامعة مستغامن-معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرhضية 

96-119  

05  

املهارات النفسية والتوافق  بعضدور الرتبية البدنية و الرhضية يف تنمية 
 النفسي لدى تالميذ الطور الثانوي

 أ. حيياوي أمحد 
  - وهران- ولوجيا حممد بوضياف جامعة العلوم و التكن

120-145  
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06  

تقومي األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد 
 الرتبية البدنية والرhضية من وجهة نظر األساتذة أنفسهم

  رشيد غزايل ا.
 أ.د  بن قاصد علي احلاج حممد

  IEPS معهد الرتبية البدنية والرhضية 

146-169  

07  

وظيفية وعالقتها بدقة أداء أهم أشكال التصويب بكرة اليد الكفاءة ال
  للناشئني

  ا.م.درائد عبد األمري عباس
  ا.م.د نبيل كاظم هريبد

  عباس أمرية.

170-185  

08  

لـدى  طريقة التدريب املدمج Kلكرة لتطوير بعض الصفات البدنية
  ) سنـة.18العيب كرة القدم (حتت 

  فغلــول سنوســي ا.
  

186-208  
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 !ثري بعض املتغريات الشخصية (اجلنس، اخلربة املهنية، عالقة العمل)

 .على أداء أساتذة الرتبية البدنية والر+ضية يف طور التعليم املتوسط 
 

  أ. مريوح عبد الوهاب            . مسعود بورغدة حممدد

  ئر، اجلزا2معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر+ضية ، جامعة قسنطينة 
 

 الملخص:

وزع إستبيا$ على   لدراسة أداء أساتذة الرتبية البدنية و الر�ضية وفق املقاربة 	لكفا�ت،        

أستاذا عرب أربع وال�ت(قسنطينة، 	تنة، سطيف و ميلة). النتائج املتوصل إليها يف هذه  115

داء واجبهم التدريسي. الدراسة بينت إمتالك األساتذة ملستوى متوسط يف الكفا�ت الالزمة أل

ص الشخصية ( اجلنس، اخلربة و ـــــــب اخلصائـروق يف األداء حســــــــة كذلك الفـــــتناولت الدراس

ل) و الحظنا أن عالقة العمل(مثبت، مستخلف) هلا أثر يف األداء مما يؤكد أن ــعالقة العم

لتحقيق الذات هلم أثر واضح يف األداء. دة و اــــاألدوار الواضحة و التوظيف بعقود غري حمددة امل

هذه النتيجة اليت توصلنا إليها حتتم على املدرسة اجلزائرية اإلهتمام بظروف عمل أساتذة الرتبية 

  البدنية و الر�ضية و حباجاpم النفسية و اإلجتماعية حىت يستطعون تقدمي أداء متميزا.
  

Résumé : 
 

        Pour étudier la performance des professeurs d’éducation physique et sportive 

selon l’approche par  compétences, Un questionnaire  a été Administré  a 115 

professeurs d’éducation physique et    sportive, repartis sur 04 willayas (Constantine, 

Batna, Sétif et Mila).Les résultats ont montré un faible degré de compétence  et 

rendement moyens dans l’exercice des professeurs d’EPS de leur mission. Il a aussi 

montré des différences dans la performance selon les caractéristiques personnelles 

(sexe, expérience, relation de travail). Il a également montré l’influence de la relation 

de travail (titulaire, vacataire) sur la performance des professeurs. cela confirme que 

la définition claire des rôles, le recrutement avec contrat indéterminé, et l’auto –

réalisation influencent la performance. Ces résultats exigent à l’école Algérienne de 

s’intéresser aux conditions de travail des professeurs d’éducation physique et sportive 

et à leurs besoins psychologiques et sociaux pour qu’ils s’épanouissent mieux et  

soient plus rentables   
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   : ةـــــــمقدم 

تسعى مجيع املؤسسات يف سبيل ضمان استمراريتها إىل حتصيل أهم العناصر واملكو$ت اليت 

تعود 	لفائدة والربح عليها على املدى القريب والبعيد، وtكد الدراسات امليدانية على أن أهم 

  يم كان.    هذه العناصر هو األداء الذي يعترب املكون األساسي والعمود الفقري ألي تنظ

وتزداد أمهية األداء عندما نتحدث عنه يف جمال التعليم ألن التعليم عايل اجلودة ميكن أن حيسن 

 Stephen Gomez, David Lush الوضع االجتماعي واالقتصادي للدول (

&Margaret,2004.p373 ويكتسب األداء التعليمي أو الرتبوي هذه األمهية من، (

pعتبارها �ين مؤسسة اجتماعية بعد األسرة، واليت تتوىل الطفل وتقوم أمهية املدرسة يف حد ذا	ا 

برتبيته وتعليمه ومساعدته للتكيف مع الظروف والوضعيات احمليطة به (بن لوصيف 

)، و  خذ األستاذ دورا حمور� يف حتقيق كل هذا داخل املدرسة وجممل 3،ص2012حورية،

  العملية الرتبوية.

به واقع مدارسنا ونظامنا التعليمي حاليا من جتديد وتعديل يف املناهج الرتبوية، غري أن ما يتميز   

تكوين األساتذة، تزايد اإلضرا	ت ومقاومة هذا التغيري...اخل، قد أثر سلبا على أداء املؤسسة 

الرتبوية وبروز عدة مظاهر سلبية، حيث تبني اإلحصاءات املقدمة من طرف الوزارة لسنة 

عدد التالميذ املعيدين يف التعليم املتوسط يف مجيع املستو�ت جتاوز أن  2008/2009

، وعدد املتخلفني 1011038تلميذ من العدد اإلمجايل للمتمدرسني البالغ  479300عددهم

) يف 7.81عن الدراسة والذين خرجوا منها دون شهادات أو مؤهالت كانت 	لنسب التالية(

تلميذا يف الثاين متوسط  59.680ميذا و تل 42.019الثالث متوسط أي ما يعادل 

  )3،ص2012(بن لوصيف حورية،يف األول متوسط  81.632و

كل هذا يعكس فشل املدرسة يف أداء مهمتها ورسالتها، ورغم أن هذا قد يعزى لعدة أسباب      

كاملشاكل االجتماعية، والصحية ونقص القدرات العقلية اليت يعاين منها التلميذ،وغياب 

البيداغوجية اليت تصعب عملية تقدمي املادة العلمية ...اخل، إال أن أغلب ما يعزى إليه الوسائل 

والذي من بينهم أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية الذي يعترب  أحد اإلطارات  هذا هو أداء األستاذ 

الذين كونتهم اجلزائر وتساهم بدرجة كبرية يف جناح الطلبة ، 	عتبار هذا التخصص حسب 
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ملشروع اجلزائري جزء ال يتجزأ من املنظومة الرتبوية وله أمهية يف تكوين الطفل اجلزائري يف ا

     ).4،ص 2008اجلوانب البدنية والنفسية واالجتماعية والفكرية (حممد مسعود بورغدة،

 A S) وإذا كان األداء يعكس احلد احلسن أو السيئ الذي يؤدي به شخص ما عمله

Hornby,2000.p939) إنه جيب علينا عندما نطالب أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية ف

مبستوى عال من األداء أن نراعي جمموعة من الظروف واملعطيات اليت يعمل يف ظلها من نظام 

إداري  ونظام للحوافز واألجور و أداوت و وسائل التدريس، 	إلضافة إىل طبيعة ختصصه 

قد عمله و عالقته مع التالميذ وحميط العمل...اخل، كل وتفاعله مع األساتذة اآلخرين وطبيعة ع

 Nwachukwuهذه العوامل قد تؤثر 	إلجياب أو السلب على دافعيته ومن مث أدائه. (

Prince Ololube,2008.p13(.   

وهذا ما دفعنا إىل حماولة معرفة tثري بعض هذه العوامل والظروف واملتمثلة يف كل من عامل     

املهنية وعالقة العمل على أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية يف طور التعليم اجلنس ،اخلربة 

  املتوسط.
 

  : ةــــــــــــــــاإلشكالي -1

يعترب األداء الذي يعتمد على تفاعل مورد بشري مع عنصر مادي أو تقين ومهام كمية     

البشرية مع بعضها البعض وذلك سهل التقييم مقارنة مع األداء الذي يعتمد على تفاعل املوارد 

 Caroline ملا تتميز به من غموض ومهام ذات طبيعة نوعية يف عالقتها مع األداء،(

Vander Vliet & Johnny Hellgren 2002.p4 لذلك فإن تقييم أداء (

األستاذ على أساس معيار املردود واإلنتاج الذي هو مقدار ما حصله التلميذ غري كاف ألن أداء 

خري غري مرتبط  فقط مبستوى أداء األستاذ، ولكن كذلك بظروف اجتماعية ونفسية هذا األ

 وعقلية ال يتحكم فيها األستاذ.                                                             

كما أن أداء األستاذ بصفة عامة وأستاذ الرتبية البدنية والر�ضية خاصة هو نتيجة لعدة ظروف    

 غريات واليت منها تزايد عدد النساء فيما يسمى 	جلنس واملساواة يف اختيار عقود العمل (ومت

Peter Dolton &Oscar Marenaro –Gutierrez 2011.p9 و تزايد ،(
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أجر األستاذ الذي أدى إىل تزايد طلب املتخرجني هلذه املهنة  مما خيلق منافسة للحصول على 

 ,Hannah  Riley Bowels &Kathleen L.Mcginnهذا املنصب (

2008.p6 وهذا بدوره يزيد من عدد األساتذة املستخلفني طلبا للخربة املهنية و العمل و ،(

األجر، وإذا كان هذا النوع من عقود العمل يسهل على املؤسسة توظيف هذه الفئة عند تزايد 

ه ال ميلك مركز دائم احلاجة إليهم وتسرحيهم عندما تقل، فإن املستخلف يشعر بعدم األمان ألن

يف املؤسسة مما يؤثر على والئه هلا، يف الوقت الذي يستفيد نظرائه الدائمون من تعويضات  

                                                                      )(Deborah Dean2008.p11 .كالز�دة يف األجور واحلوافز

والعمر يف كل هذا فإن أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية من  ونظرا للتوجه يف احلديث عن اجلنس  

 ,Christopher Dougherty كال اجلنسني تزداد خرباته املهنية مبرور الوقت،(

1989.p1)وبطبيعة احلال تزداد األجور كذلك بز�دة اخلربة املهنية (Deborah A & al 

(1999.p32اعث واحلافز كي حتافظ على )، وهلذا تستخدم املؤسسات الرتقية إلعطاء الب

) وتقدم Rosalind Levacic ,2009.p35العمال ذوو القيمة  ألكرب مدة زمنية ممكنة(

 & Ali Molla hossienهلم املنح على اعتبار أÓا أغلب ما حيفزهم ويدفعهم للعمل(

al,2012 غري أن ما يزيد جاذبية هذه األخرية وقيمتها للعامل هو إحساسه بوجود عدالة ،(

 Thimothy A. Judgeيف اإلجراءات املتبعة والقرارات املستخدمة فيما خيص توزيعها(

& Jason A .Colquitt, 2009.p395 كدt خاصة مع تزايد عدد الدراسات اليت (

 & t ) Sikander Hayyat Malikثري العدالة على استعدادات وسلوكيات العمال.

al,2011.p127        (  

عامل يتأثر بكل العوامل السالفة الذكر وخاصة عندما ندرك أنه قد ال يقدم وإذا كان أداء ال  

 A S )جمهوداته 	لشكل املتوقع ألنه يتأثر مبعتقداته وتوقعاته والعوائد اليت يريدها

Hornby,2000. p939).،  �  ترى تؤثر هذه املتغريات (اجلنس واخلربة املهنية  فهل

 رتبية البدنية والر�ضية يف طور التعليم املتوسط؟ وعالقة العمل) على أداء أستاذ ال
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  أهداف الدراسة: -2

  قياس أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية. -1- 2 

 معرفة أثر كل متغريات الدراسة على أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية.   -2- 2 
 

  فرضيات الدراسة: -3

بني أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف األداء  ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية - 1- 3  

  تعزى إىل متغري اجلنس.

ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف األداء  -2- 3 

  تعزى إىل متغري اخلربة املهنية.

لر�ضية يف األداء ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أساتذة الرتبية البدنية وا  -3- 3 

 مرسم). –تعزى إىل متغري عالقة العمل (مستخلف 
  

مصطلحات الدراسة:  -4   

هو الطريقة اليت يؤدي Ùا فرد ما دوره ، كما انه احلد احلسن أو السيئ الذي  األداء: -4-1  

كما أنه النتيجة  يؤدي به شخص شيء ما، وهو كل فعل يستلزم الكثري من اجلهد والعناء،

قة من اجناز نشاط معني  وهو يتطلب ترابط جمموعة من العناصر مع بعضها البعض و اليت احملق

قد تكون كفيلة بقيام األستاذ مبهامه وأدواره مثل الكفاءات 	ملعارف واملهارات واإلجتاهات. 

Leopold Paquay & al,2006.p33)( 

يظهرها أستاذ الرتبية البدنية نقصد مبصطلح األداء يف حبثنا جمموعة املعارف واملهارات اليت  

والر�ضية يف نشاطه التدريسي وفق املعايري و احملاور اآلتية: ختطيط الدرس، تنفيذ الدرس،التقومي، 

 وإدارة وتنظيم الفصل.

ويستخدم  )، Gender (أو (Sex)قد يشار إليه مبصطلح   :اجلنس - 4-2

يولوجية والبدنية، يف ) للتفريق بني الذكر واألنثى نتاج الفروق البSexمصطلح(

) للتفريق بينهما على أساس األعراف والتقاليد االجتماعية والسياسية والقوى Genderحني(

أي االختالفات يف الثقافة  )p2Emily Esplen & Susie Jolly.2006,(الثقافية
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 Deaux( واملعارف واالستعدادات ونظم املعتقدات بني كل من الرجال والنساء.

K,2010.p105 (  

نقصد بكلمة جنس يف حبثنا كل االختالفات بني الذكر واألنثى سواء الناجتة عن الصفات   

البيولوجية والبدنية أو تلك اليت حتددها العادات والتقاليد ونظرة اÞتمع لكل من الذكر واألنثى، 

 وتكون هلا األثر على الرضا الوظيفي.

به الفرد منذ مدة طويلة من حياته، وهي يقصد Ùا العمل الذي يقوم  :اخلربة املهنية - 4-3

 A.S)    الفرص اليت حيصل عليها الفرد من فرتة العمل السابقة واملؤهالت

Hornby,2000. p439,1493).  

نقصد مبتغري اخلربة املهنية يف حبثنا كل األشياء اليت يكتسبها أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية   

  ية واجتماعية...اخل واليت قد تؤثر على أدائه.معرفية كانت أو نفسية، جسمية، حرك

يرتبط األستاذ مع مؤسسة عمله من خالل عقد عالقة العمل:  -3- 4-2

)الذي يشري إىل العالقات املتبادلة بني طريف العقد من خالل االشرتاك يف  Contractعمل(

وافز، مثل ، نظام احل (Explicit Contract)مشروع ما، ويتضمن هذا العقد جانب رمسي

 Implicit) نظام حل املنازعات، األجر، العطل...اخل، وجانب غري رمسي

Contract) ويقصد به العقد النفسي وهو التوقعات الغري مكتوبة بني مجيع األفراد داخل

وÙذا يكون األستاذ مرمسا أو مستخلفا  ) Nigel Nicholson,1998.p22العقد،(

  حسب العقد املربم مع املؤسسة.

اذ املرسم يف الرتبية البدنية والر�ضية يف حبثنا هو الذي ميلك عقد عمل دائم يتيح له األست   

امتيازات عديدة على عكس زميله املستخلف الذي يعمل لفرتة زمنية حمددة فقط، وهذا قد يؤثر 

 على أدائه.

 هو املعلم واملدرس من الفعل يدرس أي يعلم عن طريق األمثلة والتجارب، األستاذ: - 4-4

)Atlas Student Dictionary,2003.p1081(  واألستاذ هو الشخص الذي يقوم

 )Dictionnaire Hachette,1996.1309( 	لتعليم.
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ألستاذ يف حبثنا هو الشخص الذي يقوم بتدريس مادة الرتبية البدنية و الر�ضية يف التعليم ا     

و متخرج من أقسام الرتبية  الثانوي والتقين، بشرط أن يكون متحصل على شهادة الليسانس

 البدنية و الر�ضية.
 

  حدود البحث: -5

أجري البحث يف كل من والية قسنطينة و 	تنة و سطيف و ميلة وخص أساتذة الرتبية البدنية   

  يف طور التعليم املتوسط.

 05إ$ث)، األساتذة ذوي اخلربة املهنية من  - حدد البحث اخلصائص اآلتية: اجلنس(ذكر  

سنوات فما أقل، أما عالقة العمل فهي نوعني  05فما فوق، وذوي اخلربة املهنية من  سنوات

بند موزعة على األبعاد اآلتية  48دائمة(مرسم) و مؤقتة (مستخلف). وتقتصر الدراسة على 

 لألداء: ختطيط الدرس ، تنفيذ الدرس، التقومي، تنظيم وإدارة الفصل .
  

  جماالت الدراسة:  -6

املكاين: أجريت الدراسة مبتوسطات كل من والية قسنطينة ،	تنة ،سطيف و اÞال  - 1- 6

  ميلة.

  .2012- 2011اÞال الزمين: مت إجراء البحث خالل السنة الدراسية  - 2- 5

أستاذا للرتبية البدنية والر�ضية املتحصلني  115اÞال البشري: أجريت الدراسة على  - 3- 6

 جية الرتبية البدنية والر�ضية.على شهادة الليسانس يف نظرية ومنه
 

يقصد 	ملنهج نظام ترتيب وتنظيم لألجزاء أو اخلطوات لتحقيق  : منهج الدراسة - 7

وهو الطريقة اخلاصة يف أداء  )Atlas Student Dictionary,2003. p680(غاية،

وقد استخدمت دراستنا املنهج الوصفي على  )A S Hornby,2000.p803(شيء ما،

مسح شامل للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ووقت حمدد حبيث اعتبار أنه 

 حياول الباحث كشف ووصف األوضاع القائمة واالستعانة مبا يصل إليه يف التخطيط للمستقبل.
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  الدراسات السابقة: -8

) دراسة من pp25-27   Muhamma Sohail Anwar &al.2011,قدم (   

وض يف العمل (عدم االستقرار يف منصب العمل) خيفض األداء لدى هذا بني افرتاضاpا أن الغم

النوع من العمال، كما أن العمال غري املرمسني يقدمون أداء أعلى مقارنة مع املرمسني، 

عامل من 100بند على عينة من  23واستخدمت الدراسة استبيان بتدرج مخاسي ليكرت  من 

نتائجها إىل أن الغموض وعدم الوضوح خيفض األداء،   صنفي العمل الدائم والغري دائم. وتشري

كما أن هناك عالقة ارتباطيه قوية بني الشعور 	ألمن الوظيفي واحلوافز واألداء حتت عقد العمل 

الدائم، وعالقة ضعيفة حتت عقد العمل املؤقت، وعالقة ضعيفة بني العمل 	إلستخالف 

 واألداء.

دراسته فرضني األول åنه ليس هناك فروق  ) يفL.A.Yahaya 1999.pp2-6قدم (   

حيث مييل منط  Bأو  Aذات داللة يف األداء تعود اىل عامل اجلنس، وال بني منط الشخصية 

إىل مسابقة الوقت 	لرغبة يف اإلجناز يف أقل وقت، دافعية اجناز كبرية، العدوانية،  Aالشخصية 

  ة أقل، البساطة يف العمل وأقل تنافسا.	لثقة، عدواني Bعدم األمان، يف حني ميتاز النمط 

وزارة  21عامل من  675استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بعينة عشوائية طبقية عددها    

ا$ث، واعتمدت على التقرير السنوي لتقييم األداء الذي  219ذكر و 456يف نيجري�، منهم 

اة ، وأدThe Federal Civil Service Commission of Nigeriaأعدته

)، وقد أشارت النتائج اىل عدم وجود (Adeoye1991أمناط سلوكيات العمال الذي أعده  

فروق ذات داللة للجنس على أداء املستجوبني، وال توجد كذلك فروق بني منطي الشخصية يف 

 األداء. 

تناولت tثري بعض (Carl J. Thoresen& al, 2004. pp836-849)دراسة   

 Maintenanceداء يف كل من مرحلة العمل االنتقالية واملستمرةالسمات الشخصية على األ

and Transitional Job Stage  عامل يف املرحلة املستمرة  137، حيث مت اختيار

  عامل يف املرحلة االنتقالية وذلك 	ملؤسسة الكربى لألدوية 	لوال�ت املتحدة األمريكية. 78و
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وجود عالقة ارتباطية قوية بني ثبات الوظيفة والعمل أشارت بعض النتائج هذه الدراسة إىل     

  يف املرحلة املستمرة على األداء، وال توجد عالقة بني األداء والعمل يف املرحلة االنتقالية. 

  من خالل هذه الدراسات نعرض فيما يلي اجلوانب املشرتكة و املختلفة: 

 : من حيث املنهج -

 و هو نفس املنهج الذي نعتمد عليه يف دراستنا. استعملت هذه الدراسات املنهج الوصفي،  

 : من حيث األدوات -

استعملت هذه الدراسات االستبيان لقياس األداء، و هي نفس الوسيلة اليت نستعملها يف   

االختالف املالحظ يف هذه االستبيا$ت يكمن يف أبعاد الرضا الوظيفي وعناصر كل   حبثنا.

ة و ظروف عمل عينة كل حبث، و إىل نظرة كل 	حث بعد، هذا االختالف يرجع إىل طبيع

   ألبعاد وعناصر األداء.

 :  من حيث الوسائل اإلحصائية -

اختلفت الدراسات السابقة يف وسائلها اإلحصائية، فدراسات استعملت النسب املئوية   

ودراسات استعملت إىل جانب النسب املئوية معامل االرتباط "بريسون" لدراسة العالقة بني 

أما دراستنا إىل جانب الوسائل املستعملة يف الدراسات السابقة كمعامل  متغريات الدراسة،

 لدراسة الفروق بني متغريات الدراسة - ت - االرتباط لبريسون، فإÓا تستعمل اختبار 
 

 115مت أخد عينة عشوائية من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية بلغ عددها  : عينة الدراسة -9

أستاذا موزعة عل كل من والية قسنطينة،  564من جمموع  %20.39وهذا ما ميثل  أستاذا،

  	تنة، سطيف وميلة، وهي متتاز 	لتوزيع املتساوي بني هذه الوال�ت.

، يف حني بلغ عدد 115من جمموع  %92.2أستاذا وهو ما ميثل  106وقد كان هناك عدد  

قد يعكس هذا تقسيم الدور الذي خيضع من العدد اإلمجايل، و  %7.8بنسبة  09األستاذات 

له اÞتمع اجلزائري حسب عاداته وتقاليده، كما قد يرجع إىل النتائج السلبية اليت قد تلحق 

أما فيما خيص اخلربة ، ) (Jodi D.Nadler,1984.p2 اإل$ث من النجاح يف هذا اÞال

، %54.8أستاذا بنسبة  64سنوات فما فوق  5املهنية فقد بلغ عدد األساتذة ذوي خربة من
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، يف %44.3أستاذا بنسبة  51سنوات قد بلغ  5أما عدد األساتذة الذين تقل خربpم املهنية 

، %73.9أستاذا مرمسا بنسبة  85و%  26.1أساتذة مستخلفا بنسبة  30حني كان هناك 

  والشكل التايل يوضح ذلك:

اجلنس، اخلربة املهنية، ): توزيع أفراد العينة حسب املتغريات الشخصية (01شكل رقم(

  عالقة العمل)
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: أداة الدراسة -10  

	العتماد على جمموعة من املقاييس املستخدمة يف قياس األداء الرتبوي والبحوث السابقة قمنا   

، تضمن ìعداد استبيان لقياس األداء لدى أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية بتدرج مخاسي ليكرت

جزئيني  األول يهدف إىل مجع البيا$ت الشخصية قيد الدراسة، والثاين لقياس حمور األداء 

اخلاصة åستاذ الرتبية البدنية والر�ضية وهي (ختطيط الدرس، تنفيذ الدرس، التقومي، تنظيم وإدارة 

 الفصل).
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  : صدق أداة الدراسة -10-1

 80يان  على نسبة اتفاق لدى احملكمني تفوق يوضح الصدق الظاهري  حتصل عبارات االستب 

، و يتميز االستبيان املعد للدراسة بصدق االتساق الداخلي نظرا ألن  معامالت االرتباط بني  %

)  0.05كل عبارة من عبارات األداء و احملور اليت تنتمي إليه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة(

بني كل عبارة و األداء الكلي، و بني كل حمور و كما يتسم االستبيان بصدق االتساق الداخلي 

 األداء الكلي. 

  : ثبات األداة -10-2

تشري طريقة التجزئة النصفية åن معامالت االرتباط سبريمان براون أن معامل الثبات لنصفي  

	لنسبة للنصف  0.9560	لنسبة للنصف األول، و  0.9718االستبيان عايل حيث قدر بـ 

)، ويعكس 0.8865معامل االرتباط بني نصفي االستبيان يعترب عاليا ويقدر بـ ( الثاين، كما أن

  ). 0.9784معامل الثبات ألفا كرونباخ الستبيان األداء قيمة ثبات عالية بلغت قيمته (

ومن خالله تقنية حذف العبارة للتأكد من ثبات االستبيان حتصل االستبيان على تباين إجيايب   

مل يتأثر من حذف أية عبارة، و  αمن عباراته، كما  أن معامل الثبات عند حذف كل عبارة 

  حافظ 	لتايل االستبيان على معامل ثبات عال.
 

  األدوات اإلحصائية املستخدمة:  -11

  استعمل الباحثون األدوات اإلحصائية التالية:

  املتوسط احلسايب. - 

  االحنراف املعياري.  - 

  راسة داللة الفروق بني جمموعات الدراسة.(ت) لد - 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ، - 

 . معامل اإلرتباط بريسون -   

 معامل االرتباط سبريمان براون -   
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   : حتليل ومناقشة النتائج -12

  توصلنا من خالل دراستنا إىل النتائج التالية: : الفروق يف األداء حسب اجلنس 12-1

 لة الفروق يف األداء على أساس اجلنس.): دال01اجلدول رقم (
  

  

 املتغري

  

 أستاذ

  

 الداللة ت احملسوبة أستاذة

 ع م ع م

 غري دال 1.22 0.70 3.29 0.73 3.40 التخطيط

 غري دال 1.35- 0.55 2.49 0.41 2.60 التنفيذ

 غري دال 1.55 0.39 3.28 0.44 3.49 التقومي

تنظيم وادارة 

 الفصل

 غري دال 1.32 0.56 3.55 0.49 3.60

 غري دال 1.18 0.45 3.13 0.43 3.30 األداء

    113م: املتوسط احلسايب       ع: االحنراف املعياري         درجة احلرية:          
 

 ذات داللة إحصائية بني األساتذة نالحظ من خالل اجلدول أعاله عدم وجود فروق

  ).0.05ومستوى داللة ( 113واألستاذات يف األداء الكلي عند درجة حرية 

تعزى النتيجة املتوصل إليها إىل التكوين املوحد بني األساتذة واألستاذات نظر� وتطبيقيا،  

واشرتاك الفئتني يف الرتبصات امليدانية والندوات اليت يعدها املشرفون، 	إلضافة إىل األهداف 

م والضبط ، غري أن هذا يتعارض املشرتكة داخل املؤسسة مما يزيد من قدرة كليهما على التنظي

مع اخنفاض أداء النساء مقارنة 	لرجال يف بعض االختصاصات مثل الرتبية البدنية والر�ضية، 

" أن النساء خيفن ويتجننب النجاح وذلك للنتائج السلبية Matina Hornerحيث تقرتح "

اصة وأن )، خ136.ص2000اليت تلحقهن نتيجة هذا النجاح(عبد اللطيف حممد خليفة،

التقسيم اجلنساين للعمل ونظرة اÞتمع تري أن مسؤولية النساء تنحصر يف حقل اعادة اإلنتاج 

وحسب، وأÓن أقل مرونة وقوة جسدية من الرجال الشيء الذي يتخذ منه دريعة لتقسيم العمل 

حسب اجلنس يف مهن معينة مل تعد حتتاج اليوم اىل القوة العضلية(أورزو 
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و ميكن تفسري   )،واليت من بينها مهنة أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية، 20.ص1995الشوي،

كذلك عدم وجود فروق بني األساتذة واألستاذات أنه بعد اإلقبال املتزايد للعنصر النسوي على 

هذا االختصاص بدأ نوع من التقبل االجتماعي لدور املرأة كأستاذة يف مادة الرتبية البدنية 

  .  والر�ضية

إذا اعترب$ أن األداء يتأثر 	لعوامل مثل األجر، الرتقية، األمن والوقاية وتوافر ظروف و   

فاألستاذ أو ) Alamadar Hussin Khan &al 2012,p6(           العمل...اخل،

األستاذة يعمالن حتت نفس الظروف وشروط العمل مما ال يسمح بوجود فروق، غري أن نتائج 

ص الفرو  ق على أساسا اجلنس تعترب أقل دقة ألن عدد النساء قليل جدا يف دراستنا فيما خي

  مما ال يسمح ìجراء مقارنة دقيقة. اختصاص الرتبية البدنية والر�ضية

  الفروق يف األداء حسب عالقة العمل: -12-2

  ): داللة الفروق يف األداء على أساس طبيعة عالقة العمل.02اجلدول رقم (

   حملسوبةت ا مستخلف مرسم املتغري

 الداللة

 ع م ع م

 غري دال 1.19 0.88 3.16 0.69 3.50 التخطيط

 دال 2.02 0.50 2.59 0.31 2.78 التنفيذ

 غري دال 1.10 0.38 3.30 0.50 3.45 التقومي

تنظيم وادارة 

 الفصل

 دال 1.99 0.39 3.43 0.33 3.65

 دال 2.00 0.57 3.15 0.51 3.47 األداء

 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املستخلفني 02جلدول رقم (و نالحظ من خالل ا

واملرمسني يف األداء، واملالحظ أن األداء يرتفع مع الز�دة يف األجور والتعويضات، املمارسات 

) وكل هذا ال يعين األستاذ Andrew Morrison ,1996.p9داخل العمل...اخل(
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سار املهين والشعور 	ألمن الوظيفي يساهم يف املستخلف مقارنة 	ملرسم، وإذا كان ختطيط امل

 European Foundation for The Improvement of( حتسني األداء

living and Working Condition,2001.p1(،   فاملستخلف ال حيس بكل هذا

 .Jennifer Sمما يؤثر على أدائه واستقراره االنفعايل، وتوافق هذه النتيجة  دراسة( 

p2Skibba,2002. الستقرار االنفعايل	كد وجود عالقة بني نوع عقد العمل t اليت (

 واألداء يف العمل. 

كما أن أداء األستاذ ال يرتبط بقدراته وطبيعة تكوينه فحسب بل له ارتباط وثيق مع مدركاته     

ومعتقداته، فاألستاذ املستخلف مع كل هذه الظروف ال ميلك دافعية وال رضا وظيفي جتعله 

أداء يف نفس مستوى أداء األستاذ املرسم، يف احلني الذي تعترب الدول املتقدمة العالقة بني  يقدم

  )David H Peter,2010.p1الدافعية والرضا الوظيفي أساس كل عمل فعال. (

  الفروق يف األداء حسب عامل اخلربة املهنية: -12-2

  توصلنا من خالل دراستنا إىل النتائج التالية:

  ): داللة الفروق يف األداء على اخلربة املهنية.02(اجلدول رقم 

  

درجة  ت احملسوبة اخلربة املهنية املتغري

 احلرية

 الداللة

سنوات  5من 

 فما فوق

 5أقل من 

 سنوات

 ع م ع م

 غري دال 113 1.23 0.80 3.49 0.53 3.54 ختطيط الدرس

 دال 113 2.01 0.39 3.22 0.24 3.35 تنفيذ الدرس

 غري دال 113 - 1.80 0.48 2.66 0.50 2.88 وميالتق

تنظيم وادارة 

 الفصل

3.57  

 

 غري دال 113 1.63 0.43 3.49 0.34

 غري دال 113 0.56 0.55 3.31 0.41 3.36 األداء



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

23 

) املبني أعاله عدم وجود فروق ذات داللة يف األداء بني ذوي اخلربة 02يتضح من اجلدول ( 

	ستثناء متغري تنفيذ الدرس،  113) و درجة حرية 0.05ة (واألقل خربة عند مستوى دالل

 ,Jeffrey H.Greenhaus &alوهذه النتيجة املتوصل إليها توافق دراسة ( 

1987.p212(  كد عد وجود تفاعل ضعيف بني األداء يف العمل وخربات العمل، كماt اليت

صحيح ميكن أن ينجر عنه أن الدراسات tكد على أن تقدمي املعلومات الصحيحة يف الوقت ال

جودة وفعالية يف اخلدمة املقدمة وحتقيق األهداف املرجوة دون التأثر بعامل الزمن و اخلربة 

وهذا ما يعلمه األستاذ منذ بداية  )Geoffrey Baker, MBA ,2003.p16 املهنية،(

ميكن أن  عمله مثل أجره، مساره املهين ،احلوافز وفرص الرتقية اليت سيتحصل عليها  فهو ال

  يقارن كل هذا مع عامل أخر ذو خربة أكرب وعمل لسنوات قبله. 

وتشري دراستنا كذلك إىل أن الفئتني (ذوي اخلربة و األقل خربة) يقومان بعمل جيد، ويرجع   

ذلك حسب رأينا إىل تكوينهم العايل يف أقسام الرتبية البدنية و الر�ضية والتكوين املستمر عرب  

ص الندوات اليت ي شرف عليها املفتشني، مما أدى إىل سد اهلوة اليت كانت ستظهر جراء نق

اخلربة، غري أننا نفسر وجود فروق يف حمور تنفيذ الدرس لصاحل ذوي اخلربة إىل الرتبصات امليدانية 

اليت يقوم Ùا املشرفون طول السنة و اليت استفادت منه أكثر فئة ذوي اخلربة، 	إلضافة إىل عامل 

ة امليدانية الطويلة مقارنة 	ألقل خربة كان هلا أثر إجيايب مسح للفئة األوىل بتاليف املمارس

 الصعو	ت و تنفيذ الدرس  بشكل أحسن.
  

  : ةــــــــــــــخامت - 13

إن جناح املؤسسة الرتبوية يف أداء مهمتها يعتمد بدرجة كبرية على أداء األستاذ، خاصة إذا   

للتالميذ وليس وظيفة يسد Ùا حاجاته فقط، و لن يتحقق له ذلك مهامه رسالة يقدمها  اعترب

 Jay) إال إذا كان يف حالة نفسية تعرب عن درجة من اإلحساس 	لسعادة،

C .Thomas,2003.p430) و هذا اإلحساس والشعور هو نتاج عن تقييم شخصي

ؤسسة، جنسه و واليت من بينها طبيعة عالقته مع امل ملختلف عناصر ومتغريات وضعية العمل،

  )S.W.J.Klozlowski (GD),2009.p5( خربته.
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و دراستنا تبني عدم وجود فروق يف أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية ميكن أن تعزى إىل    

متغري اجلنس واخلربة املهنية، ووجود فروق يف األداء بني املستخلفني واملرمسني، ولكن لكي حتدث 

داء قد تتفاعل مع عناصر أخرى، فاجلنس قد حيدث فرقا يف أداء هذه املتغريات فروقا يف األ

األستاذ عندما يتأثر بصراع األدوار  خاصة لدى أدوار اإل$ث كعامالت من جهة وأمهات من 

جهة أخرى، كما أن أداء املرسم واملستخلف وذوي اخلربة واألقل خربة قد يتأثر 	لفرتة اليت يعمل 

غري دائم إما حتصل على منصب عمل وهو يف مرحلة اختبار لتثبيته فيها هل هي فرتة انتقالية (

أو أنه مل يتحصل على منصب بعد ويعمل كمستخلف فقط ) أو مرحلة مستمرة( دائم أي مت 

تثبيته يف منصب العمل)، ففي الغالب يرتفع يف املرحلة االنتقالية حىت يضمن العامل منصب 

ا$ العكس يرتفع األداء يف املرحلة املستمرة عندما عمله وينخفض يف املرحلة املستمرة، وأحي

) وهنا تتدخل Carl J. Thoresen & al ,2004.p837 يكتسب خربة أكرب،(

السمات الشخصية لكل فرد يف حتديد هذا، مما  يفتح لنا اÞال لدراسات أكثر حول أداء أستاذ 

 قيق أعلى أداء ممكن.الرتبية البدنية والر�ضية والعوامل املؤثرة فيه، يف سبيل حت
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 الفلسفة السائدة لدى مدرسي كليات الرتبية الر�ضية 

  يف اجلامعات األردنية
  

   األردن جامعة الشرق األوسط     د. حممود عبد الرمحن احلديدي
 

 ملخص البحث :

هدف البحث للتعرف إىل األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف     

ت األردنية، واقتصرت عينة البحث على عينة عمدية بنسبة كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعا

) أعضاء هيئة تدريس، وقد قام الباحث 108) من جمتمع البحث األصلي والبالغ (66.37%(

) فقرة من نوع (ليكرت) ذات M49عداد استبانة Lألمناط الفلسفية السائدة تكونت من (

فة املثالية، والفلسفة الطبيعية، الدرجات اخلْمس، صنفت حتت مخسة جماالت هي: (الفلس

والفلسفة الواقعية، والفلسفة الربامجاتية، والفلسفة الوجودية)، وللتأكد من صدق االستبانة مت 

عرضها على جمموعة من األساتذة احملكمني ذوي اخلربة والكفاءة من أجل احلكم على 

االتساق الداخلي حسب صالحيتها، وللتحقق من ثبات االستبانة، قام الباحث حبساب معامل 

) 0.80- 0.67معادلة (كرونباخ ألفا) للمجاالت واألداة ككل، إذ تراوحت قيم الثبات بني (

  وهي قيم ثبات مناسبة ومقبولة ملثل هذا النوع من البحوث.

ولإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث Lستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات   

  األحادي، وتوصل البحث إىل النتائج اآلتية:املعيارية وحتليل التباين 

) وبنسبة 4.26أن منط الفلسفة الربامجاتية قد احتل املرتبة األوىل بني األمناط مبتوسط حسايب ( 

)، بينما جاء منط الفلسفة الطبيعية يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب %58.23مئوية (

 ).%74.59) وبنسبة مئوية (3.73(

 داللة إحصائية يف أمناط الفلسفة السائدة ملتغريي الرتبة األكادميية واجلنس. ال توجد فروق ذات  

وتوصل البحث إىل عدة توصيات أمهها استخدام أساليب وطرائق تدريسية متنوعة    

   لألنشطة الر�ضية املتعددة.
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Prevailing  philosophy Among Teachers at physical Education Colleges in the 

Jordanian Universities. 

 

Abstract: 

 The study aimed at identifying the prevailing philosophy among teachers at 

the physical education colleges at the Jordanian Universities. The sample was limited 

to a deliberate sample of (66.37%) of the original research community of (108) faculty 

member. The researcher designed a questionnaire about the prevailing philosophical 

patterns.  

  The questionnaire consisted of (49) statement on lickert scale of fire grades, 

under fire domains: (Idea philosophy, Natural philosophy, Realistic philosophy, 

pragmatic philosophy, and Existentialistic philosophy). In order to assume validity the 

questionnaire was judged by a jury of highly experienced and qualified faculty 

members, and Cranach Alpha was applied for coefficient of internal consistency to 

ensure reliability of domains and the whole instrument resulting (0.60-0.67) making 

an acceptable range for this kind of study.  

To answer the questions of the study. The researcher used means. Standard 

deviation, and analysis of variance, and reached the following results: 

 Pragmatic Philosophy ranked first a among the five patterns with a mean of (4.26) 

and (%58.23). While the natural pattern ranked the last with a mean of (3.73) and 

percentage of (%74.59). 

 There were no significant differences in the prevailing philosophical patterns due to 

academic rank or gender. 

  Several recommendation were reached by the researcher mainly using 

different methods and ways of teaching various physical activities. 
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:مقدمة    

ليس من السهل إعطاء تعريف شامل للفلسفة، فتعريفها خيتلف Lختالف أغراضها   
ووظائفها واألشخاص املهتمني �ا. وأصل الكلمة مشتق من اللغة الالتينية واليت تعين حب 
احلكمة، وحسب تعريف قاموس أوكسفورد، فإن مصطلح الفلسفة هو حب ودراسة، والبحث 

 The Oxfordياء ومسببا�ا سواء أكان ذلك نظرً� أم عمليًا (عن احلكمة أو علم األش
English Dictionary, 1971.(  

وقد تساءل الفالسفة منذ القدم أمثال آرسطو، وأفالطون، وسقراط عن ماهية الكون   
واحلقيقة واخلري والشر واجلمال، وكل هذه التساؤالت تدخل ضمن متناول الفلسفة، كما ُعرّفت 

دراسة أو العلم املتعلق Lحلقائق أو املبادئ اليت يتوقف عليها املعرفة والوجود على أ´ا "ال
)Webster, 1969) كما عرّفها زجيلر ،"(Zeigler, 1964 على أ´ا: "علم يتقصى (

احلقائق واملبادئ واملشاكل املتعلقة Lلوجود يف حماولة منه لتفسريها وحتليلها وتقييمها"، وعرفها  
) ¾´ا: "ليست نظامًا من املعرفة ذو طابع إجيايب كالقانون أو علم Conner, 1954كونر (

األحياء أو التاريخ أو اجلغرافيا، وإمنا هي نشاط نقدي أو توضيحي". ويستخلص الباحث من 
ذلك ¾ن الفلسفة قدمية جداً، حيث ظهر جمموعة كبرية من الفالسفة منذ القدم، وقد تكون قد 

ى وجه األرض، وبدء رغبته يف البحث والتقصي واالستكشاف ظهرت مع ظهور اإلنسان عل
  ومعرفة حقيقة نفسه ووجوده وحقيقة هذا الكون الذي يعيش فيه.

من املعروف أن األسس الرتبوية ألي جمتمع تنبثق من فلسفة ذلك اÄتمع، حيث أنه ال   
ل مع فلسفة اÄتمع، يُعقل أن تُبىن األسس واملبادئ الرتبوية على حنو يتعارض ولو مبقدار ضئي

ألن مثل هذا التعارض قد يؤدي إىل التقليل من فعالية األسس الرتبوية وما ينبثق عنها، كما أنه 
قد يقلل من انسجام أفراد اÄتمع معها، لذلك فال مفّر من أن تُبىن األسس الرتبوية على أطُر 

رتبوية اليت صيغت من أجلها فلسفية لضمان فعاليتها وجناحها يف حتقيق األهداف والطموحات ال
  ).1978(وزرماس واحلياري، 

) أن لكل إنسان فلسفة، ولكل مجاعة أو جمتمع أو مؤسسة أو 1983ويرى Èصر (  
دولة فلسفتها، وهكذا تغدو كلمة الفلسفة ذات أبعاد خمتلفة ملنطلقات عديدة تتعلق Lألهداف 
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لتصرفات، وتلتقي الرتبية مع الفلسفة بصورة والقيم واملثل والعقائد ومن مث األعمال والعالقات وا
وثيقة، وذلك ألنه إذا كانت الفلسفة تعرب عن أفكار مصدرها الثقافة، فإن الرتبية هي "ذلك 

  اÄهود العلمي والفعلي الذي يرتجم هذه األفكار والقيم وحيوهلا إىل ممارسات وسلوك".
الفلسفة تعد اإلطار النظري للقضا� إن الصلة وثيقة يف عالقة الرتبية Lلفلسفة، إْذ إن   

واألمور، أما الرتبية فإ´ا اجلانب العملي التطبيقي، وال حرج يف أن ُتصاغ العالقة بشكل قانوين، 
فيقال عن الفلسفة: إ´ا اجلانب التشريعي للمسائل، وإّن الرتبية هي اجلانب التنفيذي، واملثال 

ضية كالتدريس، فإنه يف اإلطار الفلسفي له مفهومه على ذلك أننا إذا ما أردÈ أن نلم مبعرفة ق
وأهدافه من حيث كونه أوضاعاً، ومستو�ت للدارسني، لكّن اجلانب التنفيذي للتدريس يتعلق 
Lألساليب وMتقان املدرس للمادة طبقًا لألهداف، فيقوم بنقل املعرفة ¾يسر الطرائق لتمكني 

  ).1999كندري وآخرون، الدارسني من معرفة املادة واستيعا�ا (ال
من هنا يرى الباحث ¾ن ارتباط الرتبية Lلفلسفة ارتباط كبري، فالفكر الرتبوي هو فلسفة   

قبل أن يكون أّي شيء آخر، وما دامت الفلسفة تلقي ضوءاً على احلكمة، وحمّبة احلكمة، وفهم 
تبحث عنه الرتبية، كما أن اإلنسان، وطبيعته، وموقفه من العامل املادي واحلياة، فهو Lلتايل ما 

الرتبية تعتمد على فلسفة نظرية عامة، فمعظم املشكالت الرتبوية حتتاج يف حلها لنظرة فلسفية، 
وال يستطيع أي تربوي أن يتحدث يف الرتبية دون االعتماد على قاعدة فلسفية، وال ميكن 

  ار اليت قام عليها.التحدث يف أّي موضوع تربوي إال Lلرجوع إىل أصوله الفلسفية واألفك
فالرتبية والفلسفة دائرÔن كبريÔن، وال حرج يف القول: إّن إحدامها تدخل جوف   

األخرى، إال أ´ما يف النهاية Lزدواجهما حيققان صورة متكاملة مشرقة يف حياة الفرد واÄتمع 
  ).1999(الكندري وآخرون، 

لسفي، عن طريق التفكري يف وخالصة القول: إن الرتبية ترتبط أساسًا Lلفكر الف  
  اإلنسان وبيئته االجتماعية والطبيعية.

يف أواخر  Physical cultureمن استخدام مصطلح الثقافة البدنية  على الرغم   
القرن التاسع عشر، إال أنه يشكل اآلن مصطلحًا عامًا يضم حتت لوائه كل الفعاليات أو 

والر�ضية والرتوحيية والعالجية والسياحية، وبذلك فإنه  العناصر الر�ضية والبدنية، كالرتبية البدنية
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يضم حتت لوائه كل أهداف الرتبية البدنية وأغراضها مهما اختلفت يف الرتتيب أو اهليكل 
  ).1989(اخلطيب واملشهداين، 

فأغراض الرتبية البدنية بصور�ا وأسسها العامة ال خترج من حيز حتقيق النمو البدين   
والنمو احلركي والنمو االجتماعي، فالنمو البدين للفرد هو بناء الكفاءة البدنية عن والنمو العقلي 

طريق تقوية وبناء أجهزة اجلسم بواسطة الفعاليات الر�ضية، وهذا من املمكن حتقيقه يف الرتبية 
 البدنية، والنمو العقلي الذي هو ازد�د قابلية الفرد الكتساب املعلومات املختلفة واالستفادة

منها وز�دة قابلية التفكري لديه، وهذا من املمكن حتقيقه يف خمتلف العناصر اخلمسة املذكورة، 
والنمو احلركي الذي يُقصد به التحسن يف أداء خمتلف احلركات أو الفعاليات الر�ضية ¾قل جهد 

رض األخري ممكن ورشاقة وكفاءة ومجالية، وهذا من املمكن حتقيقه يف الرتبية الر�ضية، أما الغ
وهو النمو االجتماعي الذي يساعد الفرد يف التكيف مع األفراد واجلماعات واÄتمع الذي 
يعيش فيه، فهذا أيضًا من املمكن حتقيقه يف العناصر اخلمسة املذكورة (حسني وآخرون، 

1979.(  
وتتعلق فالثقافة البدنية تكتسب أمهيتها Lعتبارها جزءًا من الثقافة االجتماعية العامة،   

مبسائل ختص مستقبل اÄتمع واألمة، وهي النظام املتبع للمحافظة على النمو البدين للفرد، 
واللياقة البدنية واحلركية والصحة العامة للمجتمع، فهي تشكل نظامًا تربوً� يليب االحتياجات 

ات العاملة يف الفردية واالجتماعية، ومن الناحية النظرية تضم كل التصورات والنظر�ت والتنظيم
إطار فعاليا�ا وعناصرها املختلفة يف الرتبية البدنية والر�ضية والرتويح البدين والتأهيل البدين 
(العالجية احلركية) والسياحية، و�ذا تكون فعًال الوعاء الذي حيتوي خمتلف العمليات البدنية 

ا طرق معاجلة Lإلضافة إىل الر�ضة التنافسية ذات اإلجناز العايل، إذ حتتوي  يف مضم́و
التشوهات البدنية ووضع برامج ملختلف أنواع املعاقني بدنياً، ووسائل لقضاء وقت الفراغ 
Lلشكل اإلجيايب الذي حيقق الصحة والتهيؤ للعمل �مة ونشاط، وأيضًا تنظيم الربامج للنزهات 

عرفة وتوحيد العالقات والسفرات السياحية Lلشكل الذي يعود على الفرد بسعة الذهن وغزارة امل
  ).Zbigniew et.al., 1974االجتماعية (
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  أشهر املدارس الفلسفية

  أوًال: الفلسفة املثالية:
يـُْرِجع بعض املؤرخني جذور الفلسفة املثالية إىل عهد اإلغريق، وإىل سقراط وأفالطون   

لك مبقولة إن Lلذات، وكان األساس الفكري الذي قامت عليه يتمثل يف إعالء شأن العقل وذ
احلقيقة تكمن يف األفكار، وLإلضافة إىل األسس الفكرية اليت أرساها كل من سقراط 
وأفالطون، فقد ساهم آخرون مثل بريكلي وكانت وهريبرت يف حماولة قولبة مبادئها كنظام احلياة. 

ح، فالشخص إّن هناك عاملًا يتسيد فوق العامل املادي احلسي، وجوهر هذا العامل هو العقل والرو 
املثايل يرى أّن كل ما يعرفه اإلنسان عن الطبيعة إمنا àيت عن طريق الفكر، وأن الوجود نفسه له 
خربات داخلية لإلنسان، وهم بذلك خيالفون أصحاب الفلسفة الواقعية والربامجاتية 

)Kneller, 1971.(  
  الفلسفة املثالية والرتبية الر�ضية

مكا´ا جنبًا إىل جنب مع املوضوعات األكادميية األخرى  âخذ أنشطة الرتبية الر�ضية  
اليت تركز عليها املثالية مثل الفنون، واللغات، واملنطق، والتاريخ، واجلغرافيا، إضافة إىل الر�ضيات 

  والعلوم، وذلك من أجل توفري تربية حضارية تتميز Lلدافعية.
يفهم املناهج والربامج وارتباطها  وعلى مدرس الرتبية الر�ضية أن يتأكد من أن الطالب  

Lلظروف املختلفة يف حياته، إضافة إىل توفري أجواء لنمو روح العدالة وعمل اخلري من أجل 
اآلخرين، عالوة على تقدير اجلمال يف األداء الر�ضي والشعور Lإلجناز وقيمته، وقيم ذلك مع 

من األنشطة اÄربة ليتم اختيار ما  مراعاة الفروق الفردية، حبيث يقدم للطالب جمموعة واسعة
  يناسب شخصيا�م وحاجا�م للوصول إىل النمو املتكامل.

  ):Freeman, 1977املبادئ اليت تقوم عليها الفلسفة املثالية يف األنشطة الر�ضية (
 يقوم املعلم خبلق البيئة الرتبوية، ويكون مبثابة املثل األعلى لطالبه الذين يطمحون يف الوصول إىل .1

مرتبته، ويقوم املعلم مبساعدة الطالب األقل دافعية وحثه لز�دة اهتمامه، ألن الطالب اإلجيايب هو 
األساس يف العملية الرتبوية، ويقوم املعلم Lستخدام عدة طرق تدريسية يهدف من ورائها إىل 

 حتقيق هذا الغرض.
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ب االهتمام بنمو القيم الروحية تطمح العملية الرتبوية إىل النمو املتكامل لألشخاص، وعليه فيج .2
 واألخالقية ملا هلا من انعكاس على الشخصية املتكاملة.

جيب أن يعتمد الطالب وLلدرجة األوىل على التوجيه الذايت للتعلم، فإذا اعتمد الطالب على  .3
املدرس كمصدر للدوافع، فإن العملية لن تتم Lلشكل الصحيح، وهذا طبعاً ال ينفي قيام املدرس 

 عض التوجيه، ولكن كما مت ذكره فإن املسؤولية األوىل تقع على عاتق املتعلم نفسه.بب
إّن للرتبية الر�ضية دورًا أساسيًا يف اإلسهام يف النمو املتكامل، فهي كما يراها املثاليون تربية  .4

 للجسد ومن خالل اجلسد، ولكن جيب إدراك أّن األولوية تعطى للنشاطات الرتبوية العقلية.
كن استغالل األنشطة الرتوحيية واأللعاب لتنمية اللياقة البدنية واليت تسهم يف بناء متوازن مي .5

 للشخصية.
يُبىن برÈمج الرتبية الر�ضية معتمدًا على األفكار واحلقائق واملبادئ املعروفة الثابتة، وهذه املبادئ  .6

Ô مج مسبق الستخدامه لسنواتÈبتة ال تتغري مما ميكن من وضع برä لية، ولكن جيب تذكر أّن
املثايل يستخدم وسائل كثرية وطرقًا عديدة للوصول إىل هدفه دون االلتزام املطلق LلربÈمج 

 املوضوع بطريقة عسكرية äبتة ختلو من بعض املرونة.
إّن مسؤولية فعالية برامج الرتبية الر�ضية تقع على عاتق مدرس الرتبية الر�ضية Lلدرجة األوىل،  .7

الرغم من أّن الدافعية للتعلم جيب أن تبدأ من الطالب، فإّن ختطي الربÈمج من قبل املعلم  وعلى
 جيب أن يضمن إäرة دافعية الطالب من أجل املمارسة والنمو.

  Oنيًا: الفلسفة الطبيعية:
جوهر هذه الفلسفة هي االهتمام بعامل الطبيعة Lعتبارها الشيء احلقيقي، وإن الطبيعة   

كًا لإلنسان، ولكن اإلنسان هو ملكًا للطبيعة، فحياة اإلنسان حمكومة بقوانني ليست مل
الطبيعة، وأن منشأ اإلنسان وتطوره وتكوينه االجتماعي كلها تتأثر Lلطبيعة، كما أن أعمال 
اإلنسان هي سلسلة من األسباب والنتائج، وأهم األفكار األساسية هلذه الفلسفة هي: العامل 

تاح احلياة اليت حتوي ما نراه ونشاهده ونفكر به، والطبيعة هي مصدر القيمة الطبيعي فهو مف
األساسي، والرتكيز على أمهية الفرد أكثر من أمهية اÄتمع، والتأكيد على استخدام الطرق العلمية 
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يف احلصول على املعرفة املرتبطة Lلطبيعة، وكذلك التأكيد على حرية الفرد وتطبيق الدميقراطية يف 
  ).2007ال حياة الفرد وحترره من كل القيود املوجودة يف اÄتمع (حممد وعبد املنعم، جم

  )2007الفلسفة الطبيعية والرتبية الر�ضية (حممد وعبد املنعم، 
امتداداً لرأي جان جاك روسو فان: من أهم مبادئ الفلسفة الطبيعية إمكانية تنمية الطفل جبوانبه  .1

الر�ضية، واليت ميكن للطفل أن ينمي قدراته العقلية واحلسية  املختلفة من خالل النشاطات
والبدنية، إضافة إىل تكيفه مع اÄتمع واكتسابه قيمه اليت تساعده على التفاعل الطبيعي مع 

 ذلك اÄتمع.
تشجيع برامج الرتبية الر�ضية على التعبري حبرية خالل ممارسة األنشطة البدنية، فقسم كبري من  .2

ارات يتم من خالل قيام الطالب أنفسهم Lلنشاط والتجربة والتعبري احلركي، وقد اعُترب تعلم امله
اللعب احلر أحد أهم املقومات األساسية للعملية الرتبوية، مما حدا بكثري من املربني إىل ختصيص 

جزأ من جزء من أوقا�م لبحث موضوع اللعب وعالقته Lلنمو والرتبية، وLلتايل اعتباره جزءاً ال يت
 حركة مدارس احلضانة وما قبل املدرسة.

أما التنافس مع الغري يف النشاطات الر�ضية املختلفة فهو أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت  .3
املنافسة مع أفراد أو ضمن جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري 

 عن النفس واحلرية يف عمل ذلك.
 ت الطالب واستعداداته للتعلم دوراً أساسياً يف العملية الرتبوية.تلعب اهتماما .4
 يتسم اجلو العام Lلنسبة للعالقة بني املعلم وطالبه Lلدميقراطية والبعد عن النظم الصارمة. .5
على املعلم أن يكون ملمًا Lلطبيعة حىت يتسىن له معرفة اجلوانب املتعلقة بنمو التالميذ ليتعامل  .6

 ب طبيعته.مع كل منهم حس
جيب أن تتميز أنشطة الرتبية الر�ضية Lلسرور والبهجة ال Lإلكراه واإللزام Lلقوانني، فاتباع  .7

 القوانني جيب أن تنبع من داخل الطالب بعد أن يشرح له املعلم تلك القوانني وأمهيتها.
 

  Oلثاً: الفلسفة الواقعية



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

36 

ن وحيسها ويلمسها، ولقد وصف روبرت �تم الفلسفة الواقعية Lألشياء كما يراها اإلنسا  
لورج الفلسفة الواقعية بكتابته إّن الواقعي يهتم أساسًا حبقائق العامل احلسي، وبقصة العلوم 
الطبيعية، مبا يف ذلك حمتو��ا وطرقها، كما أن الواقعيني يتقبلون العامل ويؤيدون احلقائق من 

أن كل النشاطات اليت تتعلق Lلكون حتدث وجهة نظر القيمة اليت توفرها هذه احلقائق، كما 
نتيجة لقوانني الطبيعة، وتبعًا هلذه الفلسفة، فإن البيئة Lعتقادهم Èجتة عن مؤثر واستجابة، كما 
أن القيم مثًال (احلق واخلري واجلمال) ختضع لقوانني الطبيعة، بينما يرى املثايل أن مثل تلك القيم 

ل داخل اإلنسان ال يف العامل احلسي، وقد أيّد (وايلد) ذلك إّمنا هي صور وخربات داخلية تتشك
بقوله: إّن العامل موجود كما يراه اإلنسان وحيس به وليس كما يتخيله، وأن املعرفة الناجتة عن 
احلواس هي أفضل ما ميكن االعتماد عليه يف تشكيل السلوك الفردي واجلماعي (بيوكر، 

1964.(  
  لر�ضيةالفلسفة الواقعية والرتبية ا

يؤمن الواقعي بضرورة توفري مناهج موضوعة بطريقة منظمة تتميز Lحليوية تكون وظيفتها   
نقل املعرفة واستيعا�ا، وتويل الواقعية األنشطة الر�ضية املبنية على أسس واعتبارات تشرحيية 

طويالً وفسيولوجية وميكانيكية أمهية كبرية، ويتوقع من الواقعي أن يوفر يف مناهجه وقتًا 
للتدريبات املختلفة داخل امللعب وذلك لتكوين عادات حركية وآلية يف أداء تلك احلركات، كما 
تنظر الواقعية إىل الطالب أنه كائن بيولوجي مزود بنظام حسي راٍق يسمح له Lلتفاعل مع بيئته، 

حيث منطقية  ويرغب الواقعي يف إعطاء طالبه احلقائق الثابتة اليت ميكن قياسها واختبارها من
تركيبها وتسلسلها، وهذا هو مفتاح اختيار البيئة التعليمية. وعليه، يتم تشكيل اخلربات حنو 
اهلدف، ويرى معظم الواقعيني أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم اخلربات التعلمية سواء كانت متعلقة 

سفة على استخدام كثري Lلرتبية الر�ضية واملواد األكادميية األخرى، ويعتمد املدرس وفق هذه الفل
من الصور والوسائل السمعية واملرئية، ويقوم بنفسه بعرض املهارات الر�ضية بعد جتزئتها والتأكد 
من متابعة الطالب هلا وفهمهم مليكانيتها ومطابقتها للمبادئ اليت درسوها (حممد وعبد املنعم، 

2007.(  
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طة الر�ضية (حممد وعبد املنعم، املبادئ اليت تقوم عليها الفلسفة الواقعية يف األنش
2007:(  

 الرتبية هادفة أل´ا صنعت من أجل احلياة. .1
 األنشطة الر�ضية يف مجيع اÄاالت تستند إىل جتارب علمية. .2
 االهتمام Lللياقة البدنية أل´ا عامل مساعد يف العملية الرتبوية. .3
 استخدام الطرائق واألساليب التدريسية احلديثة يف التدريس. .4
 العتماد على االختبارات املوضوعية يف التقومي.ا .5
 اللعب والرتويح من أهم األنشطة املساعدة يف بناء اإلنسان. .6

  رابعاً: الفلسفة الربامجاتية
إن الفلسفة الربامجاتية تعترب اخلربة اإلنسانية وتبعا�ا أساسًا للوصول إىل احلقيقة،   

يست األشياء اليت ميكن أن نتوصل إليها فاحلقيقة ليست عبارة عن اإلنكار اÄرد، وهي ل
Lستخدام حواسنا ، وإمنا هي حمصلة التطبيق العملي هلذه األفكار واألشياء، حيث يتم تفسريها 

  وفقاً هلذا التطبيق. 
وقد وصف (وليم جيمس)، وهو أحد الفالسفة الربامجاتيني الذين أخذوا على عاتقهم   

ربامجايت ¾نه يدير ظهره للمبادئ الثابتة تفسري ونشر هذه الفلسفة، وصف الشخص ال
واملسلمات واألنظمة املغلقة واحللول الشفوية، حيث يتجه بدًال من ذلك حنو العمل واخلربة 
واحلقائق عن طريق تبعا�ا، وهو يرى أن النظر�ت صحيحة أل´ا تعمل، بينما خيالفه الشخص 

  ).2007(حممد وعبد املنعم، املثايل الذي يعتقد ¾ن النظر�ت تعمل أل´ا صحيحة 
) أيضًا أن وظيفة الفكر يف الفلسفة الربامجاتية Thomas, 1983ويرى توماس (  

تتمثل يف توجيه األعمال، وهو يتفق مع جيمس على أن احلقيقة تُعرض عن طريق اختيار 
  التبعات والنتائج.

لك من أجل وقد أعطى (جون ديوي) أمهية كبرية لالستمتاع Lخلربات الرتوجيية وذ  
فوائدها الصحية املختلفة، كما أنه أكد على دور اللعب املوجه حبكمة حىت ميكن اكتساب قيم 
تؤدي إىل أفعال Èجحة وذات عالقة حبياة األشخاص، فال يكفي أن تقوم املدرسة بتوفري 
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اإلمكانيات واأللعاب واملدربني وإمنا جيب أن يسبق ذلك فكرة وهدف واضح ملا جيب عمله من 
  ).1964املساعدة على حنو متكامل (تشارلز بيوكر، 

  الفلسفة الربامجاتية والرتبية الر�ضية
يتم اختيار األهداف بناًء على خربات متكاملة لطبيعة اإلنسان وبيئته االجتماعية   

واحلاجات والرغبات واالستعدادات لدى املتعلمني، ومبا أن أحد أهداف الرتبية هو سعادة 
األمور والعقبات واملشاكل اليت حتول دون وصول الفرد إىل السعادة املنشودة اإلنسان، تصبح 

هي مصدر أهدافه، أل´ا احلياة بعينها، خبريها وشرها، فالسعادة الغامرة اليت حيصل عليها 
الشخص بعد أدائه Äهود بدين أو حالة السرور املصاحبة لتحقيق هدف منشود سواء كان فوزاً 

ي من األهداف اليت قد تنفرد �ا الرتبية الر�ضية، وميكن القول ¾نه جيب  أن أو خربة إجيابية ه
ال يُنظر إىل أهداف الرتبية الر�ضية مبعزل عن أهداف املواد األكادميية األخرى أو عن األهداف 

ء اجلماعية، فاملعرفة واملهارة واللياقة العامة واللياقة البدنية وغريها تشكل حمّصلة تسهم يف إغنا
  حياة البشر.

واالجتاه الربامجايت يُعىن Mجياد مواقف تتضمن مشاكل حباجة إىل حل، وحتد�ت حتتاج   
إىل مواجهة وتعديل وسلوك أو إكساب سلوك جديد عن طريق اخلربة الفعلية، وتنبع نظرة 

ة الفلسفة الربامجاتية من اÄتمع من خالل ضرورة تفاعل الطالب معه بواسطة القنوات املختلف
مثل التعاون واالتصال وحل املتناقضات، واليت ال تقل أمهية (بنظر الربامجاتية) عن احلاجات 

  األساسية الواجب مراعا�ا للطالب مثل احلاجات الفسيولوجية والشخصية ... إخل.
أما Lلنسبة للمعلم، فإنه من الضروري االبتعاد كليًا عن األسلوب التسلطي والتحلي   

لذي ميلك وسائل كثرية إلäرة الدافعية واالهتمام من أجل نتائج أفضل يف ¾سلوب القائد ا
عملية الرتبية، ويقع على املعلم عبء مساعدة الطالب يف الوصول إىل اختبارات حكيمة مناسبة 
بشأن املواقف املختلفة، وجتنب طريقة التدريس اليت تقوم على إصدار األوامر من قبل املعلم 

)Freeman, 1977.(  
) أهم األفكار اليت تؤكد عليها الفلسفة الربامجاتية يف جمال 1986ويلخص السراج (  

  الرتبية الر�ضية على النحو التايل:
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 االنسجام بني اإلنسان واÄتمع. .1
حيدث التعليم من خالل طرق حل التالميذ للمشكالت ¾نفسهم اليت تساعد يف عملية تنمية  .2

 التفكري لديهم.
 ية التقومي الذايت للتالميذ.يؤكد املنهاج على أمه .3
 املنهاج هو عبارة عن جمموعة من اخلربات اليت تقرر حسب حاجات املتعلم. .4
 األفضلية لألنشطة ذات الطابع االجتماعي يف الطبيعة. .5
 االهتمام Lلفروق الفردية. .6
 الرتبية هي الصفة االجتماعية الفّعالة. .7
 سد والروح.اإلميان بتطوير الفرد كلياً مبا يشمل العقل واجل .8

  خامساً: الفلسفة الوجودية
يتفق بعض الكّتاب على أنّه من غري املستحسن إدراج الوجودية ضمن قائمة الفلسفات   

 & Baleyاملعروفة واليت تضم املثالية والواقعية والعملية والطبيعية، كما اعتربها بيلي وفيلد (
Field, 1976) ويؤكد توماس (Thomas, 1983إن الوجودية ما ) على ذلك بقوله :

هي إال حركة ضد احلقائق املطلقة اليت دعت إليها بعض املدارس الفلسفية، ويرى سارتر 
)Sarter, 1947 ن اإلنسان ليس جمرد وسيلة أو موضوع وإمنا هو غاية، وهو يتصرف بناًء¾ (

يتم  يصنع حقيقته بنفسه وال –أي اإلنسان  –على ما متليه عليه األشياء احمليطة به، وهو 
حتريكه بواسطة مسلمات بيئية وحضارية موروثة، وأن الرجل هو ما يصنعه هو بنفسه دون وجود 

  مقررات أو حمتمات أو حمددات، وعليه فالرجل حر والرجل هو احلرية.
وينظر الوجوديون إىل الكون نظرة ختتلف إىل حد ما عن نظرة الفلسفات التقليدية،   

عىن دون وجود اإلنسان، فعاملنا عامل إنساين، وهذا العامل ال فليس للعامل املادي والكون أي م
يتوقف على العلم فقط، وال يعين وجود الكون هو وجود اعتباطي، وذلك ألن النظم والقوانني 

  .)Zeigler, 1964(اليت حتكمه حقيقية 
  الفلسفة الوجودية والرتبية الر�ضية



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

40 

ا يتعلق Lلرتبية الر�ضية، فإنه من على الرغم من عدم وجود موقف äبت للوجودية فيم  
  ):Kneller, 1971املمكن استنتاج بعض األمور املبنية على آراء أصحاب هذه الفلسفة (

على الرتبية الر�ضية أن تسعى لتأدية دورها املطلوب Lلتعاون مع املواد األكادميية األخرى   -
 ملة.كالفنون والعلوم الطبيعية واالجتماعية من أجل الرتبية الكا

أن الطالب نفسه هو املرجع األساسي ملا يريد أن خيتاره ويقرره لنفسه بنفسه، فهو حر من  -
ضغوط وتوقعات الغري ملا يُطلب منه. وعليه فإن املواد اليت من املمكن أن حتقق ذلك ضمن 

ية ميدان الرتبية الر�ضية هي احلركات التعبريية، واالكتشاف احلركي، واأللعاب الفردية واجلماع
 اليت من املمكن للفرد فيها أن يعرب عن نفسه وأن حيس بنفسه ويزداد ارتباط �ا.

إن املعلم عند تقييم طلبته هو كاملعلم املثايل، ال يهتم لألمور الدقيقة التخصصية، فهو يريد أن  -
يتأكد من أن إدراك الطالب ملسؤولياته واختياراته قد نضج سواء كان ذلك على املستوى 

أو احليايت الذي يتعلق بقدرته على معرفة وفحص اهلدف من وراء وجوده من خالل الدراسي 
 فهمه لنفسه واختياراته وما ينبع عنها من مسؤولية جتاه اآلخرين.

يهتم الوجوديون كثرياً Lللعب نفسه كوسيلة للتعبري عن الذات بدًال من االهتمام بنتيجة اللعب،  -
جمال أكرب لالستمتاع واخللق واالبتكار، وهذا يشري إىل قلة فكلما قلت الضغوط والقوانني، فُتح 

 الرتكيز على األلعاب اجلماعية اليت تتطلب من كل فرد أن يقوم بدور حمدد من أجل الفوز.
حينما يلعب الشخص الوجودي، خيتار هو نفسه القيم والقوانني اليت يتم التعامل معها يف  -

عكس رغبة الشخص بتكوين شخصيته تكويناً معيناً، أما النشاط املختار، وأن الرغبة يف اللعب ت
ذلك الشخص الذي اتبع خطة املدرب وقام بتسجيل هدف الفوز، فهو برأي الوجودية شخص 

 غري أصيل كونه يتعامل مع قيم كان قد مت تفصيلها له سلفاً من قبل أشخاص آخرين.
عاد عن الروتني ) على ضرورة االبتBaley & Field, 1976ويؤكد بيلي وفيلد (   

والتكرار يف املناهج اليت تتعامل مع الرتبية الر�ضية، أما فيما يتعلق Lلطالب وعالقته Lملعلم 
حبسب الفلسفة الوجودية، فإن الطالب يعد شخصًا فريدًا يتمتع Lحلرية ويقوم Lختيار التزاماته 

رب املعلم Èقل للمعلومات أو وأفعاله اليت تقرر نوعية الشخص الذي يرغب يف أن يكونه، وال يعت
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مديراً ملشروع أو مثاًال حيتذى من قبل الطالب، كما تنظر إليه بعض الفلسفات األخرى، بل هو 
  مثري يوقظ أفكار الطالب بشأن األبعاد املختلفة يف حيا�م.

واملعلم الوجودي ال يعتمد يف تقييمه على التفاعل الصفي أو اجلماعي حبيث يقارن   
لتقييم أمر شخصي يشارك فيه التلميذ بتوجيه من معلمه، وخري وسيلة لتقييم الطالب الطالب، فا

تكون يف ُحسن اختيار األنشطة الر�ضية اليت تتطلب قرارات مستقلة، وأن يتحمل مسؤولية 
  اإلخفاق.
مما سبق يرى الباحث ¾ن الفلسفة قد تطورت بشكل كبري مع ز�دة معرفة اإلنسان   

 العصور، وأّن الفالسفة ¾فكارهم وتصورا�م مدارس فلسفية خمتلفة، مجعت وتطوره وحتضره عرب
كل مدرسة جمموعة من األشخاص الذين Èدوا بتصورات فكرية فلسفية متشا�ة إىل حد ما، 
وقد أثرت هذه املدارس الفلسفية على الرتبية اليت اجتمعت متداخلة مع الفلسفة ومرتبطة معها 

لفلسفة Lلرتبية هو ارتباط أزيل، فال ميكن ألي تربوي التحدث يف أي إىل حد كبري، وارتباط ا
موضوع يهم الرتبية بشكل عام أو الرتبية الر�ضية بشكل خاص دون الرجوع إىل األصول 
الفلسفية واألفكار والتصورات اليت بنيت عليها، والرتبية تعتمد على الفلسفة يف حتديدها للقيم 

  لنتائج الفكر الفلسفي. واملعرفة وما هي إال تطبيق
وLعتبار الرتبية الر�ضية جزءًا من الرتبية العامة فقد ارتبطت الرتبية الر�ضية أيضاً   

Lلفلسفة، ولعبت الفلسفة دورًا مهمًا يف وضع األطر العامة والتصورات ألغراض الرتبية الر�ضية 
ص مهتم Lلرتبية سواء كانت تلك األغراض أغراض عامة أو خاصة، وال يستطيع أي شخ

الر�ضية أن ينكر دور الفلسفة يف االرتقاء �ذا الفرع املهم من علوم الرتبية (الرتبية الر�ضية)، 
فالفلسفة حتدد األطر وترسم اخلطوات وتقودها وتوضح االجتاهات وتبني أمهية الرتبية الر�ضية 

قوي وحمرك يدفع عجلة التقدم  وتفسر العالقات بني العلوم الرتبوية املختلفة، بل وتعمل كدافع
  يف الرتبية الر�ضية إىل األمام وLستمرار من خالل التطوير والتحديث.

كذلك استخلص الباحث بعد استعراض هذه املدارس الفلسفية التفاوت الكبري يف   
ت التصورات والطرح الفلسفي، ففي املثالية اليت اختذت موقفًا äبتًا ال يتغري مع القيم واليت ركز 

على دوامها وعلى اعتبار اإلنسان ملكة عقلية Lعتباره أهم من الطبيعة إىل الفلسفة الطبيعية اليت 
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تعترب الطبيعة على أ´ا األمر احلقيقي الوحيد وهي مفتاح احلياة، فركزت على الفرد أكثر من 
يم على اعتبارها اÄتمع، مث الفلسفة الواقعية اليت جاءت متناقضة للفلسفة املثالية، واهتمت Lلق

صور وخربات داخلية تتشكل يف اإلنسان، مث جاءت الفلسفة العملية (الربامجاتية) فأنكرت كل 
املبادئ الثابتة واملسلمات واألنظمة املغلقة وانطلقت حنو العمل واخلربة واحلقائق، فالنظرية 

ثًال، وبينت هذه صحيحة أل´ا تعمل وليس النظرية تعمل أل´ا صحيحة كما يراها املثاليون م
الفلسفة أن الكون يصعب اكتشافه حقيقته، وأن العامل يتغري Lستمرار وجيب جتربة األشياء 
الكتشاف حقيقتها. والفلسفة الوجودية اليت يدور حوهلا خالف من حيث اعتبارها أحد 

كبرية املدارس الفلسفية أو اعتبار أحد احلركات اليت ال تعرتف Lحلقائق املطلقة، أعطت حرية  
  لإلنسان واختياراته وتوجهاته، وال يوجد سلم لألخالق كما يرى الوجوديون.

وعليه، فإن معرفة هذه األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات   
الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية بشكل علمي، تستدعي التعرف إىل هذه الفلسفات 

  بعض املتغريات املتصلة مبدرسي الرتبية الر�ضية، كاجلنس، والرتبة األكادميية.واستقصاء عالقتها ب
  مشكلة البحث وأسئلته

إن معظم املشكالت الرتبوية حتتاج يف حلها لنظرة فلسفية، وال يستطيع أي تربوّي أن   
 يتحدث يف الرتبية دون االعتماد على قاعدة فلسفية، وال ميكن التحدث يف أّي موضوع تربوي

  إال Lلرجوع إىل أصوله الفلسفية واألفكار اليت قام عليها.
وإذا كانت الفلسفة تبحث عن مسألة الوجود، ومسألة القيم، ومسألة املعرفة، فإن هذه   

املسائل الثالثة متصلة Lإلنسان الذي تتوجه إليه الرتبية، كما أن الرتبية تعتمد على نتائج 
يدها حلقيقة الوجود، ويف حتديدها ألمهية املعرفة، وما فلسفة الفلسفة يف حتديدها للقيم، ويف حتد

الرتبية إال تطبيق لنتائج الفكر الفلسفي يف جمال الرتبية، وما الفكر الرتبوي إال وجه آخر من 
الفلسفة. فالرتبية والفلسفة متثالن دائرÔن كبريÔن، وال حرج يف القول: إن إحدامها تدخل جوف 

ما يف ّ́  النهاية Lزدواجهما حيققان صورة متكاملة مشرقة يف حياة الفرد واÄتمع األخرى، إال أ
  ).1999(الكندري وآخرون، 
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إن دراسة فلسفة الرتبية الر�ضية أمر ال مفّر منه Lلنسبة للشخص احملرتف الذي يعتز   
ختدم  مبهنته ويطمح يف الوصول �ا إىل مكانة تناسبها يف اÄتمع، وذلك ألن الفلسفة ميكن أن

اÄاالت التالية: صياغة حمصلة القيم املستقاة من الرتبية الر�ضية، وحتسني العملية الرتبوية، 
وحتديد االجتاه وقيادة اخلطوات، ولفت نظر اÄتمع ألمهية الرتبية الر�ضية، وكذلك املساعدة يف 

لر�ضية والرتبية العامة، حبيث تقليل املسافة الفكرية بني أعضاء املهنة، وتفسري العالقة بني الرتبية ا
ميكن لفلسفة الرتبية توضيح األهداف املشرتكة بني الرتبية الر�ضية والرتبية، فالرتبية الر�ضية 
تستخدم األصول الرتبوية لتحقيق اخلربات احلركية Lإلضافة إىل أهداف أخرى، وعلى مريب الرتبية 

مبنية على أسس عقالنية ومنطقية يتم خالهلا  الر�ضية أن يبذلوا أقصى جهد لبناء فلسفة مهنية
تسخري احلقائق العلمية اليت تستند وتدعم الرتبية مما سيقوي مركز املهنة يف خدمة اÄتمع 

  ).1978(وزرماس واحلياري، 
لقد أثرت املدارس الفلسفية على الرتبية اليت أصبحت متداخلة مع الفلسفة ومرتبطة �ا   

فلسفة Lلرتبية هو ارتباط أزيل، فال ميكن ألي تربوي التحدث يف أي إىل حد كبري، وارتباط ال
موضوع يهم الرتبية بشكل عام، أو الرتبية الر�ضية بشكل خاص دون الرجوع إىل األصول 
الفلسفية واألفكار والتصورات اليت بنيت عليها، والرتبية تعتمد على الفلسفة يف حتديدها للقيم 

  لنتائج الفكر الفلسفي. واملعرفة وما هي إال تطبيق
وLعتبار الرتبية الر�ضية جزء من الرتبية العامة، فهي ترتبط أيضاً Lلفلسفة، حيث لعبت   

الفلسفة دورًا مهمًا يف وضع األطر العامة والتصورات ألغراض الرتبية الر�ضية سواء كانت تلك 
  األغراض عامة أو خاصة.

اÄال الر�ضي واألكادميي واطالعه على  ومن خالل خربة الباحث الطويلة وعمله يف  
العديد من املصادر واملراجع، ملس غياLً واضحاً للدراسات الفلسفية للرتبية الر�ضية بشكل عام، 
والدراسات اليت تتعلق بدراسة الفلسفات السائدة للعاملني يف ميدان الرتبية الر�ضية بشكل 

تعلقة Lلفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية خاص، مما دفع الباحث لتناول هذه املشكلة امل
الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية. وعليه، فإن هذا البحث يسعى إىل 

  حتقيق أهدافه الرئيسة من خالل حماولته اإلجابة عن األسئلة التالية:
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ليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات ما فلسفة الرتبية الر�ضية السائدة ملدرسي الرتبية الر�ضية يف ك .1
 األردنية؟

) يف أمناط فلسفة الرتبية α ≤ 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
الر�ضية (املثالية، الطبيعية، الواقعية، الربامجاتية، الوجودية) جمتمعة وكل على حذا تعزى للجنس 

 والرتبة األكادميية؟
  البحث يف اجلوانب التالية: تتمثل أمهية  أمهية البحث

تناول هذا البحث موضوعاً على جانب كبري من األمهية، يسهم يف حتسني عملية التدريس لدى  .1
 مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية.

ء الربامج يؤمل أن تسهم نتائج هذا البحث بتزويد العاملني يف جمال الرتبية الر�ضية يف بنا .2
 التدريبية اليت تعمل على االرتقاء Lملستو�ت الر�ضية املختلفة.

  التعريفات اإلجرائية

) على أ´ا: علم يتقصى احلقائق واملبادئ Zeigler, 1964يُعرف زجيلر ( الفلسفة:
 Theواملشاكل املتعلقة Lلوجود يف حماولة منه لتفسريها وحتليلها وتقييمها. كما ويعرفها (

Oxford English Dictionary, 1971 هو: "حب ودراسة والبحث عن (
املسلمات، أو علم األشياء ومسببا�ا سواء أكان ذلك نظرً� أم عملياً". واملقصود Lلفلسفة 
السائدة يف هذا البحث "متغري ميثل استجابة مدرس الرتبية يف كليات الرتبية الر�ضية على كل 

  خدمة يف البحث".فقرة من فقرات االستبانة املست
ويعرفها الباحث ¾´ا: "اإلطار النظري الذي تتوضح من خالله  فلسفة الرتبية الر�ضية:

أهداف وغا�ت الرتبية الر�ضية على ضوء حاجات اÄتمع، وسبل حتقيقها، ومبا يسهم يف 
  تكامل بناء اÄتمع وحتقيق تطوره".

ليها عضو هيئة التدريس بشروط خاصة بعد الدرجة العلمية اليت حيصل ع الرتبة األكادميية:
 حصوله على املؤهل العلمي الذي ميثل احلد األدىن املطلوب هلذه الرتبة.
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  الدراسات السابقة
يف حدود املساعي اليت بذهلا الباحث، مل يعثر على أية دراسة مشا�ة أو مقاربة لدراسته   

وهي غري مرتبطة، والذي أيد فيها ) 2007يف جمال الرتبية الر�ضية سوى دراسة امساعيل (
الباحث إىل عدم وجود دراسات سابقة تتعلق مبشكلة الدراسة، وهي غري مرتبطة �ذه الدراسة 

 احلالية.
  ):2006دراسة امساعيل (

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع أفراد اÄتمع العراقي للرتبية الر�ضية، وبناء   
يف العراق على ضوء فهم أفراد اÄتمع العراقي، استخدم الباحث  أسس فلسفية للرتبية الر�ضية

) من أفراد اÄتمع 1000املنهج الوصفي (الدراسات اÄتمعية) وتكونت عينة الدراسة من (
العراقي من كال اجلنسني، اختريوا Lلطريقة الطبقية العشوائية. استخدم الباحث األدوات البحثية 

ع العربية واألجنبية املرتمجة، واملقابالت الشخصية، وشبكة املعلومات التالية: املصادر واملراج
) سؤاًال، 84االستداللية (اإلنرتنت)، واالستبانة، تقدم الباحث بتصميم استبانة احتوت على (

) حماور 10مخس منها أسئلة معلومات عامة عن العينة، والباقي أسئلة موقفية توزعت على (
)، وتوصلت SPSSحصائية عن طريق احلزمة اإلحصائية اجلاهزة (وأجنزت مجيع العمليات اإل

نتائج الدراسة ¾ن هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية ملعظم فقرات االستبانة اخلاصة بفهم 
أفراد اÄتمع العراقي للرتبية الر�ضية ولصاحل بديل اإلجابة (نعم)، كذلك وضع الباحث أسس 

  وفق ما ورد يف االستبانة.فلسفة الرتبية الر�ضية على 
وما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هي أ´ا الدراسة األوىل اليت تناولت   

األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات 
ية واملكانية وعينة األردنية يف حدود علم الباحث. وختتلف هذه الدراسة يف حدودها الزمان

  البحث عن الدراسة السابقة.

  حدود البحث
اقتصر البحث على مدرسي الرتبية الر�ضية يف الكليات الر�ضية يف اجلامعات  اfال البشري:

  م.2012األردنية للعام الدراسي 
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  .اقتصر البحث على كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية الرمسية اfال اجلغرايف:

  م.2011/2012مت إجراء البحث خالل الفصل الدراسي الثاين    اfال الزمين:
  حمددات البحث

  أوًال: تتحدد نتائج بدالالت صدق وثبات استبانة األمناط الفلسفية اليت أعّدها الباحث.
äنياً: ميكن تعميم نتائج هذا البحث على اÄتمع ضمن العينة املسحوبة منه وعلى اÄتمعات 

  اثلة.املم
  الطريقة واإلجراءات

استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم على وصف الواقع من خالل مراجعة : منهج البحث
املصادر واملراجع العلمية، ومن خالل استخدام أداة البحث املصممة ملسح هذا الواقع ومعطياته 

ية الر�ضية يف اجلامعات املتمثلة يف األمناط الفلسفية ملدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتب
األردنية، وحتديد أثر املتغريات املستقلة (اجلنس، والرتبة األكادميية) على تقديرات مدرسي الرتبية 

  الر�ضية لألمناط الفلسفية مبجاال�ا كمتغري Ôبع للبحث.
تكونت عينة البحث من مجيع أفراد جمتمع البحث Lلطريقة العمدية   :جمتمع البحث وعينته

مجيع مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية (اجلامعة من 
) مدرس للعام الدراسي 108األردنية، جامعة الريموك، جامعة مؤتة، اجلامعة اهلامشية) وعددهم (

) يبني توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس، والرتبة 1. واجلدول رقم (2012/2013
  .األكادميية

  ): توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس والرتبة األكادميية1اجلدول رقم (

  العدد  الفئات  املتغري

  اجلنس
  93  ذكر
  15  أنثى

  108    اfموع

  الرتبة األكادميية
  26  أستاذ

  24  أستاذ مشارك
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  32  أستاذ مساعد
  26  مدرس

  108    اfموع

    
استبانة من أصل مجيع أفراد  75ائية بعد اسرتجاع أما عينة البحث فقد تكونت بصور�ا النه

) 13) من الذكور، و (62) من مدرسي الرتبية الر�ضية منهم (75من ( 108اÄتمع وعددهم 
) 108) من جمتمع البحث األصلي والبالغ (%66.37من اإلÈث، وتشكل العينة ما نسبته (

نة البحث حسب متغريات اجلنس ) يبني توزيع أفراد عي2عضو هيئة تدريس. واجلدول رقم (
  والرتبة األكادميية.

  ): توزيع أفراد عينة البحث حسب متغرياته الدميوغرافية2اجلدول رقم (

  النسبة  التكرار  الفئة  املتغري

  اجلنس
  82.67  62  ذكر
  17.33  13  أنثى

  100  75  اÄموع

  النسبة  التكرار  الفئة  املتغري

  الرتبة

  25.33  19  أستاذ
  21.33  16  مشاركأستاذ 

  29.33  22  أستاذ مساعد
  24.00  18  مدرس
  100  75  اÄموع

  اجلامعة

  24.0  18  األردنية
  34.7  26  الريموك
  21.3  16  اهلامشية
  20.0  15  مؤتة

  100  75  اÄموع
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  :أداة البحث
استخدم الباحث يف هذا البحث استبانة جلمع البياÈت واملعلومات ومت تصميم أداة   

  لدراسة وفقاً للخطوات التالية:ا
 مراجعة الدراسات النظرية ذات الصلة بتحديد األمناط الفلسفية يف اÄال الرتبوي. .1
) عبارة موزعة على مثانية جماالت 60إعداد أداة البحث بصور�ا األولية، حيث اشتملت على ( .2

لسفة الربامجاتية، والفلسفة وهي: الفلسفة املثالية، والفلسفة الطبيعية، والفلسفة الواقعية، والف
 الوجودية.

 حذف العبارات اليت مل جيمع احملكمون عليها. .3
) عبارة من نوع ليكرت ذات 49وضع االستبانة بصور�ا النهائية حيث اشتملت على ( .4

 الدرجات اخلماسية (دائماً، غالباً، أحياÈ ،ًÈدراً، إطالقاً) موزعة وفق ما يلي: 
) عبارات، 10) عبارات، واÄال الثالث: (10ت، واÄال الثاين: () عبارا10اÄال األول: ( -

 ) عبارات.9) عبارات، واÄال اخلامس: (10واÄال الرابع: (
  :صدق األداة

) حمكمني من 6مت التوصل إىل داللة صدق حمتوى أداة البحث عن طريق عرضها على (  
ظات واملقرتحات من قبل احملكمني قام اخلرباء يف الرتبية والرتبية الر�ضية، ويف ضوء املالح

) 11الباحث Mجراء التعديالت املناسبة على االستبانة لتأخذ صور�ا النهائية، إذ مت حذف (
  ) عبارة.49عبارة لتصبح االستبانة مكونة من (

  :ثبات األداة
 لقد مت استخراج ثباة األداة Lستخدام طريقة االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل من  

) يبني أن أمناط الفلسفة تتمتع بقيم 3األمناط الفلسفية على حدة، ولألداة ككل. واجلدول (
) 0.89اتساق داخلي بدرجة مناسبة ومقبولة، حيث بلغت ألمناط الفلسفات املختلفة (

) لنمط الربامجاتية، وهي قيم 0.80) لنمط املثالية، و (0.67وتراوحت قيم الثبات ما بني (
  ثل هذا النوع من الدراسات.ثبات مناسبة مل
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): نتائج ثبات أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات 3اجلدول (
  األردنية {سلوب (ألفا كرونباخ) لالتساق الداخلي

  قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  أمناط الفلسفة  الرقم

  0.67  10  املثالية  1
  0.69  10  الطبيعية  2
  0.70  10  عيةالواق  3
  0.80  10  الربامجاتية  4
  0.73  9  الوجودية  5

  0.89  49    الفلسفات ككل  

) أن أمناط الفلسفة تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة مناسبة 3يبني اجلدول (           
) وتراوحت قيم الثبات ما بني 0.89ومقبولة، حيث بلغت ألمناط الفلسفات املختلفة (

  ) لنمط الربامجاتية.0.80و () لنمط املثالية، 0.67(
  

  : تتكون متغريات البحث على النحو اآليت:  متغريات البحث

    املتغريات املستقلة:أوًال: 

  (ذكر، أنثى). اجلنس: -

  (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس). الرتبة األكادميية: -

جة اليت حيصلون عليها من خالل األمناط الفلسفية، وتقاس إجرائيًا Lلدر  Oنياً: املتغري التابع:
  اإلجابة على فقرات االستبانة.

مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البحث، إذ مت    الوسائل اإلحصائية:
) وهي املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، SPSSاستخدام برÈمج الرزمة اإلحصائية (

  لداخلي (كرونباخ ألفا).) ومعامل االتساق اANOVAوحتليل التباين (
  وتفسريها نتائج الدراسة
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  فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق أسئلتها:

ية يف كليات ينص السؤال األول على: "ما أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ض
 الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية"؟.

حلسايب واالحنراف املعياري 4ول (4 والنسبة املئوية لكل منط من أمناط الفلسفة ): املتوسط ا
  السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية

حلسايب  األمناط   الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف املعياري  املتوسط ا

  2  82.27  0.43  4.11  املثالية
  5  74.59  0.44  3.73  الطبيعية
  4  77.23  0.46  3.86  الواقعية

  1  85.23  0.43  4.26  الربامجاتية
  3  79.08  0.49  3.95  الوجودية

الفلسفات 
  املختلفة

3.98  0.34  
79.68    

) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لكل منط من 4يبني اجلدول (        
يات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كل

األردنية، وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن منط الفلسفة الربامجاتية قد احتل الرتتيب األول 
)، وجاء منط الفلسفة املثالية %85.23) وبنسبة مئوية (4.26بني األمناط مبتوسط حسايب (

)، ويف املرتبة الثالثة جاء %82.27) ونسبة مئوية (4.11يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (
)، واملركز الرابع لنمط %79.08) ونسبة مئوية (3.95منط الفلسفة الوجودية مبتوسط حسايب (

)، واحتل منط الفلسفة %77.23) وبنسبة مئوية (3.86الفلسفة الواقعية مبتوسط حسايب (
)، وقد بلغ املتوسط %74.59) ونسبة مئوية (3.73الطبيعية الرتتيب األخري مبتوسط حسايب (
  ).%79.68) وبنسبة مئوية (3.98احلسايب للبحث ألمناط الفلسفة املختلفة (

يفسر الباحث احتالل الفلسفة الربامجاتية للمرتبة األوىل أن طبيعة مادة الرتبية الر�ضية   
 ومناهجها يغلب عليها الطابع العملي واألدائي، وانعكس هذا على الفلسفة اليت يتبناها أو
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) لرتكيز الربامجاتية Freeman, 1977يعتنقها مدرسو الرتبية الر�ضية، ويؤكد على ذلك (
الشديد على النشاطات والنواحي العملية وإمهاهلا النسيب لألهداف، فحياة اإلنسان هي مزيد 

  من احلاجات واالهتمامات والتطلعات والقيم، Lإلضافة إىل النواحي العملية.
ن الفلسفة الربامجاتية تنبع نظر�ا من اÄتمع من خالل ضرورة كما ويرى الباحث ¾  

تفاعل الطالب معه بواسطة القنوات املختلفة مثل: التعاون، واالتصال، وحل املتناقضات واليت ال 
تقل أمهية عن احلاجات األساسية الواجب مراعا�ا للطالب، وأيضاً فإن الرتبية الر�ضية مبناهجها 

  األمور بعني االعتبار. املختلفة âخذ هذه
وكذلك يفسر الباحث احتالل الفلسفة الطبيعية املرتبة األخرية ألن الطبيعيني يؤمنون   

¾ن الطبيعة والنمو الطبيعي هي ظواهر تفرض نفسها على الطفل وتدعو إىل عدم تشجيع 
التعلم يف الرتبية األلعاب الر�ضية التنافسية واملنافسات العليا، وهذا يتناىف مع مبادئ التدريب و 

) ¾ن التنافس مع الغري يف 2007الر�ضية. وهذا يتفق مع ما أشار إليه (حممد وعبد املنعم، 
النشاطات الر�ضية املختلفة أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت املنافسة مع أفراد أو ضمن 

واحلرية يف عمل جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري عن النفس 
  ذلك، وأن تتميز األنشطة الر�ضية Lلسرور ال Lإلكراه وااللتزام Lلقوانني.

وقد جاءت مجيع هذه األمناط الفلسفية ملدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية   
الر�ضية متنوعة ومبتوسطات متقاربة، والباحث يرى ¾ن األمناط الفلسفية السائدة متداخلة مع 

) 1983ا البعض، وأنه ال يوجد منط فلسفي مبعزل عن اآلخر. ويؤكد على ذلك (Èصر، بعضه
¾ن لكل إنسان فلسفة ولكل مجاعة أو جمتمع أو مؤسسة أو دولة فلسفتها، وهكذا تغدو كلمة 
الفلسفة ذات أبعاد خمتلفة ملنطلبات عديدة تتعلق Lألهداف والقيم واملثل والعقائد ومن مث 

كما قام الباحث بتحليل فقرات كل منط من األمناط وذلك من  قات والتصرفات.األعمال والعال
خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية للتعرف على أهم الفقرات اليت 

  ).5متيزه. وفيما يلي حتليل هلذه األمناط حسب فقراته كما يوضحه اجلدول رقم (

حلسايب5جدول ( واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة املثالية (ن  ): املتوسط ا
 =75(  
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  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أهتم Lأللعاب الر�ضية املرتبطة Lملواد األكادميية  
  لتوفري تربية تكاملية مرغوب فيها.

4.48  0.64  89.60  2  

  3  87.20  0.80  4.36  التنافسية.أركز على اللياقة البدنية خالل األنشطة  
أهتم Lألنشطة الر�ضية البدنية وفق قدرات الطلبة  

  واستعدادا�م.
4.49  0.62  89.87  1  

أâكد من أن الطلبة يفهمون الربامج الر�ضية املتنوعة  
  وارتباطها Lلظروف احلياتية.

4.03  0.77  80.53  8  

  7  83.47  0.88  4.17  أقدر اجلمال يف األداء الر�ضي. 
  4  86.67  0.66  4.33  أوفر برامج ر�ضية متنوعة إلäرة دافعية الطلبة. 
  6  83.73  0.80  4.19  أعترب نفسي مسؤوًال عن تفعيل الربامج واألنشطة  
أستخدم انطباعي الشخصي يف تقييم الطلبة بدًال من  

  العالمات الرقمية.
3.45  1.18  69.07  9  

لبة بغض أعتمد على خربايت الشخصية يف تقييم الط 
  النظر عن املعايري العلمية.

3.29  1.31  65.87  10  

أعترب أن االستعداد الطبيعي للطلبة أساسي يف تعليم  .10
  املهارات احلركية.

4.33  0.60  86.67  4  

    82.27  0.43  4.11  الفلسفة املثالية

  
من ) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة 5يبني اجلدول (

"أهتم �ألنشطة الر�ضية والبدنية وفق فقرات منط الفلسفة املثالية. لقد جاءت الفقرة الثالثة 
يف املرتبة األوىل، ويفسر الباحث ذلك ¾ن مدرسي الرتبية  قدرات الطلبة واستعدادا�م"

التعليمية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية مؤهلني أكادمييًا وتربوً� يف التعامل مع املواقف 
التعلمية، ولديهم القدرة على توفري أنشطة ر�ضية متنوعة تتناسب وميول ورغبات واستعدادات 

"أهتم �أللعاب الر�ضية املرتبطة �ملواد األكادميية وكذلك جاءت الفقرة األوىل طلبتهم.  
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ليه يف املرتبة الثانية، وهذا يتفق مع ما أشار إ لتوفري تربية تكاملية مرغوب فيها"
)Freeman, 1977 خذ مكا´ا جنبًا إىل جنب معâ ن أنشطة الرتبية الر�ضية¾ (

املوضوعات األكادميية األخرى اليت تركز عليها املثالية، وذلك من أجل توفري تربية حضارية تتميز 
Lلدافعية، ويضيف ¾نه على مدرس الرتبية الر�ضية أن يتأكد من أن الطالب يفهم املناهج 

مج الر�ضية وارتباطها Lلظروف املختلفة يف حياته، إضافة إىل توفري جمموعة واسعة من والربا
  األنشطة اÄربة ليتم اختيار ما يتناسب مع شخصيته وحاجاته للوصول إىل النمو الكامل.

"أستخدم انطباعي الشخصي يف تقييم الطلبة وجاءت الفقرة الثامنة واليت تنص على 
يف املرتبة األخرية، ويفسر الباحث ذلك ¾ن من املبادئ اليت   العلمية"بغض النظر عن املعايري

تقوم عليها املثالية يف أن التقومي شخصي ذايت، وتستخدم املالحظات التقييمية لألنشطة املتنوعة 
  بدًال من العالمات الرقمية ألن ذلك يتناسب وطبيعة املهارات احلركية الر�ضية.

  
حلس6جدول ( ايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الطبيعية (ن ): املتوسط ا

 =75(  

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أوفر جوًا تعليميًا ر�ضيًا مناسبًا إلشباع رغبات  
  الطلبة وحاجا�م.

4.45  0.66  89.07  1  

لدّي القدرة يف معرفة الوقت املناسب لتعليم كل  
  حدة.طالب على 

3.89  0.89  77.87  6  

تقتصر مهميت على التوجيه واإلرشاد يف جمال الرتبية  
  الر�ضية فقط.

2.77  1.26  55.47  9  

أهتم Lلطلبة خالل األنشطة الر�ضية بكل جوانبهم  
  املختلفة (العقلية، النفسية، اجلسمية، االجتماعية).

4.44  0.74  88.80  2  

�ضية املتنوعة أشجع الطلبة على ممارسة األلعاب الر  
  حبرية ودون تقييد.

4.32  0.90  86.40  3  

  7  70.67  0.88  3.53أعلم املهارات احلركية الر�ضية عن طريق التجربة  
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  واحملاولة واخلطأ.
  8  70.40  0.76  3.52  أعلم الطلبة عن طريق التعبري احلركي واللعب احلر. 
  10  43.47  1.29  2.17  أعتقد ¾ن التنافس الر�ضي أمر ليس ذو أمهية. 
  4  82.40  0.82  4.12  لدّي اإلملام الكايف خبصائص منو الطلبة. 
أعد أنطشيت الر�ضية بناًء على أسس فسيولوجية  .10

  وميكانيكية.
4.07  0.83  81.33  5  

    74.59  0.44  3.73  منط الفلسفة الطبيعية

    
كل فقرة من ) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية ل6يبني اجلدول (

"أوفر جوًا تعليمياً فقرات منط الفلسفة الطبيعية. لقد جاءت الفقرة األوىل واليت تنص على 
يف املرتبة األوىل، ويعزو الباحث ذلك إىل أن  ر�ضيًا مناسبًا إلشباع رغبات الطلبة وحاجا�م"

التعبري حبرية يف ممارسة أهم مبادئ الفلسفة الطبيعية هي تشجيع برامج الرتبية الر�ضية املبنية على 
األنشطة الر�ضية، وأيضًا أن اهتمامات الطالب واستعداداته للتعلم تلعب دورًا رئيسًا يف العملية 

) ¾نه على مدرس الرتبية الر�ضية أن يكون ملماً Ziegler, 1964الرتبوية، وهذا يتفق مع (
  Lلطبيعة حىت يتسىن له معرفة اجلوانب املتعلقة Lلنمو.

تقدم يرى الباحث ¾ن مثل هذه املبادئ قد ُزود مدرسو الرتبية الر�ضية �ا يف  مما
  اجلامعات األردنية خالل مسري�م األكادميية والرتبوية، لذا جاءت هذه الفقرة يف الرتتيب األول.

 "أعتقد {ن التنافس الر�ضي أمر ليس ذو أمهية"أما الفقرة الثامنة واليت تنص على     
رتبة األخرية، ويفسر الباحث ذلك ¾ن أصحاب هذه النظرة الفلسفية ال يعطون أي احتلت امل

قيمة للمنافسة الر�ضية، بل تركيزهم يكون على املنافسة �دف املرح والسرور ال Lتباع القوانني 
) ¾ن التنافس مع الغري 2007وااللتزام �ا. ويتفق ذلك مع ما أشار إليه (حممد، وعبد املنعم، 

لنشاطات الر�ضية املختلفة أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت املنافسة مع أفراد أو ضمن يف ا
جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري عن النفس واحلرية يف عمل 

  ذلك. 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

55 

حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الواقعية 7جدول ( (ن ): املتوسط ا
 =75(  

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أعتمد على أهدايف الر�ضية وعلى املمارسات  
  السابقة ونتائج البحث العلمي.

4.27  0.66  85.33  4  

أقدم املعلومات الر�ضية لتحقيق أداء جيد  
  للمهارات الر�ضية.

4.49  0.67  89.87  2  

امللعب للتقليل أوفر أساليب تعليمية خمتلفة داخل  
  من اإلصاLت الر�ضية.

4.41  0.70  88.27  3  

أتعامل مع الطلبة ككائنات بيولوجية مزودة بنظام  
  حسي متفاعل مع البيئة.

3.97  0.88  79.47  6  

أنظمة أنشطة تعليمية متنوعة حسب اخلصائص  
  النهائية للطلبة.

4.05  0.70  81.07  5  

  10  42.67  1.20  2.13  أمهل تشويق وإäرة فضول الطلبة. 
أعترب أن الرتبية الر�ضية جزءًا ال يتجزأ من املنهاج  

  الرتبوي.
4.60  0.55  92.00  1  

  9  67.47  1.28  3.37  أقارن شخصييت برجل أعمال إداري Èجح. 
أعتمد الطريقة اجلزئية يف تعليم املهارات احلركية  

  الر�ضية.
3.80  0.92  76.00  7  

امج الر�ضية أشارك طلبيت يف التخطيط ووضع الرب 
  املختلفة.

3.51  0.95  70.13  8  

    77.23  0.46  3.86  منط الفلسفة الواقعية

    
) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات 7يبني اجلدول (

ى منط الفلسفة الواقعية، وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة السابعة واليت تنص عل
قد احتلت املرتبة األوىل بني  "أعترب أن الرتبية الر�ضية جزءًا ال يتجزأ من املنهاج الرتبوي"
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)، ويعزو الباحث سبب %92.0) وبنسبة مئوية بلغت (4.60فقرات اÄال مبتوسط حسايب (
ذلك ألن مدرس الرتبية الر�ضية صاحب هذا املذهب الفلسفي يؤمن ¾ن الرتبية الر�ضية 

زءًا ال يتجزأ من الرتبية العامة، والرتبية الر�ضية تعمل على حتقيق أهداف الرتبية من أصبحت ج
خالل األنشطة البدنية والر�ضية وLلتايل تؤدي إىل النمو املتكامل للفرد. ويتفق هذا مع ما 

) ¾ن الواقعي يؤمن أيضاً بضرورة توفري مناهج موضوعية 2007ذهب إليه (حممد، وعبد املنعم، 
طريقة منظمة تتميز Lحليوية، وأن هناك ضرورة ملحة لتنظيم اخلربات التعليمية سواء كانت ب

متعلقة Lلرتبية الر�ضية أو Lملواد األكادميية األخرى. بينما احتلت الفقرة السادسة واليت تنص 
) ونسبة مئوية بلغت 2.13مبتوسط حسايب ( "أمهل تشويق وإOرة فضول الطلبة"على 

  يف املرتبة األخرية. )42.37%(
    

ويفسر الباحث ذلك ¾ن مدرس الرتبية الر�ضية الذي يؤمن Lلفلسفة الواقعية ال يعطي 
) Zeigler, 1964اهتمامًا كبريًا إلäرة فضول الطالب وتشويقهم للتعلم. ويتفق هذا مع (

، واجلري، الوثب، ¾نه ميكن استغالل ما يسمى Lللعب الغريزي الذايت واحلركات املوتورية (املشي
واحلجل) واليت هي متصلة Lلوراثة وتركيب الطفل اجلسدي، وال يعطي الواقعيون اهتمامًا كبرياً 
إلäرة فضول الطالب للتعلم، كما يعتمد املدرس هنا على استخدام كثري من الصور والوسائل 

ئتها والتأكد من متابعة السمعية واملرئية املركبة بعناية، ويقوم هو نفسه بعرض املهارات بعد جتز 
  الطالب هلا.

حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الربامجاتية 8جدول ( ): املتوسط ا
  )75(ن = 

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أبذل ما بوسعي لتوفري أفضل جو تربوي يتميز  
  Lلدميقراطية.

4.28  0.78  85.60  7  

ختار األهداف الر�ضية بناًء على خربات متكاملة أ 
  لطبيعة الطلبة وبيئتهم االجتماعية واملادية.

4.31  0.77  86.13  6  
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أمتتع بصفات متكنين من توسيع خربايت الر�ضية  
  املختلفة.

4.47  0.55  89.33  4  

أنظر إىل أهداف الرتبية الر�ضية على أ´ا متصلة  
  اÄتمع.¾هداف املواد األخرى وأهداف 

4.51  0.62  90.13  2  

أشجع على ممارسة األنشطة الر�ضية املرتبطة  
  Lملهارات احلياتية املختلفة.

4.51  0.60  90.13  2  

أجتنب طرق التدريس اليت تقوم على إعطاء األوامر  
  والتعليمات.

3.77  0.91  75.47  9  

  1  91.73  0.62  4.59  أشجع على تكوين عالقات اجتماعية بني طاليب. 
أشرك طاليب يف تقدمي األنشطة الر�ضية حسب  

  قدرا�م.
4.20  0.68  84.00  8  

أبتعد بتعاملي مع طلبيت عن األسلوب التسلطي  
  والدكتاتوري.

4.36  0.88  87.20  5  

أتعامل مع طلبيت على أ´م املرجع األساسي ملا  .10
  يريدونه.

3.63  0.83  72.53  10  

    85.23  0.43  4.26  منط الفلسفة الربامجاتية

    
) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من 8يبني اجلدول (

فقرات منط الفلسفة الربامجاتية. وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة السابعة واليت تنص 

قد احتلت املرتبة األوىل، ويفسر  "أشجع على تكوين عالقات اجتماعية بني طاليب"على 
لباحث ¾ن مادة الرتبية الر�ضية هي من أكثر املواد اليت تعمل على تكوين اجتاهات إجيابية ا

وترسيخ عالقات اجتماعية متميزة، وهذا عائد لطبيعة األنشطة الر�ضية املختلفة اليت تعتمد على 
م ) ¾ن من خصائص املعل1986التعاون واملشاركة، وهذه النتيجة تتفق مع ما أورده السراج (

  الربامجايت إعطاء أولوية لألنشطة الر�ضية املختلفة ذات الطابع االجتماعي.   
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"أجتنب طرق التدريس اليت تقوم على إعطاء جاءت الفقرة السادسة واليت تنص على   
يف املرتبة التاسعة، ويعزو الباحث سبب ذلك ألن تدريس الرتبية الر�ضية  األوامر والتعليمات"
ن طريق املمارسة العملية واللعب، ويكون دور املدرس هو التوجيه واملتابعة جمال خصب للتعلم ع

واإلشراف جبو يسوده املودة بينه وبني الطلبة وهذا ما يتفق مع النظر�ت الرتبوية واحلديثة 
وتصنيفا�ا الرتبوية. إن التعلم عن طريق اللعب واملمارسة هو من أفضل طرق التعلم الذي يؤدي 

) االبتعاد كلياً Freeman, 1977عىن. ويتفق ذلك أيضًا مع ما توصل إليه (إىل تعلم ذو م
عن األسلوب التسلطي والتحلي ¾سلوب القائد الذي يتيح للطالب توفري الدافعية وجتنب طريقة 

  التدريس اليت تقوم على إصدار األوامر.
م املرجع "أتعامل مع طلبيت على أ�بينما احتلت الفقرة العاشرة واليت تنص على    

). ويعزو %72.53) ونسبة مئوية بلغت (3.63مبتوسط حسايب ( األساسي ملا يريدونه"
الباحث سبب ذلك ¾ن مدرس الرتبية الر�ضية الذي يؤمن Lملذهب الربامجايت Lالبتعاد عن 
طرق التعليم التقليدية وأن حيرص على مشاركة الطالب حسب رغبا�م وميوهلم وإÔحة اÄال 

م، وإعطائهم حقهم يف إبداء رأيهم يف اختاذ القرار، وهذا ال يعين أن ترتك احلبل على لقدرا�
الغالب للطالب ملمارسة ما يرغبونه بدون ختطيط ومتابعة وإشراف من قبل املدرس، أل´م 
Lلتأكيد ال ميثلون املرجع األساسي يف املواقف التعلمية التعليمية. وكذلك تتفق هذه النتيجة مع 

) بتمثل دور املعلم الربامجايت يف النصح واإلرشاد، وتنظيم ظروف اخلربة 2004ورده اليماين (ما أ
واإلمكاÈت اليت تساعد على تعلم الفرد، والعمل على توفري كل الفرص املمكنة اليت تشبع 

  حاجات الطالب ومتكنه من التعبري عن ذاته، وâكيد حريته يف اختاذ القرارات.
حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الوجودية ): املتوس9جدول ( ط ا

  )75(ن = 

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أهتم Lللعب كوسيلة للتعبري عن الذات بدًال من  
  االهتمام نتيجة اللعب.

3.84  0.85  76.80  6  

  8  62.67  1.11  3.13كثر أركز يف اختياري على األلعاب الر�ضية الفردية أ 
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  من األلعاب اجلماعية.
أعمل على توفري املنافسات الر�ضية اليت ال تفرض  

  قوانينها على الالعبني.
3.53  0.99  70.67  7  

أتعامل مع طلبيت كأشخاص يتمتعون Lحلرية واختيار  
  معاهلم ¾نفسهم.

4.08  0.91  81.60  5  

  3  89.60  0.72  4.48  برية.أعترب عالقيت الشخصية مع طلبيت ذات أمهية ك 
  9  57.87  1.18  2.89  أبتعد يف تقييمي عن االختبارات املقننة واملوضوعية. 
  4  88.53  0.76  4.43  أفضل االبتعاد عن الروتني والتكرار. 
أوافق على تعاون الرتبية الر�ضية مع املواد األخرى  

  من أجل الرتبية املتكاملة.
4.71  0.51  94.13  1  

  2  89.87  0.64  4.49   مثريات متنوعة إلäرة تفكري الطلبة.أعمل على توفري 
    79.08  0.49  3.95  منط الفلسفة الوجودية

    

) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من 9يبني اجلدول (
واليت تنص  فقرات منط الفلسفة الوجودية. وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة الثامنة

قد  "أوافق على تعاون الرتبية الر�ضية مع املواد األخرى من أجل الرتبية املتكاملة"على 
) وبنسبة مئوية بلغت 4.71احتلت املرتبة األوىل بني فقرات اÄال مبتوسط حسايب (

)، وتوصل الباحث أن الرتبية املتكاملة جيب أن تشمل النواحي التعلمية والرتبوية 94.13%(
لنفسية والبدنية اليت تعترب جزءًا أساسيًا ومهمًا يف تكامل املتعلم، إضافة إىل أن مدرس الرتبية وا

الر�ضية هو أقرب املعلمني لقلوب الطالب وفهم ميوهلم ورغبا�م جتاه املواد املختلفة، لذا نرى أن 
هم ويقوم حبل الكثري معلم الرتبية الر�ضية حياول أن يكون دائمًا حلقة الوصل بني الطلبة ومعلمي

من مشاكلهم، كما أن الرتبية الر�ضية هي تطبيقات عملية لبعض املواد األخرى. بينما احتلت 
مبتوسط  "أبتعد يف تقييمي عن االختبارات املقننة واملوضوعية"الفقرة السادسة واليت تنص على 

  ) يف املرتبة األخرية.%57.87) ونسبة مئوية بلغت (2.89حسايب (
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الحظ الباحث من خالل هذه الفقرة أن كثريًا من مدرسي الرتبية الر�ضية يف فقد   
اجلامعات األردنية ال يعتمدون على االختبارات املقننة واملوضوعية، بل يتم الرتكيز يف العملية 

  التقوميية على اجلانب العملي ألداء الطلبة ومشاركا�م.
لــة إحصــائية يف أمنــاط الفلســفة الســائدة الثالــث علــى "هــل توجــد فــروق ذات دال  يــنص الســؤال

لــدى مدرســي الرتبيــة الر�ضــية يف كليــات الرتبيــة الر�ضــية يف اجلامعــات األردنيــة تعــزى ملتغــري الرتبــة 
  األكادميية؟"

لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي. ويوضــح   
 اجلدوالن التاليان نتائج هذا التساؤل.

حلسايب واالحنراف املعياري ألمناط الدراسة تبعاً ملتغري الرتبة 10( جدول ): املتوسط ا
  األكادميية

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الرتبة النمط

 املثالية

 0.44 4.16 أستاذ

 0.47 3.99 أستاذ مشارك

 0.40 4.11 أستاذ مساعد

 0.42 4.18 مدرس

 الطبيعية

 0.46 3.66 أستاذ

تاذ مشاركأس  3.68 0.50 

 0.40 3.90 أستاذ مساعد

 0.37 3.63 مدرس

 الواقعية

 0.46 3.79 أستاذ

 0.51 3.79 أستاذ مشارك

 0.38 4.06 أستاذ مساعد

 0.45 3.74 مدرس

 0.49 4.04 أستاذ الربامجاتية
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 0.45 4.28 أستاذ مشارك

 0.33 4.40 أستاذ مساعد

 0.41 4.30 مدرس

 الوجودية

 0.49 3.86 أستاذ

 0.60 3.85 أستاذ مشارك

 0.47 4.01 أستاذ مساعد

 0.42 4.08 مدرس

ةالفلسفات املختلف  

 0.38 3.90 أستاذ

 0.35 3.92 أستاذ مشارك

 0.32 4.10 أستاذ مساعد

 0.31 3.99 مدرس

    
ــــني اجلــــدول ( لســــفة ) قــــيم املتوســــطات احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة ألمنــــاط الف10يب

السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية، حيث يتبني وجـود فـروق ظاهريـة بـني 
هــذه املتوســطات مــن حيــث الرتبــة األكادمييــة. وللتحقــق مــن مــدى معنويــة وجوهريــة هــذه الفــروق 

) نتــــائج 11لكـــل منــــط فلســــفة ســــائدة مت اســــتخدام حتليـــل التبــــاين األحــــادي، ويوضــــح اجلــــدول (
  ليل.التح

): نتائج حتليل التباين األحادي لكل منط من أمناط الفلسفة السائدة لدى 11جدول (
  مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري الرتبة

 مصدر التباين األمناط
جمموع 
 املربعات

درجات 
حلرية  ا

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 املثالية
تبني اÄموعا  0.38 3 0.13 

اÄموعات لداخ 0.570 0.68  13.17 71 0.19 
 - 74 13.55 الكلي

 0.183 1.66 0.31 3 0.93 بني اÄموعات الطبيعية
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 0.19 71 13.21 داخل اÄموعات
 - 74 14.14 الكلي

 الواقعية
 0.43 3 1.30 بني اÄموعات

00.2 71 14.15 داخل اÄموعات 0.098 2.18  
 - 74 15.46 الكلي

ةالربامجاتي  
 0.47 3 1.40 بني اÄموعات

 0.18 71 12.58 داخل اÄموعات 0.057 2.63
 - 74 13.98 الكلي

 الوجودية
 0.22 3 0.67 بني اÄموعات

 0.25 71 17.43 داخل اÄموعات 0.439 0.91
 - 74 18.10 الكلي

 الفلسفات
 املختلفة

Äموعاتبني ا  0.46 3 0.15 
 0.12 71 8.31 داخل اÄموعات 0.274 1.32

 - 74 8.78 الكلي

            
) نتائج حتليل التباين األحادي لكـل منـط مـن أمنـاط الفلسـفة السـائدة 11يبني اجلدول ( 

لغـت قيمــة لـدى مدرسـي الرتبيــة الر�ضـية يف اجلامعــات األردنيـة تبعــاً ملتغـري الرتبــة األكادمييـة، وقــد ب
) 1.66)، وبلغـــــت منـــــط الطبيعيـــــة (0.570) مبســـــتوى (0.68(ف) احملســـــوبة لـــــنمط املثاليـــــة (

)، ولـنمط 0.098) مبسـتوى داللـة (2.18)، ولنمط الفلسفة الواقعيـة (0.183مبستوى داللة (
) مبســــــتوى داللــــــة 0.91)، ولــــــنمط الوجوديــــــة (0.057) مبســــــتوى داللــــــة (2.63الربامجاتيــــــة (

)، وتعتــرب هــذه 0.274) مبســتوى داللــة (1.32ألمنــاط الفلســفة املختلفــة ()، وبلغــت 0.439(
) ممـا يـدل علـى أ´ـا قيمـة غـري 0.05القيم غري دالة إحصائياً ألن قيمة مستوى داللتها أكرب من (

دالــــة إحصــــائياً وبــــذلك فــــإن الفــــروق بــــني متوســــطات أمنــــاط الفلســــفة الســــائدة مــــن حيــــث الرتبــــة 
  وليست جوهرية من الناحية اإلحصائية. األكادميية هي فروق ظاهرية
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يعــزو الباحــث لعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألمنــاط الفلســفة الســائدة ملدرســي   
الرتبيـــة الر�ضـــية تبعـــاً ملتغـــري الرتبـــة إىل تزويـــدهم مبـــؤهالت أكادمييـــة وتربويـــة متشـــا�ة، عـــالوة علـــى 

وقـد الحـظ الباحـث خـالل خربتـه الطويلـة  مرورهم خبربات طويلة يف جمال تدريس الرتبية الر�ضـية،
يف تـــدريس الرتبيـــة الر�ضـــية ¾ن مدرســـي الرتبيـــة الر�ضـــية جتمعهـــم أفكـــار فلســـفية متقاربـــة، ويعـــود 

  ذلك إىل التأهيل والتدريب واملمارسة املشرتكة.

) ¾ن لكـــل إنســـان فلســـفة ولكـــل مجاعـــة أو 1983ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أورده (Èصـــر،   
دولــة فلســفتها، كمــا يــرى الباحــث أن الرتبيــة الر�ضــية تتميــز عــن غريهــا مــن  جمتمــع أو مؤسســة أو

املواد بتكوين اجتاهات مثل (العمل بروح الفريق، والتعاون، واملشاركة، وحتمـل املسـؤولية، والتنـافس 
الشــريف .... إخل)، ممــا يــؤدي إىل تطــوير وحتســني عمليــة تــدريس الرتبيــة الر�ضــية، وهلــذا مل يكــن 

  ية واضحة بينهم، ويؤدي Lلتايل إىل نشر القيم واالجتاهات اإلجيابية يف اÄتمع.فروق فرد

  

يـــنص الســـؤال الثالـــث علـــى: "هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف أمنـــاط الفلســـفة 
السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعـات األردنيـة تعـزى ملتغـري 

  اجلنس؟"

) نتــائج 12ابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم اختبــار (ت). ويوضــح اجلــدول (لإلج
  هذا التساؤل.

حملسوبة لكل منط من 12جدول ( حلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) ا ): املتوسطات ا
  أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري اجلنس

اطاألمن  اجلنس 
املتوسط 
حلسايب  ا

رياالحنراف املعيا  
قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 املثالية
 0.40 4.08 ذكر

 غري دال 0.097 1.67
 0.52 4.29 أنثى

 غري دال 0.935 0.082 0.46 3.73 ذكر الطبيعية
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 0.35 3.74 أنثى

 الواقعية
 0.44 3.85 ذكر

 0.54 3.91 أنثى غري دال 0.690 0.400

 الربامجاتية
 0.43 4.23 ذكر

 غري دال 0.141 1.48
 0.44 4.42 أنثى

 الوجودية
 0.47 3.92 ذكر

 غري دال 0.144 1.47
 0.59 4.14 أنثى

الفلسفات 
 املختلفة

 0.33 3.96 ذكر
 غري دال 0.184 1.34

 0.41 4.10 أنثى

    
افات املعياريـة وقيمـة (ت) لكـل منـط مـن ) املتوسطات احلسابية واالحنر 12يبني اجلدول (

أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري اجلـنس، وقـد  
) وبلغـــت لـــنمط الطبيعيـــة 0.097) مبســـتوى (1.67كانـــت قيمـــة (ت) احملســـوبة لـــنمط املثاليـــة (

) مبســـــــتوى داللــــــــة 0.40قعيــــــــة () ولــــــــنمط الفلســـــــفة الوا0.935) مبســـــــتوى داللـــــــة (0.082(
) 1.47) ولــــنمط الوجوديــــة (0.141) مبســــتوى داللــــة (1.48) ولــــنمط الربامجاتيــــة (0.690(

) 0.184) مبســتوى داللــة (1.34) وبلغــت ألمنــاط الفلســفة املختلفــة (0.144مبســتوى داللــة (
األمنــاط غــري وتعتــرب هــذه القــيم غــري دالــة إحصــائياً وبــذلك الفــروق بــني الــذكور واإلÈث علــى مجيــع 

  دالة من الناحية اإلحصائية.
يفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري اجلنس، إىل تزويدهم   

مبؤهالت أكادميية وتربوية متشا�ة عالوة على مرورهم خبربات طويلة يف جمال تدريس الرتبية 
ادة أن مدرسي الرتبية الر�ضية، وقد الحظ الباحث خالل خربته الطويلة يف تدريس هذه امل

الر�ضية جتمعهم أفكار فلسفية متقاربة، سواء كانووا ذكورًا أم إäÈً، ويعود ذلك إىل التأهيل 
  والتدريب واملمارسة املشرتكة.
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) ¾ن لكل إنسان فلسفة ولكل مجاعة أو جمتمع 1983ويتفق ذلك ما أورده (Èصر،   
ن الرتبية الر�ضية تتميز عن غريها من املواد أو مؤسسة أو دولة فلسفتها، كما يرى الباحث أ

بتكوين اجتاهات إجيابية مما يؤدي إىل تطوير وحتسني عملية تدريس الرتبية الر�ضية، وهلذا مل يكن 
  هناك فروق فردية واضحة بينهم، ويؤدي Lلتايل إىل نشر القيم واالجتاهات اإلجيابية يف اÄتمع.

  
  : التوصيات
  يت توصل إليها البحث، يوصي الباحث Lآليت:يف ضوء النتائج ال  

 استخدام أساليب وطرائق تدريسية متنوعة لألنشطة الر�ضية املختلفة. .1
2. .ًäÈلتساوي بني مدرسي الرتبية الر�ضية ذكوراً وإL النظر 
االستفادة من نتائج البحث يف إجراء دراسات الحقة تتناول فلسفة العاملني يف حقل الرتبية  .3

 الر�ضية.
  
  

 :و اللغـة األجنبيــة املراجع �للغة العربية قائمة
أسس فلسفة الرتبية الر�ضية على ضوء فهم أفراد اfتمع العراقي، ). 2007إمساعيل ( -

 أطروحة دكتوراه منشورة، العراق.
مكتبة األجنلو املصرية، أسس الرتبية البدنية، ). 1964تشارمز، ترمجة معوض وكمال صاحل ( -

 القاهرة.
وزارة التعليم العايل والبحث نظر�ت الرتبية الر�ضية، ). 1979حسن، قاسم وآخرون ( -

 العلمي، بغداد، العراق.

وزارة الفلسفة الر�ضية، ). 1989منذر هاشم، واملشهداين، عبد هللا إبراهيم (اخلطيب، -
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  اختبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية 

  ملوظفات كلية إربد اجلامعية للبنات
 

  مدرس جامعة البلقاء التطبيقية –    ساعة صاحل عبيدات ا. 

  أستاذ مشارك جامعة البلقاء التطبيقية -          د.0جح حممد الذ+*ت

 

 :صــــــــــامللخ

تبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية ملوظفات  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اخ      
) 39كلية إربد اجلامعية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانه تكونت من (

فقرة مشلت "اختبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى املوظفات يف كلية أربد اجلامعة" ومت 
) موظفات يف كلية أربد اجلامعية، مت اختيارهم 103عددها (توزيعها على عينة الدراسة البالغ 

بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة، وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة أظهرت النتائج 
التالية: وجود مستوى متوسط يف  معرفة اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية، وجود  

) على املتغري (املؤهل العلمي) α=0.05مستوى الداللة (فروق ذات داللة إحصائية عند 
ولصاحل الفئة (بكالوريوس)، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α=0.05 على مستوى اللياقة البدنية تبعًا للمتغريات الشخصية األخرى (عدد سنوات (
توصيات من أبرزها: ضرورة زjدة الوعي اخلربة، املسمى الوظيفي)، واقرتح الباحثان جمموعة من ال

عن اللياقة البدنية ونشر املعلومات عن أمهيتها mلنسبة لصحة الفرد (االجتماعية، والنفسية، 

  واملهارية)، عقد دورات تدريبية تساهم يف رفع مستوى اللياقة البدنية بني املوظفني.

 موظفات كلية اربد اجلامعية).الكلمات املفتاحية: (املستوى املعريف، اللياقة البدنية، 

 
Résumé : 

      Tester le niveau de connaissance de la condition physique chez les employées du 

collège universitaire d’Irbid. 

Cette étude vise à identifier le test de niveau de connaissance dans la condition 

physique du collège universitaire d’Irbid. Afin d’attendre les objectifs de l’étude, les 

chercheurs ont conçu un questionnaire qui comprend (39) paragraphes y 

compris : « tester le niveau de connaissance de la condition physique chez les 

employées du collège universitaire de Irbid ». 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن

جامعة مستغانم والریاضیة   

68 

            Elle a été distribuée a un échantillon compose de (103) employé masculin et 

féminins au collège, dont les membres ont été choisis au hasard parmi la population 

de l’étude.Apres avoir effectué les opérations statistiques nécessaires, les résultats ont 

montré : l’existanted’un niveau intermédiaire a connaitre la condition physique des 

employés du collège universitaire de Irbid, la présence de différences statistiquement 

significatives au niveau de ( a=0.05) sur le variable de (qualification scientifique) 

pour la faveur de BA et des études supérieurs, et l’absence de différences 

statistiquement significatives au niveau de (a=0.05) au niveau de la condition 

physique dépend des autres variables personnelles (nombre d’années d’expérience et 

titre d’emploi). 

          Le chercheur a proposé un ensemble de recommandations notamment, 

l’augmentation de la connaissance sur la condition physique, la diffusion 

d’informations sur son importance et avantages pour la sante sociale, physique et 

compétente de l’individu et de la formation et enfin des cours contribuant à augmenter 

le niveau de la condition physique chez les employés 

Mots-clés : le niveau de la connaissance de la condition physique chez les employées 

du collège universitaire d’Irbid. 
 

abstract 

Testing the level of knowledge  physical fitness among the employees of Irbid 

University Collage 

         This study aimed to identify the test of knowledge level in the physical fitness for 

the employees of Irbid University College. To achieve the objectives of the study, the 

researcher designed a questionnaire which consisted of (39) items including "testing 

the level of knowledge in physical fitness among the employees of Irbid University 

Collage". It was distributed to a sample consisting of (103) male and female 

employees at the college, whose members have been randomly selected from the 

population of the study. After conducting the necessary statistical operations, the 

results showed: the existence of an intermediate level in knowing the physical fitness 

of the employees of Irbid University Collage, the presence of statistically significant 

differences at the level of ( α = 0.05) on the variable of (scientific qualification) for the 

favor of (BA and Graduate study), and the absence of statistically significant 

differences at the level of (α = 0.05) at the level of physical fitness depending on the 

other personal variables (number of years of experience and job title). The researcher 

suggested a group of recommendations, notably: increasing awareness about physical 

fitness, disseminating information on its importance and benefits for the social , 

physical and skillful health of the individual and finally holding training courses 

contributing to raising the level of physical fitness among employees. 

Key words: (the level of knowledge, physical fitness, employees of Irbid University 

College). 
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  مقدمة

إن ممارسة األنشطة احلركية واللياقة البدنية نشأت منذ نشأة الكون، فلقد مارس اإلنسان 
يف العصر احلجري األنشطة احلركية املختلفة بشكل إجباري  للحفاظ على البقاء وهذا هدف 

 لألطفال من خالل فطري غريزي دائم عند اإلنسان، فاحلضارة الفرعونية اهتمت mإلعداد البدين
ألوان متعددة من األنشطة البدنية وغلب على هذه األنشطة الطابع العسكري وطابع القوة 
واملغامرة والتحدي ولقد كانت األجسام السائدة يف ذلك العصر أجسام قوية، فالنظرة إىل أن" 

ة العقل السليم يف اجلسم السليم" ليست جديدة بل قدمية وجدت مع ظهور عصر احلضار 
  وكانت شعار املدن اليو�نية والرومانية القدمية.

ويف العصر احلديث وخاصة بعد الثورة الصناعية تعقدت مظاهر ا�تمع وتشابكت   
وكثرت األعباء على األفراد مما دعا علماء الرتبية واالجتماع والصحة والرتبية الرjضية وعلم 

هتمام mجلسم كواسطة ملواجهة أعباء هذه النفس والطب الرjضي إىل النداء بتوصيات وذلك لال
  ).2007احلياة (الرقاد وآخرون، 

وتعد الثقافة الرjضية حمركًا للنمو فهي تؤثر يف عملية النمو الطبيعية عند الفرد وتشمل 
النمو العقلي، واهلرموين، واألخالقي، لكن من الضرورة مراعاة وجود توازن بني مجيع هذه 

إن للثقافة الرjضية عالقات مباشرة مع القوى اإلنتاجية يف ا�تمع األطراف واجلوانب، كما 
حيث تزيد القدرات اإلنتاجية. كما ترتبط مع البناء العقدي والسياسي للمجتمع. وتتلخص 
أمهية العالقات السابقة للرتبية الرjضية يف القدرة على التأثري يف أفراد ا�تمع إجيابياً بدنياً، حركياً 

الشاملة للفرد، وللتعميق من دور الثقافة الرjضية يف الظواهر االجتماعية األخرى فإن والتنمية 
اخلطوة األوىل هلذا الدور تتلخص يف دراسة وحتليل األشكال والوظائف اليت تبع هلا (ماتفيف، 

1991) ،(unodeccep2000) ،(David, Villavera, 1996    .( 
مفهوم الرjضة ومزاولة التمارين الرjضية واحلاجة  طرأ تطور كبري يف العقود األخرية على

ملزاولة الرjضة من قبل خمتلف األعمار لكال اجلنسني حبيث أصبحت حاجة مطلوبة بل وضرورية 
للفوائد املختلفة اليت تعود على الصحة وخاصة أن موضوع اللياقة البدنية أصبح أمرًا مهما 
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ألمراض املزمنة حيث تلعب التمارين الرjضية لألشخاص السليمني والذين يعانون من بعض ا
  ).2008دوراً مهماً يف الوقاية والعالج ( jسني، 

إن الرتبية البدنية مأخوذة من الرتبية العامة الشاملة ألفراد ا�تمع، مما يعين إن الرتبية 
البدنية عملية تربوية مثلها مثل الرتبية العامة ويرتتب على ذلك االشرتاك يف خصائص 
ومواصفات متشا®ة وكذلك استخدامات متشا®ة للوسائل والطرق لكن امليزة احلقيقة للرتبية 
البدنية استخدامها للجانب احلركي لتنمية الفرد بدنياً ومهارjً ومن النواحي كافة (وجدي وأمحد، 

  ). 2001) (الدرهلي، 1994

  مفهوم املعرفة:

من املعاين واملعتقدات واألحكام  ) املعرفة ²±ا جمموعة1971يعرف عبد الباسط (
واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر 
واألشياء احمليطة. يقرتح جيلفورد أن املعرفة تيسر الوعي mملعلومات أو اكتشافها بشكل مباشر أو 

  إعادة اكتشافها أو التعرف عليها.
بو حطب، سيد عثمان ذلك لكنهم يعقبون ²ن املعرفة جيب أن متتد وتتسع ويؤيد فؤاد أ

  لتشمل عمليات التفكري مجيعها.
و تعرف املعرفة وفقًا للقاموس الدويل للرتبية ²±ا: مصطلح عام يعرب عن العمليات 

هلا اخلاصة mإلدراك، التعرف، التخيل، التقييم، التذكر، التعلم، التفكري، واليت حيصل من خال
الفرد عن املعلومات واملعارف والفهم اإلدراكي أو التفسريي متييزًا هلا عن العمليات االنفعالية ( 

  ). 2009اخلويل والعزب، 
ويتم ذلك من خالل عمليات العرض واستخدام أساليب التغذية الراجعة بل جيعل 

علم مسئوًال ومشاركاً عملية التعلم احلركي يف حد ذا¸ا أكثر فاعلية وإجيابية حيث يصبح املت
إجيابيًا بعد أن كان جمرد مستقبل أو مقلد، كما تشري دراسات هؤالء املتخصصني إىل ان 
استخدام الوسائل التعليمية يؤدي إىل خفض الفرتة الزمنية الالزمة للتعلم مما يسرع ®ا، فعال عن 

املستوى الرقمي لالعب أو األداء احلركي يصبح أكثر دقة وإتقا�، األمر الذي يعود mلنفع على 
  التقدير النهائي لألداء.
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  تعريف اللياقة البدنية:

إن اهلدف األساسي ملهنة علوم احلركة والرjضة، هو االرتقاء واالحتفاظ مبستوى النشاط 
البدين واللياقة، وهي خطوة أوىل مهمة يف تطوير منو حياة صحية، واحلديث عن اللياقة البدنية 

لول اإلعداد البدين لعملية التدريب الرjضي، وهدف املمارسة أو التدريب يعين احلديث عن مد
الرjضي: هو تنمية العديد من مكو�ت اللياقة البدنية، واالرتفاع mإلمكا�ت احلركية لألفراد، 
ابتداءاً من سن الناشئني، وحىت مرحلة املستوjت العليا، وتعد اللياقة البدنية مطلب وطين إلعداد 

"²±ا القدرة  Clarkeن القادر على العمل واإلنتاج والدفاع عن الوطن، ويعرفها كالرك املواط
على أداء الواجبات اليومية حبيوية ويقظة، دون تعب ال مربر له، مع توافر جهد كاف للتمتع 

) "مبدى كفاءة 1996®واjت وقت الفراغ، ومقابلة الطوارئ غري املتوقعة، ويعرفها. (حسانني 
  يف مواجهة متطلبات احلياة". البدن 

هي القدرة على أداء األعمال اليت تتطلبها احلياة اليومية دون التعب ويعرفها فانيار: 
املفرط مع االحتفاظ بفائض احتياطي من الطاقة ملواجهة الطوارئ والتمتع مبواصلة االشرتاك 

  ).m2007لنشاط الرتوحيي (الرقاد وآخرون، 
دنية لدى الرjضي عنه لدى الفرد العادي فعلى الرjضي ليكون خيتلف مفهوم اللياقة الب

الئقا امتالك القدرة على حتمل اجلهد العضلي طويل املدة والتحمل ألداء النشاط الرjضي 
املطلوب منه، أما مفهوم اللياقة البدنية mلنسيبة للشخص العادي فهي املرتبطة mملقدرة على 

يسر وسهولة مع املقدرة على القيام mجلهد الطارئ عند اللزوم مع القيام ²عباء احلياة اليومية ب
  ).2008احملافظة على صحة جيدة ورضا نفسي بقدر ما هو ممكن (jسني، 

  

  أمهية اللياقة البدنية يف األنشطة الر+ضية:
تلعب اللياقة البدنية دورا أساسيًا يف ممارسة مجيع األنشطة الرjضية وإجاد¸ا، وتشبه 

ة العامة  mلنسبة لألنشطة الرjضية ²±ا أساس البيت الذي يقوم عليه، وإذا كان األساس اللياق
متينا قوj سيبقى البيت صلبا أمام العوامل اخلارجية، وإذا كان األساس ضعيفا فإن البيت ²كمله 

 ).2007معرض لال±يار(الرقاد وآخرون، 
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  )2008إمساعيل، أمهية وفوائد التمرينات: (

 التمرينات من أكثر األنشطة احلركية أما� وبعدا عن ما قد تسببه ألعاب أخرى من تعترب .1
  إصاmت.

الوصول mلفرد إىل القدر الكايف من املهارة احلركية مما يساعد على رفع مستواه يف اللعبة اليت  .2
 يزاوهلا يف خمتلف األنشطة احلركية.

الرjضية ملا تسهم به يف عملية التهيئة تعترب التمرينات أساسا ألعداد الرjضيني للمواسم  .3
 البدنية والنفسية وتعد األفراد لتقبل اجلهد املقبل.

تسهم يف رفع اللياقة البدنية تتناسب وإمكانيات أو قدرات الفرد وذلك بتنميتها وتطويرها  .4
ة ألهم الصفات البدنية كالقوة والسرعة والتحمل واملرونة اليت تسهم يف رفع الكفاية اإلنتاجي

 واملهارية جلميع فئات الشعب املختلفة.
وسيلة تعويضية عما تسببه مشاكل العمل املهين، وطريقة احملافظة على الصحة والنمو  .5

 الشامل املتزن جلميع أجزاء اجلسم.
هلا قيمتها الرتبوية من حيث تعويد الفرد حسب النظام والدقة يف العمل مع اجلماعة عندما  .6

 واحد. تؤدى بصورة مجاعية وتوقيت
من أهم الوسائل يف تربية اجلسم وإصالح العيوب والتشوهات اليت تطرأ على اجلسم نتيجة  .7

 احلوادث أو اإلصاmت وذلك إذا ما أديت بطريقة صحيحة يف أوقات مناسبة ومنتظمة.
تساعد على انتفاخ اجلسم mملواد الصاحلة املوجودة mلدم نتيجة لقيام كل جهاز من أجهزة  .8

 ته.اجلسم بوظيف
التنشيط الذهين أو العقلي العصيب وذلك ²داء مترينات التوافق والدقة اليت حتتاج إىل  .9

 تركيز االنتباه عند أدائها. 
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  الدراسات السابقة: 
  أوًال: الدراسات العربية:

) بدراسة هدفت إىل الكشف عن دور الربامج الرjضية يف التلفزيون 2010قام الكراسنة ( .1
لثقافة الرjضية بني طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة إربد، تكونت عينة األردين يف نشر ا

) طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية من مدارس مديرjت الرتبية والتعليم 1000الدراسة من (
يف حمافظة إربد، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

ية يف التلفزيون األردين يف تنمية الثقافة الرjضية لطالب املرحلة الثانوية دور الربامج الرjض
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم جاء بدرجة متوسطة، وأن آراء طلبة املرحلة الثانوية حول 
درجة مساعدة الربامج الرjضية يف تنمية الثقافة الرjضية لديهم يف ا�ال االجتماعي 

mختالف جنس الطالب، وأن آراء طلبة املرحلة الثانوية حول والتنافسي والصحي ختتلف 
درجة مساعدة الربامج الرjضية يف تنمية الثقافة الرjضية لديهم يف ا�ال الثقايف ال ختتلف 
mختالف جنس الطالب، وأن آراء طلبة املرحلة الثانوية حول درجة مساعدة الربامج 

م يف ا�االت (االجتماعي، التنافسي، الصحي، الرjضية يف تنمية الثقافة الرjضة لديه
الثقايف) ال ختتلف mختالف مكان سكن الطالب، وممارسة الطالب للرjضة، واآلراء طلبة 
املرحلة الثانوية حول درجة مساعدة الربامج الرjضية يف تنمية الثقافة الرjضية لديهم يف 

m ختالف الفرع األكادميي، بينما ا�االت (االجتماعي، التنافسي، الصحي) ال ختتلف
ختتلف آراءهم يف ا�ال الثقايف الفرع األكادميي، لصاحل الفرع األديب. ويف ضوء نتائج 
الدراسة، خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات من أبرزها اهتمام الربامج الرjضية املقدمة 

اب املختلفة وتعريفهم أيضاً عرب التلفزيون األردين بتعريف الطالب mلقوانني الرjضية لأللع
خبطط اللعب يف األلعاب الرjضية املختلفة، اهتمام الربامج الرjضية املقدمة عرب التلفزيون 

  األردين بنقل املبارjت اخلاصة mلبطوالت املدرسية نقًال مباشراً. 
 ) بدراسة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل املستوى املعريف للثقافة2009قام عطا ( .2

الرjضية عند طلبة اجلامعة األردنية يف ا�االت الصحية، النفسية واالجتماعية، اللياقة 
البدنية املعلومات، كذلك إىل الفروق يف هذا املستوى تبعاً ملتغري الكلية واجلنس.  واستخدم 
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الباحث املنهج الوصفي يف إحدى صورة الدراسة املسحية على عينة عشوائية مكونة من 
لبًا وطالبة من الكليات العلمية واإلنسانية الذين مل يدرسوا مساق الرjضة ) طا692(

) سؤال موزعة 50والصحة من خارج كلية الرتبية الرjضية، ومت وضع مقياس مكون من (
على االختيار من متعدد والصح واخلطأ واملطابقة بعد عرضها على اخلرباء املختصني، 

بة اجلامعة األردنية على درجة جيدة يف البعد الصحي وأشارت نتائج الدراسة إىل حصول طل
ومتوسط يف البعد النفسي واالجتماعي ومنخفض يف بعد اللياقة البدنية وضعيف يف بعض 
املعلومات، وإىل تفوق طلبة الكليات العلمية على طلبة كليات اإلنسانية وعلى مجيع أسئلة 

لصحة والنفسي واالجتماعي وإىل املقاييس، وإىل تفوق اإل�ث على الذكور يف بعدي ا
تفوق الذكور على اإل�ث يف بعد املعلومات وأوصى الباحث إىل ضرورة االهتمام مبراجعة 
اخلطط الدراسية وإضافة مواد هلا عالقة mلثقافة الرjضية وإىل ضرورة تفعيل دور دائرة 

jلبعد النظري والتطبيقي للممارسة الرm ضي يف االهتمامjضية وتضمني النشرات النشاط الر
  اجلامعية للجوانب املعرفية للثقافة الرjضية. 

) بدراسة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة Ëثري املمارسة الرjضية على 2009قام أبو زهو ( .3
درجة التوافق النفسي للمشاركات مبراكز اللياقة البدنية، وإىل معرفة الفروق يف درجة التوافق 

ملؤهل العلمي العمر، املهنة، احلالة االجتماعية، الوزن، وتكونت عينة النفسي تبعًا ملتغريات ا
) مشاركة من خمتلف مراكز اللياقة البدنية يف مدينة إربد. ومت استخدام 91الدراسة من (

استبيان التوافق النفسي والذي قامت الباحثان ببنائه واملكون من جمالني مها التوافق 
مت تطبيقه على أفراد عينة الدراسة وأخذ قياس قبلي  الشخصي والتوافق االجتماعي حيث
أسابيع بني القياسني بعد التأكد من صدقة وثباته  6للعينة وقياس بعدي يف فرتة تعادل 

للمقار�ت  REGWواستخدمت املعيارية واختبار ت واختبار حتليل التباين واختبار 
ة أدت إىل حتسن دال للتوافق البعدية. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن املمارسة الرjضي

االجتماعي، وإىل حتسن على األداة ككل، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 
�االت الدراسة ممثلة يف املؤهل العلمي، املهنة، العمر، احلالة االجتماعي، وإىل وجود فروق 

كغم   60-56من  دالة تبعاً ملتغري الوزن على جمال التوافق الشخصي مع الذات ولصاحل فئة
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أوصى   كغم،   60-56كغم فأكثر عن فئة   70كغم وكذلك فئة   65-61عن فئة 
الباحث إىل ضرورة االهتمام mملمارسة الرjضية ملا هلا من دور كبري يف حتسني احلالة النفسية 

  فيما يتعلق mلتوافق الشخصي واالجتماعي. 

 Iنياً:الدراسات األجنبية: 
) دراسة هدفت إىل التعرف على التغطية Cuningham, (2003)وأجرى كينغهام ( .1

اإلعالمية للرjضة النسوية وmألخص التغطية اإللكرتونية وأثرها على الرjضة النسوية 
اجلامعية على شبكة اإلنرتنت، وكانت عينة الدراسة املدارس التعليمية يف الوالjت املتحدة 

) مناطق عشوائيًا ومنها 8حيث مت اختيار ( األمريكية ومت اختيار العينة mلطريقة الطبقية
) موقعًا لالنرتنت من املواقع اخلاصة mلشبكة 35) مدارس عشوائيًا مث اختار (5أخذ (

). أشارت نتائج الدراسة إىل أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًا يوفر NCAAاإلخبارية (
ذكور على موقع االنرتنت. املعلومات اليت تدعم الرjضة النسوية وتلك اليت تدعم رjضة ال

وأيضًا توصلت نتائج الدراسة إىل أن رjضة التنس النسائي كانت أطول من التغطية 
 اإلعالمية لنفس الرjضة اخلاصة mلذكور.

) دراسة هدفت إىل التعرف على أثر اإلعالم يف Martine, 2000أجرى مارتن ( .2
ة الدراسة مقتصرة على أربع نساء تشكيل املفاهيم الذاتية الرjضية النسائية وكانت عين

مشاركات mلرjضات املشرتكة مع الذكور حيث استخدم أسلوب املقابلة، وأظهرت الدراسة 
من خالل آراء الفتيات األربعة عدم االهتمام mلرjضة النسائية وأن اإلعالم مل يغطي تلك 

 ة النسائية. الرjضة بشكل صحيح وأن الذكور هم املسيطرون وجيب العناية mلرjض
) 25) بدراسة طويلة للمشاركات الرjضية النسائية خالل (Dozier, 2000قام دوزير ( .3

سنة املاضية، حيث الحظ ازدjد عدد املشاركات النسائية يف الرjضة قد تضاعفت يف 
) فرق نسائي يف كل جامعة مث زاد 2.1، (1972السنوات السابقة حيث كان يف عام 

). وكان عدد 7.2زاد ليصل ( 1990، ويف عام 1978 عام ) يف5.6لكي يصل إىل (
ارتفع إىل  1985) كلية ويف عام 28( 1972الكليات اليت توفر الرjضة لإل�ث عام 

) معهد مما أدى إىل زjدة فرصة املشاركة الرjضية للمرأة ونتيجة لذلك تدعو الدراسة 825(
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ن حيث الحظت الدراسة ضعف وسائل إىل أمهية تطوير التغطية اإلعالمية يف هذا امليدا
 اإلعالم وتقصريها يف تغطية املشاركات الرjضية اخلاصة mملرأة.

  : مشكلة الدراسة
تعترب املعرفة الرjضية يف جمال اللياقة البدنية من األمور اهلامة ملوظفات كلية بنات أربد 

س اليت تبين عليها املعرفة يف اجلامعية ملا هلا من Ëثري واضح على معرفة الطرق واألساليب واألس
جمال اللياقة البدنية، واللياقة البدنية تعين سالمة البدن وكفأته للقيام mألعمال يف حياة الفرد 
العادية دون ظهور حاالت اإلرهاق وأن يبقى لديه من الطاقة ما ميكنه من االستمتاع مبمارسة 

ة العامة أو الشاملة اليت تضم اللياقة العقلية األنشطة الرتوحيية، واللياقة البدنية جزء من اللياق
والنفسية واالجتماعية، ومن خالل خربة الباحثان يف اجلامعة وجدوا mن هناك قصور كبري يف 
فهم امهية األنشطة الرjضية وأمهيتها لإلنسان, وتعد مشكلة البحث من ابرز املشاكل اليت تواجه 

لرjضة يف حيا¸ا املنزلية او العملية وان كانت على ثقافة املرأة األردنية  كو±ا ال تعرف أمهية ا
معينة كو±ا من جمتمع حمافظ  هلذا جاءت هذه الدراسة لتبني لنا املستوى املعريف للياقة البدنية 

  ملوظفات كلية بنات أربد اللوايت ليعرفن ادىن مستوjت فوائد اللياقة البدنية.

  أسئلة الدراسة:
  وى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية؟السؤال األول: ما مست

  السؤال الثاين: هل خيتلف املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية؟

  أمهية الدراسة:
تكمن أمهية اللياقة البدنية يف ارتباطها املباشر بصحة اإلنسان وشخصيته حيث ذكر 

إىل أن االهتمام mللياقة البدنية أصبح هدفًا قوميًا ووطنيًا يف كثري من دول ) 2001الربضي (
ا املعنية بذلك إىل نشر املفاهيم النظرية والعلمية للياقة البدنية، واملعرفة  العامل مما دعا أجه̧ز
 الرjضية هي ا�ال الذي يتضمن املفاهيم واملبادئ اليت ¸دف إىل تنمية املعلومات واملهارات

) نقًال 2005املرتبطة mجلانب البدين والصحي وقواعد اللعب وغريه حيث يؤكد أمني اخلويل (
²ن الرتبية البدنية هي العملية الرتبوية اليت  (Wuset& Bucher)عن ويست، بوتشر 

¸دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك 
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ست، بوتشر هذا التعريف mلتحليل إىل أن الرتبية البدنية والرjضية تشتمل على وقد تناول وي
اكتساب وصقل املهارات احلركية وتنمية اللياقة البدنية واحملافظة عليها من أجل أفضل مستوى 
صحي ومن خالل حياة طيبة واكتساب املعارف وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو النشاط البدين. 

 أمهية البحث واحلاجة إلية يف  تنمية املعرفة والثقافة لدى موظفات كلية بنات اربد ومن هنا Ëيت
للنهوض مبستواهن املعريف واجلسدي على حد سواء للقيام äعماهلن بيسر وسهولة لدى 
العامالت يف كلية بنات اربد وعن امهية  اللياقة البدنية وممارسة األنشطة البدنية ملا هلذه الرjضة 

  ائد قد تعود mلنفع على حيا¸ن االجتماعية واملهنية.من فو 

  أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اختبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية ملوظفات كلية   

  .أربد اجلامعية للبنات

  حدود الدراسة:

امعة البلقاء : مت تطبيق هذه الدراسة يف كلية أربد اجلامعية للبنات جاحلد املكاين -
  التطبيقية.

 27/5_ 2/5: مت تطبيق هذه الدراسة يف الفرتة الواقعة ما بني (احلد الزماين -
/2012 .( 

: تقتصر عينة الدراسة على املوظفات يف كلية أربد اجلامعية للبنات جامعة احلد البشري -
  البلقاء التطبيقية.

 مصطلحات الدراسة:
عمليات االدراك،االكتشاف،التعرف،التمثيل، هي التعبري الشامل ل املستوى املعريف: - 1

احلكم،التعلم،التفكري،واليت يستطيع الفرد من خالهلا أن حيصل على املعارف والفهم 
 ).1999اإلدراكي، والتوضيح أو التفسري متيزًا هلا عن العمليات االنفعالية ( حسانني ، 

 توصف طرق لتطبيق جةنتي ، درجات أو بتقديرات ميد� للتقدير أسلوب هو : االختبار - 2
  .2004)(حسانني بدقة
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هي كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات احلياة، وهي القاعدة اليت تبين عليها  اللياقة البدنية: - 3
اللياقة البدنية اخلاصة، وهي ¸دف إىل تنمية املكو�ت األساسية كالقوة والسرعة، والتحمل 

 ).2004والرشاقة (حسانني 

دام املنهج الوصفي املسحي الشامل الكلي  نظراً ملالئمته لطبيعة هذه مت استخ منهجية الدراسة:
 الدراسة.

) موظفة من كلية أربد اجلامعية واستبعد 123تكون جمتمع الدراسة  من (  جمتمع الدراسة:
 ). 103) من جمتمع الدراسة  كو±م عينة استطالعية ليصبحوا (20(

  عينة الدراسة:
مت اختيارهم يف كلية اربد اجلامعية ) موظفات 103من ( تكونت عينة الدراسة  االصلية

) يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغريات 1بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة، واجلدول (
  الشخصية.

  توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية:   )1جدول (
  النسبة املئوية  التكرار  الفئة  املتغريات

  املؤهل العلمي

ç1.9  2  نوية فأقل  

  24.3  25  دبلوم

  35.9  37  بكالوريوس

  37.9  39  دراسات عليا

 100.0  103  ا�موع

  عدد سنوات اخلربة

  31.1  32  سنوات فأقل 5

  30.1  31  سنوات 6-10

  38.8  40  سنوات 10أكثر من 

 100.0  103  ا�موع

  املسمى الوظيفي
  65.0  67  اإلداري

  35.0  36  اهليئة التدريسية

 100.0  103  ا�موع
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  اداة الدراسة:أ
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء استبانه، ¸دف إىل التعرف على اختبار 

وبعد اإلطالع على األدب املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية، 
ك مت حتديد جمال أداة الدراسة، ومت النظري والدراسات السابقة ذات العالقة، وبناًء على ذل

  صياغة فقرات االستبانة.

  صدق أداة الدراسة:
مت التحقق من دالالت صدق حمتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على عدد من 
احملكمني من ذوي االختصاص يف كليات الرتبية الرjضية يف جامعة الريموك واالردنية. بلغ 

أي حول سالمة الصياغة اللغوية للفقرات، ووضوحها من )، وطلب منهم إبداء الر 8عددهم (
حيث املعىن وسهولة الفهم، ومدى انتمائها للمجال الذي أدرجت فيه، وأي مالحظات أو 

) فأكثر من إمجاع احملكمني لقبول %80تعديالت يرو±ا مناسبة. واعتمد الباحثان ما نسبته (
عض فقرات االستبانة لتصبح االستبانة يف الفقرة أو رفضها، وبناًء على ذلك فقد مت تعديل ب

ا النهائية مكونة من قسمني: القسم األول: اشتمل املعلومات الشخصية ألفراد عينة  صو̧ر
) فقرة موزعة على  جمال واحد لقياس املستوى املعريف 39الدراسة، والقسم الثاين: اشتمل على (

  .يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية

  ثبات أداة الدراسة:
من  (Test Retest)مت إجياد ثبات أداة الدراسة بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

) موظفة من كلية إربد اجلامعية، وأعيد تطبيقها 20خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة (
تساق على نفس العينة بعد فاصل زمين مدته أسبوعان، ومت حساب قيم معامالت الثبات، واال

الداخلي للمجاالت، واالستبانة ككل، mستخدام معامل (ارتباط بريسون) ومعادلة (كرونباخ 
  ألفا) وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة. 
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  طريقة التصحيح:
ا النهائية من ( أمام  (×) ) فقرة، يضع املستجيب إشارة 39تكونت االستبانة بصو̧ر

بق ما يرد يف الفقرة مع قناعته الشخصية، وفقًا لتدريج ليكرت كل فقرة لبيان مدى تطا
) درجات،غري موافق 3) درجات، حمايد (4) درجات، موافق (5اخلماسي، وهي: موافق بشدة (

) درجة، وقد مت تصنيف املتوسطات احلسابية على النحو 1) درجة، غري موافق بشدة (2(
  التالية:

 – منخفضة. 2.33أقل من  -

 – متوسطة. 3.66- 2.33من    -

 مرتفعة.  3.66أعلى من   -

  
  إجراءات تنفيذ الدراسة: 

  لغاjت حتقيق أهداف الدراسة مت إتباع اإلجراءات واخلطوات التالية:

قام الباحثان mإلطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات العالقة، مث قام  -
  بتصميم أداة الدراسة واستخراج دالالت صدقها وثبا¸ا.

ام الباحثان بتحديد جمتمع الدراسة ومن مث اختيار عينة ممثلة �تمع الدراسة mلطريقة ق -
 العشوائية.

قام الباحثان بتوزيع أداة الدراسة على أفراد العينة لغاjت مجع البيا�ت، ومت توضيح طريقة  -
ستجاm¸م اإلجابة، وبيان مجيع املعلومات املتعلقة بذلك، والتأكيد ألفراد العينة على أن ا

 على أداة الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

قام الباحثان جبمع االستبا�ت من أفراد عينة الدراسة، والتأكد من صالحيتها ألغراض  -
) SPSSالتحليل اإلحصائي، ومت استخدام بر�مج التحليل اإلحصائي للعلوم اإلنسانية (

 ائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة.للمعاجلات اإلحصائية الستخراج النت
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  اشتملت الدراسة على املتغريات التالية: متغريات الدراسة:

  أوًال: املتغريات املستقلة:

 وله أربع فئات (çنوية فأقل، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا).  :املؤهل العلمي -

ن سنوات، أكثر م 10- 6سنوات فأقل،  5وهلا ثالث فئات ( عدد سنوات اخلربة: -
 سنوات). 10

 إداري، اهليئة التدريسية).فئتان (موظف  وهلا املسمى الوظيفي: -

  Iنياً: املتغري التابع:
 .املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية - 

  املعاجلة اإلحصائية:
  لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:

ات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاmت أفراد عينة الدراسة عن مجيع أبعاد أداة املتوسط -
  الدراسة.

 ).Way ANOVA -3اختبار التحليل التباين ( -

 ومعامل االرتباط كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة. -

 واستخراج التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصية. -
 

  ا:عرض النتائج ومناقشته
  أوًال: النتائج املتعلقة *إلجابة عن السؤال األول: 

  ما مستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية؟ السؤال األول:
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  لفقرات 

  ) يوضح ذلك.2فات كلية إربد اجلامعية واجلدول (املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظ
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقياس مستوى املعرفة يف  )2جدول (
 اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية

  الفقرة  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الدرجة  الرتبة

1  
الفرد يف القدرة على  اللياقة البدنية تعين كفاءة
  مواجهة متطلبات احلياة

  متوسطة  16 1.45 2.92

2  
¸دف اللياقة البدنية إىل تنمية عناصر اللياقة 

  البدنية
  متوسطة  19 1.38 2.87

3  
اللياقة البدنية هي القدرة على أداء األعمال اليت 

  تتطلبها احلياة اليومية دون التعب
  متوسطة  8 0.58 3.09

4  
دنية هي احملافظة على اجلسم سليماً اللياقة الب

  صحيحاً خالياً من األمراض
  متوسطة  23 0.49 2.86

5  
تزيد اللياقة البدنية من قدرة الفرد على أداء 

  حركات مبدى واسع يف مجيع املفاصل
  متوسطة  19 1.43 2.87

  متوسطة  19 1.38 2.87  تزيد اللياقة البدنية من قوة العضالت  6

  متوسطة  18 1.43 2.88  دنية التوافق العضلي العصيبتقوي اللياقة الب  7

8  
تعمل اللياقة البدنية على التناسق يف األداء 

  احلركي
  متوسطة  19 1.38 2.87

9  
تساعد اللياقة البدنية على حتسني أداء عضلة 

  القلب
  متوسطة  16 1.45 2.92

  متوسطة  27 1.40 2.79  تزيد اللياقة البدنية من عدد ضرmت القلب  10

  متوسطة  11 1.49 3.00  تؤثر اللياقة البدنية على زjدة ضغط الدم  11

  متوسطة  36 1.26 2.39  تؤثر البيئة على اللياقة البدنية  12

  متوسطة  30 1.43 2.70  اإلمحاء ضروري قبل النشاط الرjضي  13

14  
اللياقة البدنية جتعل من الشخص قوي واجلسم 

  قادر على حتمل كل شيء
  توسطةم  10 1.52 3.04

  متوسطة  7 1.48 3.16  اللياقة البدنية تعين أن أحتمل عبء فوق طاقيت  15
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16  
حيتاج اجلسم إىل فرتة كبرية إلكسابه اللياقة 

  البدنية
  متوسطة  6 1.39 3.17

17  
تتطور اللياقة البدنية للشخص بوجود دافع لديه 

  لتنمية هذه اللياقة
  متوسطة  31 1.22 2.59

18  
حي لدور اللياقة يعترب شرط الوعي الثقايف والص

  من شروط اللياقة البدنية
  متوسطة  3 1.26 3.33

19  
تنوع اللياقة البدنية يساعد يف منو اجلسم بشكل 

  أسرع
  متوسطة  28 1.28 2.74

20  
التمارين يف اللياقة البدنية تساعد يف تقوية 

النواحي العضوية واحليوية خللق صفات حركية 
  أساسية لإلجناز الكبري

  متوسطة  25 1.31 2.83

21  
التمارين املسلية واملشوقة يف اللياقة البدنية 
تساعد يف إصراري على أداء متارين اللياقة 

  البدنية
  متوسطة  12 1.24 2.98

22  
املدرب يساعد يف التطوير املعريف حول أمهية 

  اللياقة البدنية
  متوسطة  30 1.40 2.70

23  
د على املواهب الفنية والقدرات البدنية تساع
  تنمية املعرفة لدي وجتعلين أثق بنفسي

  متوسطة  2 1.23 3.57

24  
املعرفة تيسر الوعي mملعلومات واكتشافها ينمي 

  القدرات لدي عند ممارسة اللياقة البدنية
  متوسطة  29 1.42 2.73

25  
الثقافة الرjضية حمرك لنمو العملية الطبيعية عند 

  الفرد مثل النمو العقلي والعاطفي
  متوسطة  25 1.36 2.83

26  
الثقافة الرjضية تشكل قيمة مادية روحانية عند 

  الفرد تساعده يف تطويرها بشكل أسرع
  منخفضة  39 1.01 2.18

27  
عوامل القوة ضرورية حلسن املظهر وËدية 

  املهارات
  متوسطة  35 1.39 2.42

  متوسطة  33 1.42 2.56التحمل العضلي يساعد الالعب على األداء   28
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  ب ألطول فرتة ممكنةاحلركي والتغلب على التع

29  
اللياقة البدنية تعمل على زjدة قدرة  الفرد على 

سرعة رد الفعل بني ظهور مثري معني وبدء 
  االستجابة احلركية

  متوسطة  14 1.38 2.97

30  
متارين اللياقة البدنية تزيد من قوة ونشاط عضلة 

  القلب
  مرتفعة  1 1.32 3.68

31  
للياقة البدنية بتكوين عادات خاطئة رمبا تقوم ا

  وغري صحية
  متوسطة  12 1.43 2.98

32  
حتتاج اللياقة البدنية لفرتة من الوقت ليظهر 

  Ëثريها على اجلسد
  متوسطة  5 1.34 3.20

33  
تصحيح أوضاع القوام اخلاطئة وإكساب الفرد 

  املظهر السليم
  متوسطة  37 1.18 2.36

34  
نمية الصفات تعمل اللياقة البدنية على ت

  القيادية احلكيمة
  متوسطة  15 1.45 2.94

35  
تعمل اللياقة البدنية على زjدة كفاءة الفرد 

اإلنتاجية يف اجلهد املبذول يف األعمال البدنية 
  والعقلية

  متوسطة  38 1.32 2.34

36  
تستطيع اللياقة البدنية حتسني مقدرة الفرد على 

  لعضلياالسرتخاء والتحكيم يف تقليل التوتر ا
  متوسطة  4 1.40 3.23

37  
زjدة قدرة الفرد على مقاومة األمراض سواء 

  املعدية أو املزمنة
  متوسطة  33 0.82 2.56

38  
متكن اللياقة البدنية القدرة على أداء احلركات 

ملدى كبري دون حدوث متزق يف األربطة 
  والعضالت

  متوسطة  9 1.06 3.06

39  
حدوث االحتفاظ بشكل اجلسم وثباته دون 

  Ëثريات سلبية
  متوسطة  23 1.25 2.86

  متوسطة  - 0.38 2.87  ا�ال ككل  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن

جامعة مستغانم والریاضیة   

85 

)، كان 3.68- 2.18) أن املتوسطات احلسابية تراوحت بني (3يظهر من جدول (
) واليت تنص على " متارين اللياقة البدنية تزيد من قوة ونشاط عضلة 1أعالها للفقرة رقم (

) واليت تنص على "املواهب الفنية والقدرات البدنية 23رقم ( القلب" ، وmملرتبة الثانية الفقرة
)، وmملرتبة 3.57تساعد على تنمية املعرفة لدي وجتعلين أثق بنفسي" مبتوسط حسايب بلغ (

) واليت تنص على " الوعي الثقايف والصحي لدور اللياقة يعترب شرط من 18الثالثة الفقرة رقم (
) وتنص 26)، وmملرتبة األخرية الفقرة رقم (3.33سايب بلغ (شروط اللياقة البدنية" مبتوسط ح

على "الثقافة الرjضية تشكل قيمة مادية روحانية عند الفرد تساعده يف تطويرها بشكل أسرع" 
  ) وهي بدرجة متوسطة.2.87بدرجة منخفضة، وبلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل (

 هل خيتلف املستوى املعريف يف اللياقة البدنيةالنتائج املتعلقة *إلجابة عن السؤال الثاين: 
  لدى موظفات كلية إربد اجلامعية؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقياس 
مستوى املعرفة يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد اجلامعية تبعا للمتغريات  (املؤهل 

 (Way -3اخلربة، املسمى الوظيفي)، ومت تطبيق حتليل التباين الثالثي  العلمي، عدد سنوات
AVOVA للكشف عن الفروق يف مستوى املعرفة يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية (

  إربد تبعاً للمتغريات الشخصية وفيما يلي عرض النتائج:
  

 االحنرافات املعيارية نتائج حتليل التباين الثالثي واملتوسطات احلسابية و  )4جدول رقم (
  ة إربد اجلامعية تبعا للمتغريات لقياس مستوى املعرفة يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلي

  

املتغريات 
  الشخصية

  الداللة اإلحصائية  )Fقيمة (  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  الفئة

  املؤهل العلمي

 ç  2.04 0.09نوية فأقل

4.286  0.00 
 0.53 2.87  دبلوم

 0.36 2.88  بكالوريوس

 0.14 2.74  دراسات عليا
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عدد سنوات 
  اخلربة

 0.38 2.82  سنوات فأقل 5

 0.15 2.72  سنوات 6-10 0.40  0.922

 0.47 2.85  سنوات 10أكثر من 

  املسمى الوظيفي
 0.43 2.83  اإلداري

0.753  0.38 
 0.20 2.76  اهليئة التدريسية

  
) أن هناك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4(يظهر من اجلدول 

)α ≥ 0.05 على املتغري (املؤهل العلمي) ولصاحل الفئة (بكالوريوس) وللكشف عن مواقع (
  ) يوضح ذلك.5) جدول (Scheffeهذه الفروق مت تطبيق اختبار شيفيه (

) على مستوى α ≥ 0.05ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
 اللياقة البدنية تبعاً للمتغريات الشخصية األخرى (عدد سنوات اخلربة، املسمى الوظيفي).

  

) للكشف عن الفروق على متغري املؤهل  scheffeنتائج تطبيق اختبار ( ) 5جدول (

  العلمي

 دبلوم çنوية فأقل املتوسط احلسايب املستوى
دراسات   بكالوريوس

 عليا

 ç  2.04 - 0.83*  0.84* 0.07نوية فأقل

 0.13 0.01 -  2.87  دبلوم

 0.14 -   2.88  بكالوريوس

  -     2.74  دراسات عليا

  ). α =0.05*الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (    

 

يظهر من جلدول أن مواقع الفروق كانت بني الفئة املؤهل اعلمي (çنوية فأقل) وكل من 
) بينما بلغ 2.04وس) حيث بلغ املتوسط احلسايب لفئة (الثانوية فأقل) (الفئتني (دبلوم، بكالوري

  ) على التوايل.2.88) (2.87لفئيت الدبلوم والبكالوريوس (
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  مناقشة النتائج:

: ما مستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى موظفات كلية إربد مناقشة السؤال األول

  اجلامعية؟

أن املتوسطات احلسابية كان أعالها للفقرة اليت األول: أظهرت النتائج املتعلقة mلسؤال 
تنص على " متارين اللياقة البدنية تزيد من قوة ونشاط عضلة القلب"، وmملرتبة الثانية الفقرة اليت 
تنص على "املواهب الفنية والقدرات البدنية تساعد على تنمية املعرفة لدي وجتعلين أثق بنفسي"، 

صحي لدور اللياقة يعترب شرط من شروط وmملرتبة الثالثة الف قرة اليت تنص على " الوعي الثقايف وال
اللياقة البدنية"، وmملرتبة األخرية اليت تنص على "الثقافة الرjضية تشكل قيمة مادية روحانية عند 
الفرد تساعده يف تطويرها بشكل أسرع" وهي بدرجة متوسطة ويعود السبب يف ذلك إىل أن 

ة يف اللياقة البدنية لقي أهتمام املوظفني بشكل جيد  اليت هدفت إىل حتسني مستوى املعرف
) هدفت 2009وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة عطا ( املستوى البدين واملهاري لديهم،

صحية،  إىل التعرف إىل املستوى املعريف للثقافة الرjضية عند طلبة اجلامعة األردنية يف ا�االت ال
جتماعية، اللياقة البدنية املعلومات،  وأشارت نتائج الدراسة إىل حصول طلبة النفسية واال

صحي ومتوسط يف البعد النفسي واالجتماعي  اجلامعة األردنية على درجة جيدة يف البعد ال
  ومنخفض يف بعد اللياقة البدنية.

ة البدنية لدى مناقشة النتائج املتعلقة السؤال الثاين: هل خيتلف املستوى املعريف يف اللياق

  موظفات كلية إربد اجلامعية؟

صاحل الفئة  - 1 توجد فروق ذات داللة إحصائية على املتغري (املؤهل العلمي) ول
(بكالوريوس)، ويعود السبب يف ذلك إىل معرفتهم الكافية يف اللياقة البدنية وما تؤثره عليهم من 

 اهلم،   الناحية النفسية، واجلسمية والعقلية واملهارية يف أداء أعم
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى اللياقة البدنية تبعًا للمتغريات  - 2

الشخصية األخرى (عدد سنوات اخلربة، املسمى الوظيفي)، اتقت هذه الدراسة مع دراسة أبو 
) بدراسة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة Ëثري املمارسة الرjضية على درجة التوافق 2009زهو (
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للمشاركات مبراكز اللياقة البدنية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �االت النفسي 
  الدراسة ممثلة يف املؤهل العلمي، املهنة، العمر، احلالة االجتماعي.

 

  ملخص النتائج:

  وجود مستوى متوسط يف  معرفة اللياقة البدنية لدى موظفني كلية إربد اجلامعية. - 1
)على املتغري (املؤهل α=0.05ة عند مستوى الداللة (وجود فروق ذات داللة إحصائي - 2

 العلمي) ولصاحل الفئة (بكالوريوس).
) على مستوى α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 3

 اللياقة البدنية تبعاً للمتغريات الشخصية األخرى (عدد سنوات اخلربة، املسمى الوظيفي).
 

  التوصيات:

الوعي عن اللياقة البدنية ونشر املعلومات عن أمهيتها mلنسبة لصحة الفرد  ضرورة زjدة - 1

 (االجتماعية، والنفسية، واملهارية).

 عقد دورات تدريبية تساهم يف رفع مستوى اللياقة البدنية بني املوظفات. - 2

 أجراء مبارjت لياقة بدنية بني املوظفات تزيد محاسهم ملمارسة اللياقة البدنية. - 3

لدراسات عن اللياقة البدنية وما تؤثره على صحة اإلنسان النفسية واالجتماعية زjدة ا -4

 واملهارية.

  

  

  

  

  

  

 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن

جامعة مستغانم والریاضیة   

89 

 * قائمة املراجع *للغــة العربيـة و األجنبيـة :

{ثري املمارسة الر+ضية على درجة التوافق النفسي لدى املشاركات يف أبو زهو، لبين  -

  . 2009جامعة الريموك : رسالة ماجستري، مراكز اللياقة البدنية

، 1: طاملبادئ واألسس العلمية للتمرينات البدنية والعروض الر+ضيةإمساعيل، فتحي  -
  . 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية

  2009القاهره 3: طالقياس والتقومي يف الرتبية البدنية والر+ضيةحسانني،حممد صبحي،  -

، القاهرة : 1: جقومي يف الرتبية الر+ضية البدنية والر+ضةالقياس والتحسانني، حممد صبحي 
  2004دار الفكر العريب.

، دار 2، ج3: طالقياس والتقومي يف الرتبية البدنية والر+ضيةحسانني، حممد صبحي   -
  . 1996الفكر العريب، مدينة نصر، مصر 

: دراسة مسحية دناحلصيلة املعرفية العلمية لدى مدريب الكراتية يف األر احلوري حممد.  -
 . 2003ملعرفة مستوى املعرفة لدى املدربني، رسالة ماجستري، جامعة الريموك 

 . 1994، دمشق 1خضور، أديب. جريدة اإلعالم الرjضي: ط -

، دار الفكر 1: طتكنولوجيا التعليم والتدريب الر+ضياخلويل، أمني العزب ضياء الدين.  -
  . 2008العريب للنشر والتوزيع، القاهرة 

الكفا+ت الالزمة خلرجيي الرتبية الر+ضية ودرجة ممارستها من وجهة الدرهلي، مجانة..  -

  .2001: رسالة ماجستري، اجلامعة األردنيةنظر العاملني يف ا�ال الر+ضي

 بريوت.  - : د. عادل العوا، عويداتالثقافة الفردية وثقافة اجلمهور:" ترمجةدللو، لويس: " -

  . 1991: جامعة الريموك، األردن كرة القدم للناشئنياين عبد هللا. الربيعي، كاظم واملشهد -

، دار 3: طالثقافة الر+ضيةالرقاد، رائد والضمور، هشام والعواملة، امحد وعثامنة، عثمان.  -
 . 2007تسنيم للنشر والتوزيع، عمان، األردن 
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نوية مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثاالسنجالوي حممد.  -

جامعة  -: رسالة ماجستري، كلية الرتبية والفنونملفاهيم العوملة وتقديرهم لدرجة أمهيتها
 . 2001الريموك 

املستوى املعريف يف بكرة اليد لدى معلمي ومعلمات الرتبية الر+ضية مشروخ، نبيل.  -

 . 1996: أحباث الريموك، جامعة الريموك، إربد مبديرية إربد الثانية

ملستوى املعريف لدى معلمات الرتبية الر+ضية والطالبات لرأي امشوط، هدى.  -

 .             2001: اجلماعة األردنية كلية الرتبية الرjضيةاإلسالم يف الر+ضة

مؤتة قياس املستوى املعريف للثقافة الر+ضية عند طلبة اجلامعة األردنية: عطا،أمحد.  -
  .2009للبحوث والدراسات، اجلامعة األردنية

  كرة القدم.يصل رشيد عياش الدليمي، د. أمحد عبد احلق، ف -

دور الربامج الر+ضية يف التلفزيون األردين يف نشر الثقافة الر+ضية كراسنة، دراء.  -

: رسالة ماجستري، جامعة الريموك، بني طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة إربد
  . 2010إربد

، عدد واحلياةجملة الر+ضة يد القضماين، ترمجة: سع الر+ضة والعلم،كونيوف، لونيد.  -

33  1978 . 

دراسة حتليلية نقدية لبعض مكو0ت اللياقة البدنية وجدي، سيد وأمحد، هامن.  -

واحلركية لتالميذ وتلميذات بعض الفرق الر+ضية املدرسية *ملرحلة الثانوية بدولة 

  .1994زء الثاين : دراسات، وقائع املؤمتر الرjضي العلمي الثاين، اجلالبحرين

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1: طعلم النفس الر+ضيjسني، رمضان.  -
  .2008األردن
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 قـــــــــاملالح

  مــــن الرحيـــم هللا الرمحـــبس
 : ةـــي املوظفــتـــخأ

  
يقوم الباحثان äعداد دراسة بعنوان: "اختبار املستوى املعريف يف اللياقة البدنية لدى 
موظفات كلية بنات إربد اجلامعية"، وËمل الباحثان اإلجابة عن األسئلة التالية علمًا ²ن 

  إالجابة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

  : غريات الشخصية: املت اجلزء األول

       دبلوم     : çنوية فأقل  املؤهل العلمي - 
  دراسات عليا       بكالوريوس  

  سنوات 10- 6    سنوات فأقل  5:  عدد سنوات اخلربة - 
  سنوات  10أكثر من 

  : .............................املسمى الوظيفي -

  

إشارة (/) جبانب كل عبارة مبا اجلزء الثاين: يرجى اإلجابة على األسئلة التالية بوضع 

  يناسبها من إجابة من وجهة نظرك.

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

  موافق

 

غري 

  موافق

 بشدة

اللياقة البدنية تعين كفاءة الفرد يف مواجهة  1
 متطلبات احلياة

     

¸دف اللياقة البدنية إىل تنمية عناصر اللياقة  2
 البدنية 

     

ياقة البدنية هي القدرة على أداء األعمال اليت الل 3
 تتطلبها احلياة اليومية دون التعب 
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اللياقة البدنية هي احملافظة على اجلسم سليماً  4
 صحيحاً خالياً من األمراض

     

تزيد اللياقة البدنية من قدرة الفرد على أداء  5
 حركات مبدى واسع يف مجيع املفاصل

     

      لياقة البدنية من قوة العضالتتزيد ال 6

      تقوي اللياقة البدنية التوافق العضلي العصيب 7

تعمل اللياقة البدنية على التناسق يف األداء  8
 احلركي

     

تساعد اللياقة البدنية على حتسني أداء عضلة  9
 القلب

     

      تزيد اللياقة البدنية من عدد ضرmت القلب   10

      يد اللياقة البدنية من ضغط الدمتز  11

      تؤثر البيئة على اللياقة البدنية 12

      اإلمحاء ضروري قبل النشاط الرjضي 13

اللياقة البدنية جتعل من الشخص القوة وحتمل  14
 اجلسم لكل شيء

     

      اللياقة البدنية تعين أن أحتمل عبء فوق طاقيت 15

      فرتة كبرية إلكسابه اللياقة البدنية حيتاج اجلسم إىل 16

تتطور اللياقة البدنية للشخص بوجود دافع لديه  17
 لتنمية هذه اللياقة

     

الوعي الثقايف والصحي لدور اللياقة يعترب شرط  18
 من شروط اللياقة البدنية

     

تنوع اللياقة البدنية يساعد يف منو اجلسم بشكل  19
 أسرع

     

مارين يف اللياقة البدنية تساعد يف تقوية الت 20
النواحي العضوية واحليوية خللق صفات حركية 

 أساسية لإلجناز الكبري
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التمارين املسلية واملشوقة يف اللياقة البدنية تساعد  21
 يف إصراري على أداء متارين اللياقة البدنية

     

املدرب يساعد يف التطوير املعريف حول أمهية  22
 اللياقة البدنية

     

املواهب الفنية والقدرات البدنية تساعد على  23
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 أثـر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية على التوافق النفسي العام 

 لتالميذ املرحلة الثانوية
 

 أ. جبوري بن عمر

  جامعة مستغامن-معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر�ضية 

  

    ملخص الدراسة:

ية علـى مسـتوى "دف هذه الدراسة إىل حتديد مـدى �ثـري ممارسـة األنشـطة البدنيـة والر�ضـ       

التوافق النفسي العام لـدى تالميـذ املرحلـة الثانويـة، وحتديـد كـذلك أثـر كـل مـن متغـري نـوع النشـاط 

و .)اخلــــربة(ومتغــــري العمــــر التــــدرييب واملتمثــــل يف عــــدد ســــنوات املمارســــة )مجــــاعي-فــــردي(الر�ضــــي

علــــى  للوصــــول هلاتــــه األهــــداف اســــتخدم الباحــــث املــــنهج الوصــــفي Nألســــلوب املســــحي.معتمدا

املقتــــــبس مــــــن اختبــــــار كالفورنيــــــا  “حممــــــود عطيــــــة“مقيــــــاس الختبــــــار التوافــــــق النفســــــي للــــــدكتور 

تلميذا من الثانوية الر�ضية الوطنية Nلبليدة. بعـد مجـع البيـاcت 110للشخصية. وتضمنت العينة 

ة ورفـع أن ممارسـة األنشـطة الر�ضـية هلـا �ثـري فعـال وإجيـايب يف تنميـ -وحتليلها توصـل الباحـث إىل 

كمــــا متيــــز كــــل مــــن -مســــتوى التوافــــق النفســــي ببعديــــه الشخصــــي واالجتمــــاعي لــــدى التالميــــذ. 

التالميذ ذوي اخلربة و التالميذ املمارسـني لألنشـطة الر�ضـية اجلماعيـة مبسـتوى توافـق نفسـي عـايل 

  مقارنة Nألقل خربة و ممارسي األنشطة الفردية.

 املرحلــةالر�ضــية، التوافــق النفســي العــام. املراهقــة ،الكلمــات املفتاحيــة: األنشــطة البدنيــة و   

 الثانوية
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Résumé : 
  L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact de la pratique des activités 

physiques et sportives sur l’adaptation psychologique générale chez les élèves 

lycéens, et déterminer aussi l’impact selon les variantes : le type de l’activité (sport 

individuel / sport collectif) et l’expérience (le nombre des années de la pratique).pour 

réaliser ces objectifs le chercheur a utilisé la méthode descriptive, en utilisant le test 

d’évaluation de degrés de l’adaptation psychologique de Dr “Mahmoud Atia  “pour 

un échantillon de 110 élèves de lycée sportif national de Blida. Suite aux résultats 

obtenus, il a été conclu que la pratique des activités sportives a un impact très positif 

sur l’adaptation psychologique générale des élèves, et que les élèves qui pratiquent 

les sports collectifs et ceux qui ont une longue expérience ont un degré d’adaptation 

psychologique plus élevé que chez les pratiquants de sport individuel et les moins 

d’expérience .  

Mots clé : les activités physiques et sportives, l’adaptation psychologique générale, 

Adolescence, cycle secondaire 

.  
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  مقدمة البحث:     

يعد التوافق النفسي العام من املفاهيم األساسية واملركزية يف علم الـنفس بصـفة عامـة، ويف 

جمـال الصـحة النفسـية بصـفة خاصــة. فمعظـم سـلوك الفـرد هـو حمــاوالت مـن جانبـه لتحقيـق توافقــه 

ر إمـــا علـــى املســـتوى الشخصـــي أو علـــى املســـتوى االجتماعي.ومصـــطلح التوافـــق النفســـي مل يســـتق

علـــى تعريـــف خـــاص ، فقـــد تنوعـــت تعارفـــه مـــن عـــدة وجهـــات. فـــالتوافق النفســـي حســـب نظريـــة 

ـــرو أن "التوافـــق  ـــال "مسيـــث، شـــوبن وشـــافر " ي التحليـــل النفســـي، جنـــد أصـــحاب هـــذا االجتـــاه أمث

حيث أن التوافق يقلل مـن التـوتر و إعـادة الفـرد للمسـتوى  .يتحقق �شباع حاجات الفرد ودوافعه

ويف البيئــــة الــــيت يعــــيش فيهــــا". أمــــا التوافــــق مــــن الناحيــــة االجتماعيــــة"هو عمليــــة املناســــب حلياتــــه 

اجتماعيـــة تقــــوم علــــى مســــايرة الفــــرد مبعــــايري ا�تمــــع وملواصــــفاته الثقافيــــة". فأصــــحاب هــــذااإلجتاه 

أمثال"جوردن وهنري ".يعرفون التوافق �نه " هو حماوالت الفرد لتحقيق نـوع مـن العالقـات الثابتـة 

مــع بيئتــه".  أمــا أصــحاب االجتــاه النفســي االجتمــاعي يــرون "أن التوافــق يتضــمن تفــاعال  واملرضــية

مستمرا بني الشخص وبيئته. فالتوافق هو حالـة تكـون فيهـا حاجـات الفـرد  مـن cحيـة ومتطلبـات 

البيئـــــــة مـــــــن cحيـــــــة أخـــــــرى مشـــــــبعة متامـــــــا مـــــــن خـــــــالل عالقـــــــات منســـــــجمة بـــــــني الفـــــــرد وبيئتـــــــه 

.واإلنســان   2006)مصــطفى Nهــي(". wolmanذلــك "ووملــان االجتماعيــة"كما أشــار إىل

بطبيعة احلال من والدته إىل �ايته وعرب خمتلف مراحل حياته يسعى دائمـا أثنـاء نشـاطه أن حيصـل 

علــى حالـــة إرضـــاء و إشـــباع لدوافعـــه ، ولكنـــه كثـــريا مـــا يصـــطدم  يف أدائـــه بعقبـــات، أو صـــعوNت 

تفقـده حالـة التـوازن االنفعـايل، لـذا علـى الفـرد أن  وموانع، وهو بذلك معرض إلحباطـات عديـدة،

ـــتعلم كيـــف يتغلـــب علـــى الصـــعوNت. فيجـــب أن يغـــري أو يعـــدل مـــن ســـلوكه أو طريقـــة معاجلتـــه  ي

للمشكالت ليكون أكثر فاعلية يف العمل أو التعلم، حىت تتحقق أهدافـه وخيفـف مـن حـدة التـوتر 

ـــة التـــوازن واالنســـجام، ومي ـــذلك يســـتعيد حال هـــد الســـبل أمـــام اســـتمرار النمـــو واحليـــاة النفســـي، وب

وحتقيــق التوافــق مــع الظــروف احمليطــة والبيئيــة االجتماعيــة. ومبــا أن مرحلــة املراهقــة تعــد مــن املراحــل 

احلساسة يف حيـاة الفـرد ملـا حيـدث فيهـا مـن  تغـريات وحتـوالت فسـيولوجية ونفسـية، وظهـور بعـض 

دى Nلباحـث إىل دراسـة موضـوع التوافـق النفسـي الصراعات والتوترات لدى املراهق، األمر الذي أ

ــــذ  ــــى التوافــــق النفســــي للتالمي ــــري ممارســــة األنشــــطة الر�ضــــية عل ــــة، ومــــدى �ث ــــة العمري هلــــذه املرحل



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

99 

، يلعــب دورا هامــا 1979املــراهقني، Nعتبــار أن النشــاط البــدين والر�ضــي حســب دراســة "فارمــا" 

تســـاعد الفـــرد علـــى اإلعـــداد للحيـــاة املتزنـــة  يف  حتســـني أســـلوب احليـــاة، فهـــو مـــادة علميـــة وظيفيـــة

واملمتعـــة.كما تســـاعده علـــى التكيـــف مـــع اجلماعـــة والوســـط االجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيـــه، ومـــن 

خالل أنشطته يدعم العالقـات الوديـة وخيلـق الصـداقة بـني أفـراد اجلماعـة، كمـا أنـه يسـاهم يف بـث 

 الدراسـات مـن العديـد ؤكد كـذلكوت )6،1997(من قضا� الرتبية،ص الطمأنينة داخل جمتمعه.

 الر�ضـي املنتظمـة للنشـاط واملمارسـة التـدريب عمليـات خـالل مـن أنـه إىل الر�ضـي ا�ـال يف

وكـذلك  العقليـة وقدراتـه اخلططيـة وكفاءتـه احلركيـة مهاراتـه وتتطـور البدنيـة الفـرد قـدرات تتحسـن

 و1971"ميللـر "Miller و Morehouse "مورهاوس"من  كل النفسية. ويتفق استعداداته

 من وجه أي ممارسة أن : على1986 "عبية أبو حسن حممد"و 1983"عالوي حممد حسن"

 وخصـائص مسات الفرد تكسب نسبيا، طويلة ولفرتات وNنتظام الر�ضي املختلفة النشاط أوجه

(طــارق  العاليــة الر�ضــية املســتو�ت الوصــول إىل يف تســاعد معينــة نفســية وقــدرات

  .)26،ص1986الدين
  

  شكلة البحث:م 

إن التلميذ يف املرحلة الثانوية يكون يف مرحلة انتقالية لوجودها بني مرحلة الطفولة والرشـد، ويف    

هذه املرحلة يتم إعداد النشء ليصبح مواطنا صاحلا يتحمل مسـؤوليات املشـاركة يف نشـاط ا�تمـع 

خـالل خـربة الباحـث امليدانيـة  الكبري، وفيها تتكون جوانب مهمة مـن شخصـية الفـرد. إال أنـه مـن

و املالحظــــة املســــتمرة و املقــــابالت الــــيت أجراهــــا مــــع العديــــد مــــن مستشــــاري التوجيــــه* بصــــفتهم 

املتعــــاملني مــــع انشــــغاالت و مشــــاكل التلميــــذ النفســــية Nملؤسســــات التعليميــــة، لــــوحظ أن هنــــاك 

وNت الغضـــب و حــاالت اضــطراب ســلوكي وعــدم االتــزان النفســي لــدى التالميــذ، واملتمثــل يف نــ

العنــف و القلــق املســتمر، وحــاالت التمــرد والعصــيان وعــدم االمتثــال لألوامــر، ويظهــر ذلــك بطــرق 

خمتلفــة كاالعتــداءات Nلضــرب والكــالم البــذيء، و إتــالف املمتلكــات العامــة ســواء يف القســم أو 

يـــة الـــيت الســاحة أو الشـــارع. ويرجعـــه الكثـــري مـــن مستشـــاري التوجيـــه املدرســـي لألســـباب االجتماع

حتيط Nلتلميذ، كمرافقة أصـدقاء السـوء أو اجلـو األسـري السـائد كاإلمهـال و عـدم املتابعـة لألبنـاء، 
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أو التــدليل الزائــد أو القســوة الزائــدة أو الوضــع املــادي واالقتصــادي لألســرة. وهنــاك أســباب تربويــة 

ة النشـاط بكـل أنواعـه مـن منها كثرة املواد التعليمية و احلجم السـاعي اليـومي املكثـف، وقلـة ممارسـ

قبل التالميذ. حيث أن كل هذه األسباب تـؤدي Nلتلميـذ إىل سـوء توافقـه النفسـي، وNلتـايل سـوء 

لقـــــد أثبتـــــت العديـــــد مـــــن الدراســـــات توافقـــــه االجتمـــــاعي ملســـــايرة الـــــنظم و املعـــــايري االجتماعيـــــة. 

شـــطتها وأنواعهـــا فرديـــة  والبحـــوث يف ا�ـــال النفســـي والر�ضـــي أن املمارســـة الر�ضـــية مبختلـــف أن

كانــــت أم مجاعيــــة، أنشــــطة حــــرة أو تنافســــية، تلعــــب دورا فعــــاال يف تطــــوير قــــدرات الفــــرد البدنيــــة 

والفكريــة والنفســية. كمــا هلـــا أمهيــة كبــرية يف الوقايـــة مــن بعــض األمـــراض النفســية كــالقلق واخلـــوف 

. حيـث جنـد أن هـذه واالكتئـاب واالنطـواء علـى الـذات، إىل غـري ذلـك مـن االضـطراNت السـلوكية

األمـــراض واالضـــطراNت النفســـية والســـلوكية تنتشـــر بكثـــرة يف فـــرتة املراهقـــة، وNلتـــايل فـــإن النشـــاط 

الر�ضــي يتــيح للمراهــق فرصــا للحفــاظ علــى صــحته البدنيــة والنفســية والعمــل علــى تطويرها،كمــا 

ق و�كيــــد يفســــح لــــه ا�ــــال لالحتكــــاك Nآلخــــرين و اكتســــاب خــــربات ومهــــارات تعينــــه يف حتقيــــ

ويف دراســة ســابقة للباحــث أجريــت  .ذاتــه،وتعزيز ثقتــه يف نفســه، و Nلتــايل حتقيــق توازنــه الــداخلي

علــى تالميــذ مــن املرحلــة الثانويــة ممارســني و غــري ممارســني للنشــاط البــدين الر�ضــي ذكــور وإcث. 

ئج أظهــرت متيــز للتعــرف علــى أثــر املمارســة الر�ضــية علــى درجــة التوافــق النفســي العــام. فــإن النتــا

التالميــــذ املمارســــني بدرجــــة عاليــــة مــــن التوافــــق النفســــي واإلجتمــــاعي Nملقارنــــة مــــع التالميــــذ غــــري 

املمارســني.وعلى ضــوء مــا تقــدم يســعى الباحــث إلجــراء هــذه الدراســة والتعمــق فيهــا وذلــك قصــد 

ر�ضـــي نـــوع النشـــاط الحتديـــد درجـــة �ثـــري األنشـــطة الر�ضـــية علـــى التوافـــق النفســـي العـــام حســـب 

 التسـاؤل العـاملدى التالميذ املمارسني Nلثانو�ت الر�ضية الوطنية.وعليـه يطـرح .والعمر التدرييب.

هــل تــؤثر ممارســة األنشــطة البدنيــة و الر�ضــية علــى درجــة التوافــق النفســي العــام لتالميــذ  -التــايل:

 (ر�ضـاتالر�ضـي نـوع النشـاط املرحلـة الثانويـة ، و مـا هـي درجـات التـأثري Nخـتالف متغـريات 

  ؟  ) عدد سنوات املمارسة(فردية، ر�ضات مجاعية). والعمر التدرييب

 التساؤالت الفرعية التالية:ومنه جاءت    

ملمارســـة األنشـــطة البدنيـــة والر�ضـــية أثـــر إجيـــايب علـــى درجـــة التوافـــق النفســـي العـــام لـــدى هـــل  -1

  ؟ التالميذ Nملرحلة الثانوية
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بــني املمارســني ) الشخصــي واالجتمــاعي (فــق النفســي العــام �بعــاده هــل ختتلـــف درجــة التوا -2

  فردية، ر�ضات مجاعية) ؟ (ر�ضاتحسب نوع النشاط الر�ضي 

بــني املمارســني ) الشخصــي واالجتمــاعي (هــل ختتلـــف درجــة التوافــق النفســي العــام �بعــاده  -3

  ؟ ) عدد سنوات املمارسة(حسب العمر التدرييب 

  داف:ـــــاأله

األنشطة  ديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني ملختلفحت - 

  الر�ضية.

لألنشطة الر�ضية  حتديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني - 

  فردية، ر�ضات مجاعية) وإجراء مقارنة بينها. (ر�ضات النشاط الر�ضيحسب نوع 

لألنشطة الر�ضية  ديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسنيحت - 

  حسب العمر التدرييب. وإجراء مقارنة بينها.
 

   الفرضية العامة: -  

تؤثر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية �ثريا إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام لتالميذ 

فردية،  (ر�ضاتنوع النشاط الر�ضي  . وختتلف درجة التأثري Nختالف متغرياتاملرحلة   الثانوية

 .) عدد سنوات املمارسة(ر�ضات مجاعية). والعمر التدرييب

  الفرضيات الفرعية:  -

ملمارســــة األنشــــطة البدنيــــة والر�ضــــية أثــــر إجيــــايب يف رفــــع درجــــة التوافــــق النفســــي العــــام لــــدى  -1

  ية.التالميذ Nملرحلة الثانو 

بـني املمارسـني حسـب )الشخصـي واالجتمـاعي (ختتلـف درجة التوافق النفسـي العـام �بعـاده  -2

  فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتنوع النشاط الر�ضي 

بني املمارسـني حسـب ) الشخصي واالجتماعي (ختتلـف درجة التوافق النفسي العام �بعاده  -1

 .) عدد سنوات املمارسة(العمر التدرييب 
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   :صطلحات البحثم

ما هو متعارف عليه إن أي حبث علمي البد أن حيدد له الباحث املفاهيم األساسية و يعرفها، 

  من املفاهيم اليت يتضمنها البحث هي.

إن النشاط البدين الر�ضي �شكاله هو " ذلك   :النشاط البدين الر�ضي إصطالحا - 1

وفقا لقوانني وقواعد  - فردي أو مجاعي -بية النشاط احلركي الذي ميارسه اإلنسان ممارسة إجيا

معرتف ا، حبيث حيدث تغريات بدنية، عقلية، اجتماعية ونفسية متكنه من التكيف مع أقرانه 

  )54.ص2008(�سني،  .والبيئة احمليطة به"

يشمل الفعاليات الر�ضية الفردية و اجلماعية اليت  :النشاط البدين الر�ضي إجرائيا -ا

تالميذ Nلثانوية الر�ضية، حبيث لكل تلميذ ختصص ر�ضي ينتمي إليه. األنشطة ميارسها ال

اجلماعية تتمثل يف كرة القدم ، كرة اليد ، السلة والكرة الطائرة. وتتمثل األنشطة الفردية يف 

 السباحة وألعاب القوى، اجلودو والكرايت دو.

شخص و ذاته و بني الشخص و هو حالة من التالؤم بني ال "التوافق النفسي اصطالحا:- 2

 بيئته احمليطة به،و يضمن قدرة الفرد على تعديل سلوكه و اجتاهاته إذا واجه مشكالت معينة".

  )27،ص2007(أمحد حسن صاحل،

هو الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ املفحوص يف اختبار  :التوافق النفسي إجرائيا - 

واليت تعرب عن مدى رضا الفرد عن نفسه التوافق النفسي ببعديه الشخصي واإلجتماعي، 

وعن األخرين، ومدى سعيه يف تنمية قدراته وإشباع حاجاته يف ضوء إمكاcته ومتطلبات 

  البيئة احمليطة.

هي مرحلة من التعليم تلي مرحليت التعليم االبتدائي و املتوسط،  :املرحلة الثانوية -3

  حياة التلميذ وهي مرحلة املراهقة.و تقابل هذه املرحلة من التعليم مرحلة هامة من 

يعتمد الباحث يف دراسته احلالية على عدة دراسات سابقة    الدارسات السابقة واملشاFة:

  واليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة احلالية ومنها مايلي:

حلـة " "�ثـري املمارسـة الر�ضـية علـى التوافـق النفسـي لطـالب املر عبـد الـرحيم د�ب: "دراسة -1

التعـــرف علـــى الفـــروق بـــني املمارســـني لألنشـــطة  "ـــدف إىل .)1991(الثانويـــة بدولـــة الكويـــت".
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الر�ضــية اجلماعيــة واملمارســني لألنشــطة الفرديــة. اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، معتمــدا علــى 

قـة ) طالبا من الصفني الثالـث والرابـع مـن خمتلـف املنـاطق، مث اختيـارهم Nلطري368عينة قدرت بـ (

  .العشوائية.واعتمد الباحث مقياس حممود عطية هنا

  :جـــــأهم النتائ 

توصل الباحث إىل أن املمارسة الر�ضية لألنشطة اجلماعية والفرديـة ليسـت هلـا فعاليـة يف  -

رفــع درجــة التوافـــق االجتمــاعي. و أن األنشـــطة اجلماعيــة مل تســفر عـــن أي �ثــري يف رفـــع 

 )243،ص1994(ا�لة العلمية،شخصي و االجتماعي. درجة التوافق النفسي ببعديه ال

"�ثـــري النشـــاطات البدنيـــة والر�ضـــية الرتبويـــة علـــى حتقيـــق التوافـــق  "مسســـوم علـــي: "دراســـة -2

مشلــت  اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي. .2010النفســي واإلجتمــاعي لتالميــذ املرحلــة الثانويــة"

 تلميــذا غــري ممارســني. 40ط الر�ضــي الرتبــوي والنشــاتلميــذا ميارســون  40تلميــذا.منها  80العينــة 

    ."حملمود عطية هنا "استخدم الباحث مقياس التوافق النفسي االجتماعي

   أهم النتائج:

للنشــاطات البدنيــة والر�ضــية الرتبويــة علــى التوافــق  توصــل الباحــث إىل وجــود أثــر إجيــايب -

رســـني وغـــري املمارســـني النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ. وأن هنـــاك فـــروق بـــني املما

   )2011(مسسوم علي،  لصاحل املمارسني يف مستوى التوافق النفسي.

   د/أمحد بن قالوز التوايت ود/بن قناب احلاجدراسة  -3

بعــض املهــارات اكتســاب دور الرتبيــة البدنيــة و الر�ضــية  يف تنميــة التوافــق النفســي واإلجتمــاعي و "

مت اختيـار عينـة بلغـت  املـنهج الوصـفي. انسـتخدم الباحثـا .2011مسـتغامن  مـراهقيني"لاحلياتيـة ل

استخدم الباحثان  تلميذا غري ممارسني. 60الرتبية البدنية وتلميذا ميارسون  90تلميذا.منها  150

مقياس التوافق النفسي االجتمـاعي إعـداد ""رشـا عبـد الرمحـان حممـود" اخلـاص Nملرحلـة الثانويـة. و 

  مقياس املهارات احلياتية.

  ـم النتائج:أه

أن الرتبية البدنية و الر�ضـية  أثـرت اجيابيـا علـى التوافـق النفسـي االجتمـاعي و املهـارات   - 

هناك فروق ذات داللة احصائية يف أبعاد التوافق النفسـي االجتمـاعي احلياتية للتالميذ املمارسني.
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 الغري املمارسـني لصـاحل املمارسـني.واملهارات احلياتية بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية و 

 )2012(أمحد بن قالوز ، 

األنشـطة  ملمارسـي العقليـة دراسـة القـدرات "1986"الـدين بـدر حممـد طـارق "دراسـة -4

 واملمارسـني اجلماعيـة لألنشـطة املمارسـني بـني الدراسـة املقارنـة هـذه و"ـدف  "للشـباب الر�ضـية

 العينـة وكانـت الوصـفي. املـنهج واستخدم الباحـث ة،القدرات العقلي مستوى يف الفردية لألنشطة

 - املالكمـة -الطـائرة الكـرة -اليـد كـرة(واجلماعيـة الفرديـة األنشـطة الر�ضـية ميثلـون العـب 200

    )القوي. ألعاب

  نتائج: أهم

 واملمارسـني اجلماعيـة الر�ضـية لألنشـطة املمارسـني بـني إحصـائيا دالـة فـروق توجـد  -

 العقلية والقدرة التفكري على والقدرة اللغوية القدرة مستوى يف يةالفرد لألنشطة الر�ضية

 ممارسـة سـنوات عدد بني إجيابية عالقة توجد.اجلماعية لألنشطة لصاحل املمارسني العامة

  )1986(طارق حممد ، العقلية. القدرات مستوى ومنو الر�ضية األنشطة

ســات الســابقة املتعلقــة �ثــر األنشــطة مــن خــالل اإلطــالع علــى الدراحتليــل الدراســات الســابقة:  

الر�ضية على التوافق النفسي. املنجزة على املستوى احمللي والعريب، فإن أغلـب الدراسـات تناولـت 

موضـــوع التوافـــق مـــن زاويـــة املمارســـني وغـــري املمارســـني لألنشـــطة الر�ضـــية. Nســـتثناء دراســـة "عبـــد 

بــــني املمارســــني لألنشــــطة الفرديــــة وبــــني  . والــــيت تضــــمنت دراســــته املقارنــــة1991الــــرحيم د�ب" 

اجلماعية. ومن حيـث املـنهج فقـد تنـوع بـني وصـفي وجترييب.كمـا تنوعـت العينـة مـن كـل األعمـار، 

وأكثرها عند طلبة التعليم الثانوي واجلامعي. كما تنوعت أدوات القياس الختبـار التوافـق النفسـي. 

لر�ضـــية هلـــا أثـــر إجيـــايب يف حتقيـــق التوافـــق أمـــا نتـــائج البحـــوث فتوصـــلت إىل أن ممارســـة األنشـــطة ا

  النفسي. 

اسـتفاد الباحـث مـن خـالل : مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة وجديد الدراسـة احلـايل -

تطرقه للبحوث السابقة، عن أنواع العينات وأدوات قياس التوافق النفسي، وكـذا املـنهج املتبـع. ومت 

ستوى التوافق النفسي بصورة أمشـل وأفضـل، ومت اختيـار من خالل ذلك حتديد األداة اليت تقيس م

العينة اليت تعـيش مرحلـة توصـف Nملرحلـة احلرجـة والـيت تتطلـب الرعايـة و املرافقـة الرزينـة للمحافظـة 
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علـــى اتزا�ـــا النفســـي. وتعتـــرب هـــذه الدراســـة األوىل مـــن نوعهـــا يف البيئـــة اجلزائريـــة، والـــيت تضـــمنت 

رسني لألنشطة الفردية والتالميذ املمارسني لألنشطة اجلماعيـة يف مسـتوى املقارنة بني التالميذ املما

  التوافق النفسي، وكذلك املقارنة بني التالميذ حسب عدد سنوات املمارسة.

  اإلجراءات امليدانية للدراسة: - 

الباحث على املنهج الوصفي Nألسلوب املسحي ملالءمته لطبيعة  عتمدا  منهج البحث: - 

  الدراسة.

  :   تمع البحثجم -

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن تالميــذ املرحلــة الثانويــة املمارســني لألنشــطة البدنيــة والر�ضــية Nلثانويــة 

  تلميذ وتلميذة.  149الر�ضية الوطنية "أمحد بن عزوز" Nلبليدة. واملقدر عددهم ب 

  :   عينة البحث -

أي مايقــدر ب بطريقــة عشــوائيةمت اختيــارهم مــن جمتمــع األصــل  تلميــذ وتلميــذة. 110تتكــون مــن 

تلميــــذا ميارســــون أنشـــــطة  50حســــب التخصصــــات الر�ضــــية. كمــــا يلــــي: مــــوزعني  .73.82%

تلميـــــــذا ميارســـــــون أنشـــــــطة  60.)كـــــــرة القـــــــدم، اليـــــــد والســـــــلة والكـــــــرة الطـــــــائرة(ر�ضـــــــية مجاعيـــــــة

  .  ) جودو،الكرايت،السباحة، ألعاب القوى(فردية

  :أدوات البحث

غرض مجع البياcت، وتتمثل يف اختبار لقياس التوافق النفسـي العـام عتمد الباحث على أدوات با 

مــن إعــداد الــدكتور "حممــد حممــود عطيــة هنــا" و الــذي اقتبســه مــن اختبــار كاليفورنيــا للشخصــية و 

الــذي يتماشــى وواقــع ومســتوى التالميــذ. يقــيس هــذا االختبــار بعــدين يشــكل جمموعهمــا مســتوى 

ن التوافــق الشخصــي والبعــد الثــاين يتضــمن التوافــق االجتمــاعي، التوافــق العــام. البعــد األول يتضــم

  فقرة.  15وحيتوي كل بعد منهما ستة حماور و يف كل حمور 

  : تقدير الدراجاتو   طريقة التصحيح

جييــب التلميـــذ املفحـــوص علـــى الفقـــرات علـــى ســـلم ثالثـــي التـــدرج و هـــي ( ينطبـــق علـــي    -    

 1درجـة ،  2درجـات،  3علـي أبـدا ). وتقابلهـا األوزان ( دائما ، ينطبق علي أحيـاc، ال ينطبـق 

 درجة) يف الفقرات ذات اإلجتاه املوجب. و تعكس األوزان يف الفقرات ذات اإلجتاه السالب. 
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وتــدل الدرجــة الكليــة لإلختبــار  .أصــحاب الدرجــة العاليــة يتميــزون Nلســمة الــيت يقيســها البعــد -

 على درجة التوافق النفسي العام.

أدىن درجـة)/  -ديد مستو�ت التوافق النفسي اعتمد الباحث على معادلـة: (  أعلـى درجـةلتح -

3  
. القســــمة علــــى ثــــالث فئــــات. 110 ₌. أدىن درجــــة330 ₌أعلــــى درجــــة للتوافــــق النفســــي العــــام 

  منخفض،معتدل،عايل.

    :جماالت البحث -

شـطة البدنيـة والر�ضـية لألنأجري البحث على جمموعة من التالميذ املمارسـني ا`ال البشري : -

  تلميذ وتلميذة.  N149لثانوية الر�ضية "أمحد بن عزوز" Nلبليدة. واملقدر عددهم ب 

  .Nلثانوية الر�ضية الوطنية "أمحد بن عزوز" Nلبليدةأجريت هذه الدراسة :  ا`ال املكاين -

  .2013اية سبتمرب إىل غ 2010شرع الباحث يف هذه الدراسة منذ سبتمرب  : ا`ال الزمين -

  دراسة األسس العلمية لالختبار: -    

مت إجراء التجربة على عينة مماثلة مـن التالميـذ بثانويـة أمحــد بومهــدي بسـيدي خلضـر، وقـد بلـغ    

ـــة 20عـــددهم ( ـــة هـــو دراســـة األســـس العلمي ) تلميـــذ و تلميـــذة ، حبيـــث كـــان اهلـــدف مـــن التجرب

يقصـــد بثبــات االختبـــار مــدى الدقـــة أو  الثبــــات: -). لالختبــار ( الثبــات، الصـــدق و املوضــوعية

(مقــدم عبــداحلفيظ،  اســتقرار نتائجــه فيمــا لــو طبــق علــى عينــة مــن األفــراد يف مناســبتني خمتلفتــني.

  )153،ص1993

اســــتخدم الباحــــث طــــريقتني حلســــاب ثبــــات االختبــــار ومهــــا طريقــــة تطبيــــق االختبــــار وإعــــادة  -  

للتأكد من مـدى دقـة واسـتقرار نتـائج االختبـار. و يهـدف هـذا تطبيقه،  وبطريقة التجزئة النصفية 

  األسلوب إىل حتديد نسبة وقيمة العوامل املوقفية أو املؤقتة يف االختبار .

قـــام الباحـــث �جـــراء االختبـــار علـــى مـــرحلتني بفاصـــل زمـــين قـــدره  :طريقـــة إعـــادة اإلختبـــار -1

نــــة، نفــــس التوقيــــت ). واســــتعملنا أ�م مــــع تثبيــــت كــــل املتغــــريات ( نفــــس املكــــان، نفــــس العي10

حلســـاب معامـــل الثبـــات عمليـــة " بريســـون " حلســـاب معامـــل االرتبـــاط Nلطريقـــة املباشـــرة كمـــا هـــو 

  . )01موضح يف اجلدول رقم (
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بغرض استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية قام الباحث  : طريقة التجزئة النصفية -2

ضمن فقرات فردية والقسم األخر يتضمن فقرات بتقسيم فقرات املقياس إىل نصفني. قسم يت

  زوجية.واستخدم معامل االرتباط لبريسون.

  أوال: معامل الثبات بطريقة إعادة اإلختبار: -

النفسي العام  حملاور وأبعاد اختبار التوافق يبني معامل الثبات ):01( اجلدول رقم 

  بطريقة إعادة اإلختبار.

 حماور بعد التوافق الشخصي

معامل 

 لثباتا

 حماور بعد التوافق االجتماعي

معامل 

 الثبات

 0.66 االجتماعية Nملسئولية االعرتاف- أ 0.68 نفسه على املراهق اعتمادحمور - أ

 0.66 االجتماعية ملهارات اكتساب-ب 0.66 بقيمته املراهق إحساس -ب

 0.70 امليول من التحرر- ج 0.70 حبريته املراهق شعور - ج

 0.74 �سرته املراهق عالقات -د N 0.75النتماء املراهق شعور -د

 0.82 املدرسة يف املراهق عالقات -ه 0.88 االنفراد إىل امليل من تحررال-ه

 0.73 احمللية Nلبيئة املراهق عالقات -و 0.65 العصابية األمراض من املراهق خلو-و

 0.83ثبات لبعد التوافق معامل ال 0.84 معامل الثبات لبعد التوافق الشخصي

 0.84 معامل الثبات الختبار التوافق العام

 

 معامل اإلرتباط الستبيان التوافقاملبني أعاله أن قيم  )01يتبني من خالل اجلدول رقم (    

) Nلرجوع إىل جدول دالالت اإلرتباط 0.84و 0.65النفسي العام تراوحت حمصورة بني (

) ودرجة حرية مقدرة ب 0.05ملعرفة ثبات اإلختبار عند مستوى الداللة (البسيط "لبريسون" 

). و منه تبني أن استبيان التوافق النفسي العام ببعديه 0.36" اجلدولية تساوي (ر) فإن "19(

 الشخصي واالجتماعي يتميز بدرجة ثبات عالية.

  معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية:kنيا:  -
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إلرتبـاط السـتبيان التوافـق النفسـي العـام Nلتجزئـة النصـفية تراوحـت حمصـورة بـني إن قيم معامـل ا   

Nلرجــــوع إىل جــــدول دالالت اإلرتبــــاط "بريســــون" ملعرفــــة ثبــــات اإلختبــــار عنــــد ) 0.85و 0.60(

ومنــه  )0.36(.حيــث كانــت "ر" اجلدوليــة مقــدرة ب 19ودرجــة حريــة  )0.05(مســتوى الداللــة 

  عام يتميز بدرجة ثبات عالية.تبني أن استبيان التوافق ال

  الصدق: -

صدق االختبار يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضـع ألجلـه.  فاالختبـار أو املقيـاس  

(صـــــــــــبحي  الصـــــــــــادق هـــــــــــو الـــــــــــذي يقـــــــــــيس بدقـــــــــــة كافـــــــــــة الظـــــــــــاهرة الـــــــــــيت صـــــــــــمم لقياســـــــــــها.

تــــوى فيمــــا خيــــص صــــدق االســــتبيان مت إجيــــاده بعــــدة طرق:صــــدق احمل )199،ص1995حســــنني،

  وهذا كالتايل: االتساق الداخليوالصدق الذايت وصدق 

حملتوى -   :  صدق ا

مت إجيــاد صــدق احملتــوى لالســتبيان مــن خــالل عرضــه بصــورته األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــني، 

مـــن هلـــم عالقـــة Nلتخصـــص و ذوو خـــربة و كفـــاءة يف جمـــال التـــدريس والبحـــث العلمـــي يف العلـــوم 

علـــوم وتقنيـــات األنشـــطة الر�ضـــية. إلبـــداء الـــرأي حـــول مـــدى مالئمـــة النفســـية و االجتماعيـــة. و 

فقـــرات االســـتبيان مـــن حيـــث وضـــوح فقراتـــه مـــن حيـــث املضـــمون و الصـــياغة و اللغـــة ، و مـــدى 

مناســبة الفقــرة للبعــد الــيت تنــدرج حتته.وإضــافة أو حــذف أيــة فقــرة يرو�ــا مناســبة ، قــد تثــري هــذه 

عكي حممد أكلي،أ.د/ بوطبة مراد، أ.د/ حرشاوي يوسـف،  الدراسة.األساتذة احملكمني (أ.د/ بن

أ.د / معـروف أمحـد ،د/ بلعـريب  د/ بلكبيش قادة، د/ بـن قـالوز أمحـد، د/ بومسـجد عبـد القـادر،

  ./ بن صايف احلبيب)� منور ،د/ تلوين احلبيب .د / قماري حممد ،

    : الصدق الذايت -

ق الـــذايت والـــذي يقـــاس حبســـاب اجلـــذر مـــن أجـــل التأكـــد مـــن صـــدق االســـتبيان اســـتخدمنا الصـــد

ـــز بدرجـــة ـــار التوافـــق النفســـي العـــام يتمي عاليـــة مـــن  الرتبيعـــي ملعامـــل ثبـــات االختبـــار.  إن اختب

الصــــدق.و ذلــــك حبســــاب الصــــدق الــــذايت عــــن طريــــق حســــاب اجلــــذر الرتبيعــــي ملعامــــل الثبــــات، 

ائيا Nملقارنـة مـع ) وهذه القيم دالة إحص0.91و0.80فوجدت قيم معامل الصدق حمصورة ما بني(

  .19) ودرجة حرية  0,05 (عند مستوى الداللة ) 0.36(" ر " اجلدولية اليت بلغت 
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  مل االرتباط أللفا كرونباخايبني مع): 02(اجلدول رقم  : صدق االتساق الداخلي

 .مت حساب عالقة ارتباط كل فقرة مع فقرات احملور       

 حماور بعد التوافق الشخصي
معامل ألفا 

 رومباخك
 حماور بعد التوافق االجتماعي

معامل ألفا 

 كرومباخ

 900. االجتماعية Nملسئولية االعرتاف-أ 810. نفسه على املراهق اعتمادحمور -أ

 750. االجتماعية ملهارات اكتساب-ب 830. بقيمته املراهق إحساس -ب

 800. املضادةللمجتمع امليول من التحرر-ج 790. حبريته املراهق شعور -ج

 810. �سرته املراهق عالقات -د N .710النتماء املراهق شعور -د

 900. املدرسة يف املراهق عالقات -ه 820. االنفراد إىل امليل من تحررال-ه

 900. احمللية Nلبيئة املراهق عالقات -و 710. العصابية األمراض من املراهق خلو-و

  

 الكليـة Nلدرجـة تـرتبط مبحاورهـا و قيـاسامل فقـرات مجيـع أن أعـاله اجلـدول مـن يتضـح

حيـث كـان معامـل اإلرتبـاط يـرتاوح )0.05(داللـة مستوى عند إحصائية ذو داللة ارتباطا للمقياس

 .الداخلي من االتساق عالية بدرجة يتمتع املقياس أن وهذا ما يؤكد)0.90) و(0.71(ما بني 

  :املوضوعية -

املقياس، املوضوعية واليت تعين التحرر من التمييز  من العوامل اهلامة اليت جيب أن تتوفر يف 

والتعصب يف اآلراء.فهي تعين أن توصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال و بدون تدخل من 

  .)155،ص2001،مروان عبد ا�يد( الفاحص أو �حياء منه.

 

 

  :الوسائل اإلحصائية - 
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توسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل امل -األساليب املستخدمة يف حتليل النتائج كاأليت:  

 ستودنت، النسبة املئوية. -االرتباط، معامل الصدق الذايت، اختبار ت

.(Champely,2004)  

  

  :عرض ومناقشة النتائج -

ملمارســـة األنشــطة البدنيــة والر�ضــية أثـــر إجيــايب يف رفــع درجـــة  - : عــرض نتــائج الفرضــية األوىل

  التالميذ Nملرحلة الثانوية.التوافق النفسي العام لدى 

يبني النسب املئوية ملستو�ت التوافق النفسي العام يف األنشطة الر�ضية  )03(اجلدول رقم 

  الفردية واجلماعية

أبعاد 

ومستو�ت 

التوافق 

 النفسي

 العينة

 60األنشطة الر�ضية الفردية.ن
األنشطة الر�ضية 

 50اجلماعية.ن

مستوى 

 منخفض

مستوى 

 معتدل

توى مس

 عايل

مستوى 

 منخفض

مستوى 

 معتدل

مستوى 

 عايل

بعد التوافق 

 الشخصي

 33 12 5 51 6 3 عدد العينة

 % 10 % 85 % 10 % 5 النسبة املئوية
24 

% 
66 % 

بعد التوافق 

 االجتماعي

 44 4 2 32 20 8 عدد العينة

 % 88 % 8 % 4 %53.33 %33.33 %13.33 النسبة املئوية

التوافق 

النفسي 

 مالعا

 41 8 1 43 14 3 عدد العينة

 % 2 %71.66 %23.33 % 5 النسبة املئوية
16 

% 
82 % 

  

مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول املبينـــة أعـــاله والـــذي يوضـــح مســـتو�ت التوافـــق النفســـي العـــام 

ببعديـــه الشخصـــي و االجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ املمارســـني لألنشـــطة الر�ضـــية الفرديـــة واألنشـــطة 
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أن مستوى التوافق النفسـي العـام �بعـاده لـدى التالميـذ كـان بدرجـة عاليـة اجلماعية، حيث يتضح 

يف األنشـطة اجلماعيـة. وهـذا يـدل علـى  % 82و يف األنشـطة الفرديـة %71.66حيث يرتاوح بني 

مــدى التــأثري اإلجيــايب للممارســة الر�ضــية يف رفــع درجــة التوافــق النفســي لــدى التالميــذ ويف تنميــة 

 مـن أنـه إىل الر�ضـي ا�ـال يف الدراسـات مـن العديـد حيـث تشـري نفعاليـة.قـدرا"م النفسـية واال

 البدنيـة الفـرد قـدرات تتحسـن الر�ضـي املنتظمـة للنشـاط واملمارسـة التـدريب عمليـات خـالل

  النفسية. وكذلك استعداداته العقلية وقدراته اخلططية وكفاءته احلركية مهاراته وتتطور

  

الشخصـــــي  (ختتلــــــف درجـــــة التوافـــــق النفســـــي العـــــام �بعـــــاده  عـــــرض نتـــــائج الفرضـــــية الثانيـــــة:

 فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتبني املمارسني حسب نوع النشاط الر�ضي )واالجتماعي

 

يبني ااملتوسطات واإلحنراف املعياري وقيم ت حملاور وأبعاد التوافق  )04(اجلدول رقم

 النفسي العام حسب نوع الر�ضة

 

  أبعـاد و حمـاور

 ملقياسا

األنشطة الر�ضية 

 50 ₌₌₌₌اجلماعية. ن

األنشطة الر�ضية 

 60 ₌₌₌₌الفردية. ن
"ت" 

 حمسوبة

" ت" 

 اجلدولية

مستوى 

الداللة  

)0.05(  

 

 ع - س ع - س

 0.54 3.17 22.06 2.66 21.76 املراهق اعتمادحمور 

1.96 

 غري دالة

 غري دالة 1.45 2.24 20.38 2.51 19.72 املراهـق إحسـاس 

 دالة 3.23 2.32 20.32 3.17 22.06 املراهــق شــعور 

 دالة 2.05 2.46 20.55 3.67 22.66 املراهــق شــعور 

 دالة 2.13 3.61 20.38 2.34 21.34 إىل امليل من تحررال

 غري دالة 0.28 3.47 22.10 3.66 21.72 األمـراض مـن خلـو

وافــــــــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــــــد الت

 الشخصي
 دالة 2.03 11.64 121.35 10.72 125.72

 غري دالة N 22.98 2.44 23.68 2.25 0.43ملسئولية االعرتاف

 دالة 2.09 3.35 17.45 2.18 19.94 ملهـارات اكتسـاب

 دالة 2.17 3.13 16.44 4.86 23.86امليول  من التحرر
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 غري دالة 0.35 2.80 18.66 2.61 19.38 قاملراهــ عالقــات

 غري دالة 0.43 3.92 25.05 3.61 24.96 يف املراهق عالقات

 دالة 2.01 3.19 17.26 2.13 19.52 املراهــق عالقــات

بعــــــــــــــــــــــد التوافــــــــــــــــــــــق 

 االجتماعي
 دالة 2.18 14.50 123.66 7.30 128.60

 دالة 2.12 26.49 231.46 20.04 241.16 اختبار التوافق العـام

     

يتبـني أن قـيم "ت" احملسـوبة كانـت أكـرب مـن ) 06(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعـاله رقـم 

قيم"ت"اجلدولية يف اختبار التوافق النفسي العـام حيـث يتبـني ذلـك يف بعـد التوافـق الشخصـي ويف 

Nالنتمـــاء والتحـــرر مـــن امليـــل لإلنفـــراد. ويف بعـــد التوافـــق  شـــعور املراهـــق Nحلريـــة، والشـــعور : حمـــاوره

اكتســــاب املهــــارات االجتماعيــــة،التحرر مــــن امليــــول املضــــادة للمجتمــــع  : االجتمــــاعي ويف حمــــاوره

وعالقـــة املراهــــق ببيئتـــه. حيــــث كانـــت لصــــاحل ممارســـي األنشــــطة اجلماعيـــة. وهــــذا ملـــا تتميــــز هــــذه 

الت االجتماعيــة ومــا تكســبه مــن انفتــاح و انبســاطية األنشــطة مــن منــاخ ثــري Nلعالقــات والتفــاع

حنــو اآلخــرين وحســن التعامــل معهــم. أمــا فيمــا خيــص احملــاور األخــرى فقــيم "ت" احملســوبة مل تكــن 

دالـــة وهــــي أصــــغر مــــن قـــيم"ت" اجلدوليــــة. و Nلتــــايل مل تكــــن هنـــاك فــــروق بــــني األنشــــطة الفرديــــة 

 واجلماعية. 

  

الشخصي ( ف درجة التوافق النفسي العام �بعادهختتلـ عرض نتائج الفرضية الثالثة:

 .) عدد سنوات املمارسة(بني املمارسني حسب العمر التدرييب ) واالجتماعي

 

 

 

 

 

يبني املتوسطات واإلحنراف املعياري وقيم ت حملاور وأبعاد التوافق النفسي )05(اجلدول رقم 

 العام حسب اخلربة
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  أبعـاد و حمـاور

 املقياس

  ت فأقلسنوا 5اخلربة 

 43 ₌₌₌₌ن

 5اخلربة أكثر من 

 67 ₌₌₌₌سنوات. ن
"ت" 

 حمسوبة

" ت" 

 اجلدولية

مستوى 

الداللة  

)0.05(  

 

 ع - س ع - س

 3.83 3.11 19.71 2.72 19.71 املراهق اعتمادحمور 

1.96 

 دالة

 دالة 3.45 2.50 18.63 2.32 20.17 املراهق إحساس

 دالة 3.55 2.65 17.63 2.33 19.31 حبريته املراهق شعور

 دالة 3.51 3.05 19.08 2.87 21.07 املراهق شعور

 دالة 4.86 3.29 17.82 3.54 21.02 إىل امليل من تحررال

 دالة 4.34 3.17 19.63 3.66 22.52 األمراض من خلو

بعد التوافق 

 الشخصي

 الةد 3.67 9.44 115.78 10.75 122.98

 دالة N 23.34 2.41 21.86 2.23 3.25ملسئولية االعرتاف

 دالة 3.48 2.49 17.41 2.86 19.22 ملهارات اكتساب

 دالة 3.32 3.10 15.17 3.26 17.20امليول  من التحرر

 دالة 3.34 2.41 22.91 3.67 25.32 املراهق عالقات

 دالة 3.40 3.13 17.04 3.19 19.05 يف املراهق عالقات

 دالة 3.79 2.68 17.43 2.93 19.49 املراهق عالقات

بعد التوافق 

 االجتماعي

 دالة 3.57 10.60 111.84 16.87 121.86

 دالة 3.83 17.29 223.91 17.60 236.74 اختبار التوافق العـام

يتبــني أن قــيم "ت" احملســوبة كانــت ) 05(نتــائج املبينــة يف اجلــدول أعــاله رقــم مــن خــالل ال       

أكرب من قيم"ت"اجلدولية يف اختبـار التوافـق النفسـي العـام و يف بعديـه التوافـق الشخصـي والتوافـق 

االجتمــاعي. حيــث كانــت الفــروق دالــة إحصــائيا يف مجيــع حمــاور االختبــار وهــذا لصــاحل التالميــذ 

اخلــربة الــذين لــديهم أكثــر مــن مخــس ســنوات ممارســة. و يفســر الباحــث ذلــك ملــا املمارســني ذوي 

تلعبــه اخلــربة املتمثلـــة يف عــدد الســـنوات مــن املمارســـة يف اكتســاب  لـــبعض اخلصــائص و املهـــارات 

 أي ممارسة على أنسواء كانت بدنية حركية أو نفسية اجتماعية.حيث تشري الدراسات إىل ذلك 

 مسـات الفـرد تكسـب نسـبيا، طويلـة ولفـرتات وNنتظـام �ضـي املختلفـةالر  النشـاط أوجـه مـن وجـه

 .العالية الر�ضية املستو�ت الوصول إىل يف تساعد معينة نفسية وقدرات وخصائص
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  على ضوء عملية التحليل اإلحصائي للنتائج توصل الباحث إىل مايلي:  االستنتاجات العامة:

يف تنمية ورفع مستوى التوافق النفسي العام للتالميذ  ملمارسة األنشطة الر�ضية �ثري إجيايب - 
  Nملرحلة الثانوية.

هنــاك اخــتالف يف مســتوى التوافــق النفســي العــام ببعديــه التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي بــني  -
التالميــــذ املمارســــني لألنشــــطة الر�ضــــية الفرديــــة والتالميــــذ املمارســــني لألنشــــطة اجلماعيــــة لصــــاحل 

لألنشطة الر�ضية اجلماعية. حيث كانت الفروق يف بعد التوافـق الشخصـي يف  التالميذ املمارسني
حماور كل من (الشعور Nحلرية، الشعور Nإلنتمـاء ، و التحـرر مـن امليـل لإلنفـراد) يف حـني مل توجـد 

 األمـراض مـن بقيمتـه، اخللـو املراهـق نفسـه، إحسـاس علـى املراهـق اعتمـاد فـروق دالـة يف احملـاور(

  ).العصابية
كمـــــا كــــــان هنــــــاك اخــــــتالف يف مســــــتوى التوافــــــق االجتمــــــاعي لصــــــاحل األنشــــــطة اجلماعيــــــة يف   -

احملاور(املهــارات االجتماعيــة، التحــرر مــن امليــول املضــادة للمجتمــع ، والعالقــات مــع البيئــة احملليــة) 
رته، �سـ املراهـق االجتماعيـة، عالقـات Nملسـئولية االعـرتافيف حني مل توجد فروق دالة يف احملـاور( 

  ).املدرسة يف املراهق عالقات
هنــاك اخــتالف يف مســتوى التوافــق النفســي العــام ببعديــه التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي بــني   -

التالميـذ املمارســني لألنشـطة الر�ضــية الفرديـة واجلماعيــة حسـب عــدد سـنوات املمارســة (اخلــربة ). 
 د وحماور اختبار التوافق النفسي العام.لصاحل التالميذ األكثر عدد سنوات ممارسة و يف مجيع أبعا

     مناقشة فرضيات البحث: -

   األوىل: مناقشة الفرضية الفرعية -

مـــن خـــالل الفرضـــية الـــيت طرحهـــا الباحـــث كحـــل مؤقـــت ملشـــكلة البحـــث و املتمثلـــة يف: 
يــذ ملمارســة األنشــطة البدنيــة والر�ضــية أثــر إجيــايب يف رفــع درجــة التوافــق النفســي العــام لــدى التالم

  Nملرحلة الثانوية.

) رقـم والـذي 03تبني نتائج الدراسة صدق هذه الفرضية وهذا كما هـو مبـني يف اجلـدول رقـم (    
يوضـح مــدى �ثـري ممارســة األنشـطة البدنيــة والر�ضــية Nخـتالف أنواعهــا الفرديـة واجلماعيــة يف رفــع 

درجــات التوافــق النفســي  مســتوى التوافــق النفســي العــام لــدى املمارســني. حيــث تبــني �ن مســتوى
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لــدى التالميــذ عاليــة. ممــا يعــين أن �ثــري املمارســة كــان إجيــايب يف رفــع درجــة التوافــق النفســي العــام 
لــدى التالميــذ املمارســني. وهــذه النتــائج تتطــابق مــع نتــائج الدراســات الســابقة لكــل مــن دراســة " 

حيــث أكــد نتـــائج  2011،ودراســة " بــن قــالوز أمحـــد وبــن قنــاب احلــاج "2010مسســوم علــي " 
دراســـتهم علـــى أن ملمارســـة األنشـــطة الر�ضـــية �ثـــريا إجيابيـــا يف رفـــع درجـــة التوافـــق النفســـي العـــام 

 أن العالقـة ( Alderman) ألـدرمان أوضح أيضـا ولقد �بعاده التوافق الشخصي واالجتماعي.

 خـالل مـن مـاءاالنت إىل حاجتـه إشـباع ومـدى االجتمـاعي الفـرد لالنـدماج قابليـة بـني الوثيقـة

 ومتميـزاً Nحليويـة ر�ضـياً  يكون ما غالباً  )اجتماعياً  املندمج (االجتماعي النشاط الر�ضي، فالفرد

 أصـحاب مـن علـى أنفسـهم هـم أغلـب املنطـوين بينمـا ، والعـاطفي الـذهين واحلضـور والنشـاط

لباحـث "روزن حيـث يؤكـد ا).166،ص1998(اخلـويل،  .الضـعيفة احلركيـة واملهـارات القميئة األبدان
علـى وجـود عالقـة بـني التمرينـات البدنيـة والر�ضـية Nلقـدرات العقليـة  "BOURGUERبرقر" "

ـــــة ـــــدين الر�ضـــــي  (VanSchagen,p379,1993)للمراهـــــق. واالجتماعي كمـــــا أن النشـــــاط الب
 ,يساعد الفرد وخباصة املراهق على الشعور بذاته وحتقيقها من خالل املمارسـة والقـدرة علـى األداء

ـــة والنفســـية.و   خاصـــة مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع اجلماعـــة. ويعتـــرب حمـــور وأســـاس الســـالمة البدني

(Charles M Thiebault,p401,1998)  فاملمارســة الر�ضــية تعتــرب الطريقــة الوحيــدة الــيت
ــــــايل االنــــــدماج قصــــــد التوافــــــق  متكــــــن املراهــــــق مــــــن تكــــــوين هويتــــــه والــــــتحكم يف انفعاالتــــــه، وNلت

وعليــه يتضــح لنــا مــن خــالل مــا ســبق ذكــره أن ممارســة (Cargioli,p91,1976) االجتمــاعي.
خمتلـــف أوجـــه النشـــاط البـــدين الر�ضـــي يكســـب املمارســـني درجـــة عاليـــة مـــن القـــدرة علـــى التوافـــق 
النفســي،وNلتايل يســتطيع الفــرد املمــارس أن يتوافــق مــع نفســه ومــع ا�تمــع الــذي يعــيش فيــه يــؤثر 

فهـذه األنشــطة تكسـب الفـرد املــرح و  .ة النفسـية العاليـةويتـأثر بـه. وهـذه أكــرب عالمـة علـى الصــح
ـــذي يـــؤدي إىل ســـعادة الفـــرد وصـــحة ا�تمـــع. (مصـــطفى  الســـعادة وحســـن قضـــاء الوقـــت احلـــر ال

  ).75،صN2006هي،

  مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: -
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ف ختتلـــ -مــن خــالل الفرضــية الــيت طرحهــا الباحــث كحــل مؤقــت ملشــكلة البحــث و املتمثلــة يف:  
بني املمارسني حسب نـوع النشـاط ) الشخصي واالجتماعي (درجة التوافق النفسي العام �بعاده 

 فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتالر�ضي 

) والـذي 04صدق الفرضية وهذا كما هو مبـني يف اجلـدول رقـم ( حيث أكدت نتائج الدراسة    
نشـــــطة الر�ضـــــية الفرديـــــة و املمارســـــني يبـــــني الفـــــروق يف املتوســـــطات بـــــني التالميـــــذ املمارســـــني لأل

لألنشطة اجلماعية يف بعد التوافق الشخصي و بعد التوافق االجتماعي. حيث أظهرت النتـائج أن 
هنــاك اخــتالف بــني التالميــذ ممارســي األنشــطة الفرديــة و ممارســي األنشــطة اجلماعيــة حبيــث كانــت 

لتوافـــق الشخصـــي يف احملاور(الشـــعور هـــذه الفـــروق لصـــاحل املمارســـني لألنشـــطة اجلماعيـــة يف بعـــد ا
Nحلرية، الشعور Nإلنتماء، و التحرر من امليل لإلنفراد) والفروق يف بعد التوافق االجتماعي كانـت 
يف احملاور(املهـارات االجتماعيــة، التحـرر مــن امليـول املضــادة للمجتمـع ، والعالقــة مـع البيئــة احملليــة)  

اجلماعيــة يف االختبــار الكلــي للتوافــق النفســي العــام.  كمــا كانــت الفــروق لصــاحل ممارســي األنشــطة
ممـــا يعـــين أن هنـــاك اخـــتالف يف درجـــات التوافـــق النفســـي العـــام تبعـــا ملتغـــري نـــوع النشـــاط الر�ضـــي 

  (فردي ، مجاعي).
الـيت أسـفرت عـن عـدم وجـود أثـر 1991 "عبد الـرحيم د�ب"وهذه النتيجة مل تتطابق مع دراسة  

اجلماعيــة علــى التوافــق اإلجتمــاعي، كمــا أن األنشــطة اجلماعيــة مل تــؤثر  لألنشــطة ســواء الفرديــة أو
علـــى التوافـــق الشخصـــي واإلجتمـــاعي . ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل اإلخـــتالف رمبـــا لطبيعـــة العينـــة 
املختـــارة يف تلـــك الدراســـة. حيـــث يعـــزز الباحـــث رأيـــه أن أغلـــب الدراســـات أثبتـــت األثـــر اإلجيـــايب 

حيــث بينــت نتــائج دراســة ألوا�ــا يف تنميــة مســتوى التوافــق �بعاده.للممارســة الر�ضــية Nخــتالف 
 لألنشـطة املمارسـني بـني إحصـائيا دالـة فـروق علـى أنـه توجـد 1986"طـارق حممـد بـدر الـدين"

 التفكـري علـى والقـدرة اللغويـة القـدرة مسـتوى يف لألنشـطة الفرديـة واملمارسـني اجلماعيـة الر�ضـية

 "حسـن عـالوي "ويشـري  اجلماعيـة. لألنشـطة لصاحل املمارسـني عامةال العقلية والنفسية والقدرات
 كـان سـواء الر�ضـي علـى واضـح بشـكل تـؤثر الـيت اتـهيز ومم خصائصـه، ر�ضي ختصص لكل ن�

 الر�ضي، جسم على أÌرا ظاهرية ختصص لكل أن يعين وهذا ،)نفسيا (Nطنيا أو) بدنيا(ظاهر�

 مـا الفـرد ألن شخصـية نفسـيته، يف تغـريات هنـاك تكـون رورةNلضـ فإنـه البدنيـة واملهاريـة، وقدراتـه
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  السـواء. علـى واكتسـاب فطـرة مـن فيهـا مبـا والـنفس، اجلسـم مـن املكـون الكـل ذلـك إال هـي
  ).55،ص2008(�سني رمضان،

    مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة: -

ختتلــف  -يف:   من خالل الفرضية اليت طرحهـا الباحـث كحـل مؤقـت ملشـكلة البحـث و املتمثلـة 
بــني املمارســني حســب العمــر ) الشخصــي واالجتمــاعي (درجــة التوافــق النفســي العــام �بعــاده 

  .) عدد سنوات املمارسة(التدرييب 
) والـذي 05حيث أكدت نتائج الدراسة صـدق الفرضـية وهـذا كمـا هـو مبـني يف اجلـدول رقـم (   

بــــني التالميــــذ املمارســــني ملختلــــف  يبــــني وجــــود اخــــتالف يف مســــتو�ت التوافــــق النفســــي �بعــــاده
األنشطة الر�ضية الفردية و اجلماعية حسب عدد سنوات املمارسة (اخلربة) ،حيـث كانـت النتـائج 
لصاحل التالميذ املمارسني ذوي اخلربة ألكثر مـن مخـس سـنوات ممارسـة مقارنـة Nلتالميـذ املمارسـني 

الــذي توصــل �نــه  "رق بــدر الــدينطــا"ألقــل مــن مخــس ســنوات.وهذه النتيجــة تتطــابق مــع دراســة 
العقليـة  مسـتوى القـدرات الر�ضـية ومنـو األنشـطة ممارسـة سـنوات عـدد بـني إجيابيـة عالقـة توجـد

والنفســية. وتعــزز هــذه النتــائج الــدور الــذي تلعبــه اخلــربة يف اكتســاب التلميــذ املمــارس للعديــد مــن 
 "حســــن عــــالوي"كــــل مــــن   يشــــري اخلصــــائص احلركيــــة واملهاريــــة وكــــذا اخلصــــائص النفســــية.حيث

 الر�ضـي املختلفـة النشـاط أوجـه مـن وجه أي ممارسة أن علىإىل ذلك  "More House"و

 يف تساعد معينة نفسية وقدرات وخصائص مسات الفرد تكسب نسبيا، طويلة ولفرتات وNنتظام
  .العالية الر�ضية املستو�ت الوصول إىل

دى تالميــذ املرحلــة الثانويــة صــبت يف اجتــاه الفرضــية إن نتــائج اختبــار التوافــق النفســي العــام لــ    
العامــــة للبحــــث.اليت تشــــري إىل األثــــر اإلجيــــايب ملمارســــة األنشــــطة البدنيــــة والر�ضــــية الفرديــــة منهــــا 
واجلماعيــة علــى التوافــق النفســي العــام للتالميــذ املمارســني ملختلــف األنشــطة الر�ضــية الفرديــة منهــا 

درجـــــة كبــــــرية لـــــدى ممارســـــي األنشــــــطة اجلماعيـــــة، ولــــــدى ذوي واجلماعيـــــة.كما أن أثرهـــــا كــــــان ب
اخلربة.وخالصـــة هلـــذا ميكننـــا القـــول �ن ممارســـة هـــذه األنشـــطة بصـــورة منتظمـــة تســـاعد يف تكـــوين 
الشخصــية املتزنــة و الــيت تتصــف Nلشــمول والتكامل.كمــا أ�ــا تتــيح الكثــري االحتياجــات النفســية 

،والتحكم يف الـنفس واخنفـاض التوتر.وتكسـب املمـارس للفرد كالشعور Nلذات و االتزان االنفعايل
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املرح والسعادة.والتفاعل مــع اآلخرين والتماسك واالنتماء. كما تتـيح فرصـا لنمـو العالقـات الطيبـة  
    )1998(اخلويل،  كالصداقة واأللفة واالمتثال واملسايرة لنظم ا�تمع ومعايريه.

  ج املتوصل إليها يوصي الباحث مبايلي:على ضوء النتائ  :التوصيات واإلقرتاحات - 
  على األولياء واملربني اإلهتمام Nلفىت املراهق وذلك بفسح ا�ال للتعبري عن أرائه وميوالته. -1
التنسيق املستمر بني األولياء واملدرسني Nملدرسة يف متابعة األبناء، والبحث عن أفضل  -2

  السبل حلل مشكال"م 

يـــذ مبـــدى أمهيـــة النشـــاط الر�ضـــي يف تطـــوير الصـــحة البدنيـــة و النفســـية، توعيـــة أوليـــاء التالم -3

  وذلك لغرض ز�دة االهتمام ذا النشاط، وتشجيع أبنائهم على املمارسة.
إدراج خصائص املرحلة العمرية بصورة معمقة ضمن مقررات تكوين األساتذة واملدربني  -4

  �Nال الر�ضي.
  تمام Nجلانب النفسي أثناء التخطيط للوحدات التدريبية.على املدرسينب واملربني اإله -5
التنويع يف أساليب التدريب أثناء احلصص، واستخدام متارين وأنشطة تدعم العمل والتواصل  -6

  والتفاعل اجلماعي،خاصة ملمارسي األنشطة الر�ضية الفردية.

  يقرتح الباحث بعض الدراسات املستقبلية التالية: إقرتحات:
ذه الدراسة على مراحل عمرية أخرى، كالتعليم املتوسط، واجلامعي، وNألندية إجراء ه -

  الر�ضية.

 إجراء دراسات حول عالقة املستوى املهاري Nلتوافق النفسي. -

إجراء دراسات مقارنة بني الر�ضات الفردية فيما بينها،و اجلماعية فيما بينها على التوافق  -
 النفسي. 
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 دور الرتبية البدنية و الر�ضية يف تنمية بعض املهارات

 النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ الطور الثانوي 

  دراسة مشلت بعض 0نو�ت والية عني متوشنت
  

  

  أ. حيياوي أمحد

 -وهران-جامعة العلوم و التكنولوجيا حممد بوضياف     
  

ص   البحث: ملخ

عرفة دور الرتبية البدنية والر�ضية يف تنمية املهارات النفسية هدفت هذه الدراسة اىل م          
, لذا فقد جلأ الباحث اىل دراسة متغريين يرى /.ما والتوافق النفسي لدى تالميذ التعليم الثانوي

جديران ?لدراسة والبحث ومها املهارات النفسية والتوافق, فقد مشلت عينة الدراسة تالميذ الطور 
 تلميذة من املمارسني 30تلميذ و  40من  ينة محام بوحجر بوالية عني متوشنتمد الثانوي يف

.واستخدم الباحث املنهج تلميذا معفى من الذكور واإلOث 50للرتبية البدنية والر�ضية و
الوصفي ?لطريقة املسحية و استخدم الباحث كل من مقياس املهارات النفسية و مقياس التوافق 

علومات والبياOت اخلاصة ?لدراسة ومن مث معاجلتها إحصائيا ?ستخدام النفسي لغرض مجع امل
  الوسائل اإلحصائية املناسبة.

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة بعض املهارات النفسية وقد استنتج الباحث        
املمارسني لصاحل  بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية ذكورا و إhO والتالميذ غري

التالميذ املمارسني،و ذلك يف املهارات النفسية التالية: دافعية اإلجناز الر�ضي ،القدرة على 
مواجهة القلق، القدرة على االسرتخاء، الثقة ?لنفس. وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 

كورا  و إhO لصاحل درجة أبعاد التوافق النفسي بني التالميذ املمارسني وغري املمارسني ذ 
  املمارسني.

  الرتبية البدنية والر�ضية _ املهارات النفسية _ التوافق النفسي _ املراهقة الكلمات املفتاحية:
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Résumé :  
           L’objectif  de notre recherche s’intitule autour du rôle que joue l’éducation 

physique et sportive dans le développement des habilites  psychologiques et 

l’équilibre mental chez les élèves du cycle secondaire. 

          Pour mettre en escergue cette relation d’incidence, l’observation s’est ahellee à 

circonscrire leurs contenus cencelysables et leur intérêt avéré  

         L’échantillon  sélectionné porte les élèves du cycle secondaire de la ville de 

hammam bouhadjar dans la wilaya d’Ain temouchent à l’ouest de l’Algérie. Quarante 

élèves dont trente du sexe féminin qui pratiquent l’éducation physique et sportive, et 

cinquante autres dispenses de cette matière font l’objet de notre observation. La 

méthode descriptive  par l’enquête constitue notre démarche dans le traitement des 

résultats de cette observation. Le but a atteindre est d’inventorier les données et 

d’établir les statistiques relatives a cette analyse qui s’opère dans deux temps, 

premièrement apport de solutions pour éclairer cette relation éducation physique et 

sportive _ qualités individuelles ; deuxièmes utilisation de moyens méthodologiques 

adéquats . 

          Cette observation montre une différence signifiante dans l’acquisition de ces 

qualités  au profit des élèves pratiquants  l’éducation physique et sportive notamment 

par l’acquisition  d’aptitudes telles que : la motivation pour le résultat ; la capacité à 

combattre l’anxiété ; la disponibilité a la récupération et la confiance en soi.Il est à 

noter de fortes différences dans l’équilibre mental au profit des élèves pratiquants de 

l’éducation physique et sportive. 

                      Mots clés: éducation  physique et sportive, habilites psychologiques, équilibre 

mental, adolescence. 

Summary:  

                    The aim of this study was to know the role of the physical training and sport in the 

development of the individual qualifications and the mental convenience of the 

secondary school pupils ,thus the searcher referred to the study of two variables , 

thinking that they are worth studying and searching; they are the qualifications and the 

mental .The sample of the study involved secondary school pupils in hammam 

bouhadjar in the department of Ain Temouchent in the west of Algeria from 40 and 30 

pupils practising physical training ,and 50 exempt pupils boys and girls . The searcher 

used a descriptive way, to solve the problem; he used both the measurement of the 

mental skills and the scale of the psychological convenience for the sake of collecting 

data and statisties relative to the study, and solving (treating) them statistically using 

appropriate statistical means. 

      The searcher deduced that there were differences of the statistic level in the degree of 

dismissing some mental skills among the pupils practising physical training and sport 

boys and girls and the exempt pupils for the benefit of the pupils practising and this in 

dismissing the following psychological aptitudes: the motivation of the sporting 

realization, the power to face anxiety, the power to relaxation, self confidence. 

The were differences having statistical significance in the degree of dismissing the 

psychological convenience among practising and non practising boys and girls for the 

benefit of the practicians. 

Key- words: physical training and sport, mental skills, psychological convenience 

(compatibility), adolescence.     



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

122 

 مقدمة

تطلب حتسني القدرات البدنية والفكرية والنفسية للفرد ضرورة استخدام هذا األخري 
ملهاراته البدنية والنفسية ألقصى درجة وذلك للحصول على أحسن النتائج املمكنة وعليه أصبح 
اليوم اإلعداد النفسي للر�ضيني يلعب دورا هاما يف تطوير األداء , لذا كان من الضروري على 

درب و املدرس يف جمال الرتبية البدنية و الر�ضية التخطيط لتنمية املهارات النفسية لدى امل
  التالميذ حىت ميكنهم من إحراز أفضل النتائج الر�ضية .

أما التوافق النفسي فهو عملية إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية , وال يتكفل  
عرض لصراع بني هذه احلاجات . ويف الشخص بتنظيم إشباع حاجاته فحسب،بل هو قد يت

هذه احلالة تنشأ مشكالت التوافق لديه ويصبح عليه أن حيل هذا الصراع وأن يتعلم كيف يواجه 
املواقف اليت يتصارع فيها كلما تعرض ملثل هذه املواقف , وصراع احلاجات النفسية ينشأ إذا 

ع احلاجة األوىل إىل إحباط تعارض إشباع احلاجات مع إشباع حاجات أخرى حبيث يؤدي إشبا 
  .)150، صفحة 1991(منيزل، احلاجة الثانية

,  والتوافق هو عملية سلوكية تؤدي إىل التكيف،فالشخص وهو يسري حنو حتقيق التوافق
يسلك سلوكا معينا والعملية السلوكية اليت يقوم �ا الشخص يف مواجهة هذه احلاجات ويف 

، 1987(حجازي، حتقق له التوافق النفسي يف النهاية مواجهة هذا الصراع،هي العملية اليت
   .)150صفحة 

لقد اعترب الباحثون والعلماء التوافق النفسي اإلجتماعي بني االفراد أساسا 
للجماعة،كما أشاروا إىل أن عملية التفاعل اإلجتماعي تشمل التعاون والتنافس والتصارع 

  واملواءمة.

  :مشكـلة البحث - 
بدنية و الر�ضية ال يكمن يف ذلك اجلانب البدين و إمنا يتعداه إىل اجلانب دور الرتبية ال   

النفسي الرتبوي، فهي تلعب الدور احلاسم و املهم يف العملية الرتبوية و اليت من خالهلا تنمي 
للمتمدرسني جوانب عدة منها اجلانب البدين، اجلانب املهاري، و اجلانب النفسي ، و مع 

وم إىل اإلهتمام ?لنواحي النفسية  أضحى من الضروري و املهم الرتكيز أكثر احلاجة املاسة الي
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على صقل اجلوانب النفسية( املهارات النفسية و التوافق النفسي)  من خالل أوجه النشاط 
يعترب علماء النفس عملية التوافق النفسي من أهم  و البدين املمارس يف املؤسسات الرتبوية.

ا الفرد عرب مجيع مراحل حياته خاصة مرحلة املراهقة , حيث تكسبه العمليات اليت مير �
مهارات التعامل و التوافق مع البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها �دف البحث عن التوازن من 
مجيع اجلوانب , فإذا متكن الفرد أن يرضي اآلخرين يف حدود قدراته وإمكانياته فهذا الشخص له 

ق بني نفسه وجمتمعه، أما عجزه عن ذلك وعدم حتقيقه لرغباته وعدم قدرات عالية من التواف
إشباع حاجاته فهذا الشخص سيء التوافق , وإن وجود أفراد من هذا النوع يف ا�تمع دليل 
على ان هذا ا�تمع مريض وينتج عن ذلك تعرض هذا الفرد (التلميذ )ألزمات وأمراض نفسية 

  .واجتماعية خطرية وحىت عضوية منها
 األصدقاء اجل كسب ومن التعايش اجل من ا�تمع إىل مييل خاصة بصفة واملراهق

االجتماعي. وتعد املراهقة مرحلة النضج أو التطلع االجتماعي أو النفسي حبيث  النجاح وحتقيق
  يتعلم القيم واملعايري االجتماعية من القدوة ألن املراهق يف هذه املرحلة يتأثر ?لشخص القدوة له.

ومن اجلوانب اليت دعت إىل تناول هذا املوضوع جتربة الباحث كأستاذ ?لتعليم الثانوي        
وان ملدة عشرين سنة و اليت الحظ من خالهلا نقص االهتمام ?جلوانب النفسية للتلميذ املراهق ,

تفاعل مع من بني املشاكل النفسية اليت يتعرض هلا التلميذ املراهق يف الثانوية مشكلة التوافق وال
هم املدرسية يتطلب منهم تعديالت يف أساليبهم ئتالواقع أن توافق التالميذ مع بيهذا ا�تمع ,  و 

واسرتاتيجيا£م، واكتساب بعض املهارات النفسية  اليت متكنهم من معايشة أقرا.م و زمالئهم و 
  التعامل معهم .

و التوافق النفسي لدى التالميذ من خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة املهارات النفسية    
  املراهقني املتمدرسني يف الطور الثانوي بقصد اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

  التساؤل العام:

هل للرتبية البدنية والر�ضية دور يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى 
   تالميذ الطور الثانوي املمارسني مقارنة بغري املمارسني ؟

  التساؤالت اجلزئية:
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هل هناك فروق دالة إحصائيا يف درجات أبعاد املهارات النفسية بني الذكور  - 1  
  املمارسني وغري املمارسني واإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية ؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أبعاد التوافق النفسي بني  - 2  
كور املمارسني و غري املمارسني و اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الذ 

  الر�ضية ؟ 

  أهداف البحث:

معرفة دور الرتبية البدنية و الر�ضية يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى  -
 hOتالميذ الطور الثانوي املمارسني ذكورا وإ.  

روق يف درجات أبعاد املهارات النفسية بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية الكشف عن الف - 
(hOذكورا وإ)و التالميذ غري املمارسني (hOذكورا وإ) والر�ضية. 

بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية الكشف عن الفروق يف درجات أبعاد التوافق النفسي  - 
  .تالميذ غري املمارسني(ذكورا وإhO)والر�ضية (ذكورا وإhO) و ال

  الفرضية العامة :

للرتبية البدنية والر�ضية دور يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ  - 
  الطور الثانوي املمارسني مقارنة بغري املمارسني. 

  الفرضيات اجلزئية:

ارات النفسية بني الذكور املمارسني وغري هناك فروق دالة إحصائيا يف درجة بعض أبعاد امله -
املمارسني وبني اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية وذلك لصاحل 

  .التالميذ املمارسني 
ر املمارسني و غري هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أبعاد التوافق النفسي بني الذكو  - 

ية وذلك لصاحل مارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضاملمارسني وبني اإلOث امل
 التالميذ املمارسني . 
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  مصطلحات البحث:

إن فهم الرتبية البدنية على أ.ا جسم قوي فقط، أو مهارة    الرتبية البدنية و الر�ضية:-
ف إىل إعداد ر�ضية، أو ما  شابه ذلك هو إجتاه خاطئ، فهي فن من فنون الرتبية العامة، £د

املواطن الصاحل جسما  و عقال و خلقا، و جعله قادرا على اإلنتاج  و القيام بواجبه حنو جمتمعه 
  )46، صفحة 1987(مهنا، و وطنه 

جزء متكامل من الرتبية العامة، £دف إىل إعداد املواطن الالئق من « وتعرف أيضا /.ا 
جتماعية و ذلك عن طريق ألوان النشاط الر�ضي اجلوانب البدنية و العقلية و اإلنفعالية و اإل

  )18، صفحة 1990(اخلويل، » املختارة بغرض حتقيق هذه احلصائل

هي جمموعة من األنشطة البدنية فردية كانت ا ومجاعية و اليت ميارسها  التعريف اإلجرائي: 
 ذ خمتص.حتت إدارة أستا الر�ضية التالميذ املراهقني من خالل حصص الرتبية البدنية و

  املهارات النفسية:  

املهارة النفسية هي عبارة عن قدرة ميكن تعلمها و إتقا.ا عن طريق التعلم و املران و         
التدريب، فالالعب الر�ضي لن يستطيع إكتساب و تعلم و إتقان املهارات احلركية كالتصويب 

إذا تعلمها و تدرب عليها لدرجة  أو التمرير أو اإلرسال أو غري ذلك من املهارات احلركية إال
اإلتقان، و ينطبق ذلك أيضا على املهارات النفسية، فلن يستطيع الالعب الر�ضي إتقا.ا إال 

، صفحة 2007(عالوي، علم النفس التدريب واملنافسة الر�ضية ، إذا تعلمها و تدرب عليها. 
71(  

ا التلميذ من خالل ممارسة هي جمموعة من الصفات النفسية يكتسبه التعريف اإلجرائي:
  األنشطة البدنية يف حصص الرتبية البدنية و الر�ضية .

و من بني أبرز النماذج اليت حاولت حتديد املهارات النفسية املرتبطة ?لر�ضة منوذج         
  "عالوي" للمهارات النفسية  و اليت حصرها يف املهارات التالية: 

  مهارة تركيز اإلنتباه.  -مهارة التصور الذهين          -    مهارة اإلسرتخاء   -            
  مهارة دافعية اإلجناز الر�ضي. - الثقة ?لنفس        - مهارة مواجهة القلق     -            
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ويقصد به إنسحاب الشخص مؤقتا و متعمدا من النشاط مبا يسمح له   اإلسرتخاء: -1
(راتب ا.، قات الكامنة سواء البدنية أو العقلية أو اإلنفعاليةاإلعادة و اإلستفادة الكاملة من الطا

  )123، صفحة 2004

خاصية تتحدد بغياب النشاط و اإلنتباه سواء كان بدنيا، عقليا، « و يعرف اإلسرتخاء /نه      
  )109، صفحة 2005(حممود ع.، » أو إنفعاليا

ن تعلمها و إكتسا�ا، و ينظر إليه وهو مهارة نفسية أو مهارة عقلية ميك  التصور الذهين: -2
على أنه وسيلة عقلية أو أداء عقلي ميكن من خالله برجمة عقل الالعب الر�ضي لكي يستجيب 

  طبقا هلذه الربجمة.
(عالوي، علم النفس فكأن التصور العقلي يف الر�ضة يعين أن الالعب يفكر بعضالته     

  )248، صفحة 2007التدريب و املنافسة الر�ضية ، 

حالة  ذهنية  يوجه  فيها الشخص نشاطه املعريف و العملي « يعرف اإلنتباه  /نه   االنتباه: -3
  )55(كرم، صفحة » و يركزه على موضوع  حمدد

(مشعون، »النباهة تعين اإلستمرار يف حالة اليقظة للعمليات العقليةBlock -ويعرفه " بلوك 

  )254، صفحة 1996

ريه الشخص يف األحوال الطبيعية كرد فعل للضغط النفسي أو اخلطر، وهو الذي خي  القلق: -4
أي عندما يستطيع الفرد أن مييز بوضوح شيئا يهدد أمنه أو سالمته، و هو ما يطلق عليه ?لقلق 
"خارجي املنشأ"، أما القلق "داخلي املنشأ" فهو خوف مزمن من دون مربر موضوعي، مع توافر 

  )222، صفحة 2005(فايد، » ائمة إىل حد كبريأعراض نفسية و جسمية شىت د

الثقة ?لنفس /.ادرجة التأكد  "Robine Vialyعرفت "روبن فيايل   الثقة ]لنفس: -5
(حممد، أو اإلعتقاد اليت ميتلكها الالعب عن مدى قدرته على حتقيق النجاح  يف الر�ضة  

  )31,34، الصفحات 2004

بيا و مكونة من درجة مرتفعة من التفكري اإلجيايب، و وتعرف أيضا /.ا خاصية  hبتة  نس
التفاؤل، واإلعتقاد /نك يف حتكم و سيطرة، و حتكم مدرك مع امتالك املهارات و القدرات 

  (COX, 2005, p. 29)للنجاح 
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تعرف الدافعية /.ا استعداد الر�ضي لبذل اجلهد من أجل حتقيق  دافعية اإلجناز الر�ضي: -6
. وهي تتضمن الدوافع  و احلوافز و اإلجتاهات و )16، صفحة 1990تب ا.، (راهدف معني

(عالوي، القياس يف امليول. والدافعية عبارة عن قوى تثري الفرد و توجهه حنو حتقيق هدف معني 
  ، )42، صفحة 1988الرتبية وعلم النفس الر�ضي ، 

األحياء ويعرب عن هذا العلم استمدت فكرة التوافق النفسي أصال من علم   التوافق النفسي :
بلفظ "التأقلم " ولقد استمد علماء النفس فكرة التأقلم هذه وأطلقوا عليها لفظ التوافق , 

واملقصود ?لتوافق هنا القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين مثمرة وممتعة تتسم بقدرة 
قدرة على العمل املنتج الفعال الفرد على احلب و العطاء هذا من Oحية ,ومن Oحية أخرى ال

    )97، صفحة 2002(?هي، الذي جيعل الفرد شخصا Oفعا يف حميطه االجتماعي 

التوافق هو نوع من التكيف يكتسبه التلميذ من خالل األنشطة البدنية يف  : التعريف االجرائي
  حصص الرتبية البدنية جتعله قادرا على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين .

  الدراسات السابقة:

الفروق يف املهارات العقلية لدى bشئات كرة م) بعنوان "1999دراسة بثينة حممد فاضل (-

العبة يف  15العبة ميثلن ثالث فرق متباينة (45" بلغت عينة الدراسة اليد طبقا لنتائج املبار�ت
اة. ومن أهم  كل فريق ) استعملت الباحثة املنهج الوصفي و مقياس املهارات النفسية كاد

أهداف الدراسة معرفة مدى متيز Oشئات املستو�ت الثالثة يف أبعاد املهارات النفسية و معرفة 
ومن أهم نتائج الفروق بني املستو�ت الثالثة لناشئات كرة اليد يف أبعاد املهارات النفسية 

فعية االجناز الر�ضي الدراسة متيز Oشئات املستوى األول بدرجة عالية يف األبعاد التالية : دا
,تركيز االنتباه , الثقة ?لنفس , ومواجهة القلق على الرتتيب و وجود فروق دالة إحصائيا بني 
املستو�ت الثالثة لناشئات كرة اليد يف أبعاد : تركيز االنتباه , مواجهة القلق ,الثقة ?لنفس , و 

  املتقدم.  دافعية االجناز وان مجيع الفروق املعنوية لصاحل املستوى

املهارات النفسية املميزة لالعبات كرة السلة ) بعنوان "2001دراسة نبيلة أمحد حممود(- 

العبة 45"استعملت الباحثة املنهج الوصفي لعينة قوامها وعالقتها ]لسمات الدافعية الر�ضية
ات سنة) وهدفت الدراسة إىل حتديد املهارات النفسية و السم18_11من العبات كرة السلة (
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الدافعية املميزة لالعبات كرة السلة والتعرف على العالقة املوجودة بني املهارات النفسية 
والسمات الدافعية واستخدمت الباحثة مقياس املهارات النفسية الذي قام بتعديله حممد حسن 
عالوي ومقياس تقدير السمات الدافعية الر�ضية ,ومن امهم نتائج هذه الدراسة  متيز العبات  
كرة السلة قيد الدراسة ?ملهارات النفسية التالية :مهارة دافعية االجناز الر�ضي ,مهارة القدرة 
على التصور ,الثقة ?لنفس ,القدرة على االسرتخاء ,القدرة على تركيز االنتباه ,القدرة على 

عية الر�ضية مواجهة القلق، وان هناك عالقات اجيابية بني املهارات النفسية وأبعاد السمات الداف

jثري املمارسة الر�ضية على التوافق النفسي )بعنوان "1991دراسة عبد الرحيم د�ب (- 

".هدفت الدراسة اىل التعرف على الفروق يف درجات لطالب املرحلة الثانوية لدولة الكويت
درجات  التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة الر�ضية وغري املمارسني والتعرف على الفروق يف

التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني لألنشطة الفردية , استخدم الباحث 
تلميذ ال ميارس ،واستعمل اختبار 187تلميذ منهم 368املنهج الوصفي, واشتملت العينة على 

ة الشخصية لقياس التوافق النفسي , وتوصل إىل أن املمارسة الر�ضية بصفة عامة وممارس
األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا Éثري اجيايب يف رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب املرحلة 
الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي ,وان ممارسة األنشطة الفردية هو السبب الوحيد 

سني الذي اظهر الفرق املعنوي يف بعد التوافق النفسي العام وبعد التوافق الشخصي بني املمار 
    وغري املمارسني لصاحل املمارسني .

اثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة يف «م)بعنوان2011دراسة جماهد مصطفى( - 

 »سنة)17 -16تنمية التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة األوىل 0نوي(

بتوجيه  م) وهدفت الدراسة اىل التعرف على اثر كل من اسلويب التدريس2011(مصطفى، 
املدرس (االتدرييب) والتدريس بتوجيه االقران (التباديل) يف تنمية التوافق النفسي االجتماعي عند 
التالميذ ، والتعرف على افضل اسلوب من بني االسلوبني Ìثريا على تنمية التوافق النفسي 

الذكور         تلميذا من 40االجتماعي لديهم، استعمل الباحث املنهج التجرييب ،وبلغت العينة 
تلميذ جمموعة ضابطة) ،و استعمل كاداة مقياس التوافق  20تلميذ جمموعة جتريبية و 20(

)، ومن اهم نتائج الدراسة ان هناك 2007النفسي االجتماعي من اعداد "رشا عبد الرمحن"(
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جتماعي فروق دالة احصائيا بني القياسات القبلية والقياسات البعدية ملقياس التوافق النفسي اال
يف االسلوبني لصاحل القياسات البعدية وهناك فروق دالة احصائيا بني القياسات البعدية 

  لالسلوبني يف املقياس لصاحل االسلوب التباديل (بتوجيه االقران).

  التعليق على الدراسات السابقة و البحوث املشاuة: 

ضية وا�ال األكادميي املتمثل يف لقد مشلت الدراسات السابقة على جمال التدريب واملنافسة الر�
حصص الرتبية البدنية والر�ضية ومن أهم أهداف هذه الدراسات معرفة وحتديد املهارات النفسية 
املميزة لالعبات ومعرفة الفروق يف درجات املهارات النفسية و التوافق النفسي االجتماعي عند 

نهج الوصفي وتراوحت العينة الر�ضيني( املمارسني)،استخدمت أغلبية الدراسات امل

حممد )تعريب وتعديل"1996)،استعملت كأداة مقياس املهارات النفسية (368)و(40مابني(

)وتوصلت 2007(   "رشا عبد الرمحن"" ومقياس التوافق النفسي اجتماعي لحسن عالوي
يب يف رفع جل الدراسات إىل أن املمارسة الر�ضية عامة واألنشطة الفردية خاصة هلا Éثري اجيا

درجة التوافق النفسي االجتماعي، وان هناك فروق دالة بني الالعبات من مستو�ت خمتلفة يف 
درجات املهارات النفسية لصاحل املستوى املتقدم وهناك فروق يف التوافق النفسي االجتماعي بني 

    املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني.     

  راسات السابقة و البحوث املشاuة:أوجه االستفادة من الد -7-6

لقد متكننا من خالل هذه الدراسات من حتديد مشكلة البحث وأهدافه وفروضه     
كما متكنا من  بشكل .ائي إضافة إىل منهج البحث املتبع لتحقيق األهداف اليت نسعى إليها ،

دراسات أخذ نظرة حول حجم العينة يف مثل هذه الدراسات. إضافة إىل ذلك فإن وجود 
تناولت املمارسة الر�ضية يف املؤسسات الرتبوية يدعم توجه دراستنا هذه ويؤكد إمكانية قياس 

التوافق النفسي) عند تالميذ الطور الثانوي املمارسني  –متغريات حبثنا هذا (املهارات النفسية 
 ني. للنشاط البدين وغري املمارسني .كما أن جل هذه الدراسات مست عينات من املراهق

كما استفدO من هذه الدراسات يف حيث حصر أدوات القياس املتعلقة مبتغريات     
دراستنا هذه واختيار منها املقاييس املناسبة و مدى توفرها وحداثتها وقد جتلى للطالب الباحث 

و  جون البنسونو  ستيفن بلأن غالبية الدراسات استعملت مقياس املهارات النفسية  لـ "
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 )Shambrook.C  &Albinson.J  &Bel.S")1996"مروككريستوفر شا

الذي حيتوي على ستة أبعاد وهي : التصور الذهين، و حممد حسن عالوي"،"تعريب وتعديل "
تركيز االنتباه،االسرتخاء، الثقة ?لنفس،مواجهة القلق، دافعية االجناز الر�ضي. ويف نفس اإلطار 

نظرا حلداثته مقارنة  )2007(" رشا عبد الرمحن"متكنا من اختيار مقياس التوافق النفسي لـ 
 ?ملقاييس األخرى.  

  

  إجراءات الدراسة:

  انتهج الباحث املنهج الوصفي ?لطريقة املسحية. منهج البحث:

تلميذة من املمارسني من الطور  30تلميذ و  É40لفت عينة البحث من  :عينة البحث
  يذ وتلميذة من غري املمارسني ( املعفيني) .تلم50) و 3- 2- 1الثانوي للمستو�ت الثالثة ( 

  جماالت البحث:

  . 2013ماي  16غاية  وإىل 2012اكتوبر من فرتة البحث دامت  ا�ال الزماين:

 ) صامي حداش قادة  –أبو ذر الغفاري الثانويتني ( أقسام قاعات ا�ال املكاين:

  تلميذة من املعفيني.تلميذ و 50تلميذ وتلميذة من املمارسني و 70 ا�ال البشري:
 

  أدوات البحث:

 "Bull"صممه ووضعه كل من ستيفان بل الذي :مقياس املهارات النفسية(العقلية)−1

لقياس  )Shambrook" )1996وكريستوفرشامربوك "  "Albinson"وجون البنسون
ني ، (عالوي، موسوعة االختبارات النفسية للر�ضيبعض اجلوانب النفسية اهلامة لألداء الر�ضي 

  .)543، صفحة 1998
) 6عبارة، و كل بعد من األبعاد الستة ( 24ويقيس املقياس ستة ابعاد(مهارات)، ويتضمن      
عبارات و يقوم الالعب الر�ضي ?إلجابة على العبارات على مقياس سداسي الدرجات  4متثله 

 -بدرجة قليلة  –بدرجة متوسطة  –تنطبق علي بدرجة كبرية  –(تنطبق علي بدرجة كبريا جدا 
 ال تنطبق علي متاما ) –بدرجة قليلة جدا 
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) يوضح توزيع العبارات االجيابية والسلبية ألبعاد مقياس املهارات 01جدول رقم (

  النفسية
  

 األبعاد أرقام العبارات اإلجيابية أرقام العبارات السلبية ا�موع

 دافعية اإلجناز الر�ضي 06-12-18-24 - 04

 القدرة على مواجهة القلق - 04-10-16-22 04

 القدرة على االسرتخاء 02-14-20 08 04

 القدرة على تركيز االنتباه - 03-09-15-21 04

 القدرة على التصور العقلي 01-07-19 13 04

 الثقة ?لنفس 05-17 11-23 04
  

ويقيس  )2007الذي أعدته الباحثة "رشا عبد الرمحن حممود"(  مقياس التوافق النفسي: −2
  االبعاد التالية :

  االعتماد على النفس -  احلالة االنفعالية         -  التحرر من امليل إىل اإلنفراد - 
  احلالة الصحية -  ة الذاتاإلحساس بقيم -  املهارات الشخصية         - 
  

  ) يوضح العبارات املوجبة والسالبة البعاد مقياس التوافق النفسي02جدول رقم(
  

 األبعاد أرقام العبارات اإلجيابية أرقام العبارات السلبية ا�موع

 التحرر من امليل إىل االنفراد 20-37 04-10-22-27-32 07

 االحلالة االنفعالية 06-34 12-18-24-29 06

 اإلعتماد على النفس 03-09 15-21 04

 املهارات الشخصية 36-38- 1-7-13 19-25-31-39 09

 س بقيمة الذاتاالحسا 2-8-26 14-16 05

 احلالة الصحية 11-28-35 5-23-17-30-33 08
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   :األسس العلمية ألدوات البحث

حملتوى -    :صدق ا
للتأكد من صدق مقياس املهارات النفسية و التوافق النفسي استعملنا طريقة صدق احملتوى 

 ة يف امليدان. حيث مت عرض املقياس على جمموعة من اخلرباء من األساتذة و الدكاترة ذوي اخلرب 

  ثبات املقياس: -

بغرض اختبار مدى دقة واستقرار نتائج االستبيانني استخدم الباحث طريقة "تطبيق اإلختبار  
و قد قام الباحث Ûجراء االختبار األول على عينة من جمتمع البحث و قوامها وإعادة تطبيقه" 

س الظروف بعد أسبوع،كما قام تلميذا من الطور الثانوي و أعيد نفس االختبار وحتت نف 20
" ، وقد دلت النتائج أن املقياس يتمتع Pearsonالباحث ?ستخدام معامل االرتباط  "بريسون

  ).3بدرجات ثبات عالية ( انظر اجلدول رقم 
  

صدق أداة الدراسة ككل �بعادها 03جدول رقم ( ) يوضح معامل االرتباط حلساب ثبات و

  املهارات النفسية )(مقياس التوافق النفسي ومقياس 
 

حجم  األبعاد

 العينة

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

  قيمة"ر"

 اجلدولية

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

   املهارات الشخصية-1
  
  
20 

  
  
  
19 

  
  
  

0.05 

  
  
  

0.43 

0.71 0.84 

 0.78 0.62 اإلحساس ?لقيمة الذاتية -2

 0.82 0.68 االعتماد على النفس-3

 0.83 0.69 امليل إىل االنفرادالتحرر من -4

 0.81 0.67 احلالة الصحية-5

 0.87 0.77 احلالة االنفعالية-6

 0,86 0,74     القدرةعلى التصور الذهين 1

 0,90 0,81     القدرة على االسرتخاء-2

 0,94 0,89 0,43 0,01 19 20 القدرةعلى تركيز االنتباه-3

 0,96 0,94     الثقة ?لنفس  -4

 0,88 0.86     القدرةعلى مواجهة القلق-5

 0,94 0,90     دافعية االجناز الر�ضي -6
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  دال إحصائياً   0.43=  0.01قيمة ر اجلدولية عند 
 

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله وذلك حبساب معامل ارتباط مبعامل االرتباط       
  0,77كأدىن قيمة و0,62 املقياس األول حمصورا ما بني جاء معامل ارتباط, البسيط لبريسون

كاعلى قيمة, وهي قيم أكرب 0,94و 0,74كأعلى قيمة,ومعامل ارتباط املقياس الثاين ما بني 
، ومنه يستنتج الباحث أن 0.01عند مستوى الداللة  0.43من قيمة "ر" اجلدولية اليت بلغت 

  ية يتميزان بدرجة عالية من الثبات.مقياس التوافق النفسي ومقياس املهارات النفس

  الصدق الذايت :-

من اجل التأكد من صدق االختبار استخدم الباحث  الصدق الذايت والذي يعرف بصدق  
الدرجات التجريبية للمقياس ?لنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء 

، صفحة 2008(درويش، الثبات القياس،ويقاس الصدق الذايت عن طريق اجلذر الرتبيعي ملعامل
ومن خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله جاءت قيم الصدق الذايت حمصورة ما بني  )12

 0.43كأكرب قيمة، كلها أكرب من قيمة "ر" اجلدولية اليت بلغت   0.94كأصغر قيمة و  0.78
لنفسي ومقياس ، ومنه يستنتج الباحث أن كال من مقياس التوافق ا 0.01عند مستوى الداللة 

  املهارات النفسية يتميزان بدرجة عالية من الصدق.

  املوضوعية: -

يعترب االختبار موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن ما يصححه وهذا يعين  
استبعاد احلكم الذايت للمحكم، ومبا أن اختبار التوافق النفسي وزع على جمموعة من األساتذة 

  بارات الغامضة و الصعبة على درجة عالية من املوضوعية.حلذف أو تعديل الع

  الوسائل اإلحصائية:

  " t.studentاختبار "ت"ستيودنت   " –االحنراف املعياري  –احلسايب  املتوسط 

هناك فروق دالة إحصائيا يف مستوى بعض أبعاد اليت تشري إىل أن " :نتائج دراسة الفرضية األوىل

ور املمارسني وغري املمارسني واإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و املهارات النفسية بني الذك

  ". الر�ضية لصاحل التالميذ املمارسني
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) يوضح داللة الفروق يف ابعاد املهارات النفسية بني الذكور و االbث 04جدول رقم (

 املمارسني وغري املمارسني

 العینة

  

 االبعاد

ذكور 

 ممارسني

 ذكور غري

 ممارسني

 اbث غري ممارسات اbث ممارسات

القدرةعلى 

 التصور الذهين

 16,28 17,26 16,76 17,84 م. حسايب

 3,14 3,63 3,07 3,20 ا. معياري 

 1,25 1,56 ت. احملسوبة 

القدرة على 

 االسرتخاء

 13,56 15,61 13,56 16,48 م. حسايب

 2,92 3,26 2,92 3,45 ا. معياري 

 2,89 4,20 ة ت. احملسوب

القدرة على تركيز 

 االنتباه

 14 13.80 13,88 14,06 م . حسايب

 4,98 4,37 5,11 4,37 ا. معياري  

 ت. احملسوبة 
0,18 

0,20 

القدرة على 

 مواجهة القلق

 11,24 14,25 11,80 13,65 م. حسايب

 3,86 4,61 4,28 4,30 ا. معياري  

 3,04 1,98 ت. احملسوبة 

 15,16 16,95 15,16 17,46 م . حسايب  لنفسالثقة ]

 3,86 4,61 4,28 3,98 ا. معياري   

 3,04 1,98 ت. احملسوبة 

دافعية االجناز 

 الر�ضي

 16,92 19,14 16,92 20,04 املتوسط احلسايب

 5,12 3,23 5,79 3,10 االحنراف املعياري

 2,77 3,97 ت .احملسوبة

 1,67 ت.اجلدولية
 

   0,05 اللةمستوى الد

 

  ) املوضح أعاله , ما يلي :05يتضح من اجلدول رقم (
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 :القدرة على التصور 

وهي اصغر من قيمة  1.56بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

ئية بني العينتني يف مهارة التصور الذهين لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث داللة إحصا

وهي اصغر من  1.25املمارسات و غري املمارسات فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني انه ال يوجد  0.05عند مستوى الداللة  1.67اليت بلغت  قيمة "ت" اجلدولية

ومنه يستنتج الباحث أن التالميذ املمارسني للنشاط  ني العينتني،فروق ذات داللة إحصائية ب

البدين وغري املمارسني تساووا يف مهارة القدرة على التصور الذهين ,وهذا يعزيه الباحث  إىل أن 

احلضور املستمر للتالميذ غري املمارسني وانتباههم لزمالئهم أثناء اللعب وتشجيعهم هلم يف اغلب 

  مستوى مهارة القدرة على التصور الذهين . األحيان اثر على

 :القدرة على االسرتخاء -

وهي اكرب من قيمة 4.20بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

مهارة القدرة على االسرتخاء لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث  داللة إحصائية بني العينتني يف

وهي اكرب من  2.89املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

و هذا ما يبني أن هناك  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

حل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث أن األنشطة فروق ذات داللة إحصائية بني العينني لصا

  البدنية  تؤثر إجيا? على مهارة القدرة على االسرتخاء لدى املمارسني من اإلOث والذكور.

 القدرة على تركيز االنتباه : -

وهي اصغر من قيمة  0.18بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

وهذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67اليت بلغت "ت" اجلدولية 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة تركيز االنتباه لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اصغر من قيمة   0.20و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني انه ال يوجد فروق و  0.05عند مستوى الداللة  1.67ت لغ"ت" اجلدولية اليت ب
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ومنه يستنتج  الباحث أن التالميذ املمارسني وغري املمارسني  ذات داللة إحصائية بني العينتني.

تساووا يف مهارة القدرة على تركيز االنتباه, وهذا يعزيه الباحث إىل أن االنتباه املستمر للتالميذ 

ني أثناء حضورهم  مع زمالئهم املمارسني وتشجيعهم هلم اثر على مستوى تركيز غري املمارس

  انتباههم ,?إلضافة إىل أن التالميذ معفيني من ا�هود البدين وليس من درس الرتبية البدنية. 
  

 القدرة على مواجهة القلق : -

وهي اكرب من قيمة   1.98بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة مواجهة القلق لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

 من قيمة "ت" وهي اكرب  3.04و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

ومنه يستنتج الباحث أن األنشطة البدنية تؤثر إجيا?  إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات،

هلا التالميذ أثناء  على احلالة النفسية للممارسني من اإلOث والذكور, حبيث املواقف اليت يتعرض

 اللعب و التدريبات و املنافسات أثرت إجيا? يف القدرة على مواجهة القلق.

 الثقة ]لنفس : -

وهي اكرب من قيمة   1.98قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  بلغت 

ن هناك فروق ذات هذا ما يبني أ 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة الثقة ?لنفس لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اكرب من قيمة "ت"  3.04و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

روق ذات داللة وهذا ما يبني أن هناك ف 0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

ومنه يستنتج الباحث أن ممارسة الرتبية البدنية تؤثر  إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات،

إجيا? على الثقة ?لنفس لدى املمارسني من اإلOث والذكور, حبيث املنافسات والنجاح والفوز 

  بدنية املختلفة .يف املبار�ت تزيد من الثقة ?لنفس لدى التالميذ املمارسني لألنشطة ال

  دافعية االجناز الر�ضي : -
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وهي اكرب من قيمة  3.97بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

�ضي لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث داللة إحصائية بني العينتني يف دافعية االجناز الر 

وهي اكرب من  2.77املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني أن هناك فروق  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

تج الباحث أن األنشطة البدنية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستن

والر�ضية تؤثر إجيا? على دافعية االجناز الر�ضي لدى املمارسني من اإلOث والذكور. حبيث 

مواقف اللعب املختلفة واملنافسات والنجاح و الفوز يف املبار�ت تنمي الدوافع و امليول املوجودة 

  عند التالميذ.

 :نتائج دراسة الفرضية الثانية

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أبعاد التوافق النفسي بني الذكور املمارسني "تشري إىل أن  واليت

و غري املمارسني و بني اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية  لصاحل التالميذ 

 ."املمارسني
  

سي  بني الذكور و االbث ) يوضح داللة الفروق يف ابعاد التوافق النف06جدول رقم (

 املمارسني وغري املمارسني

لعینةا  
   االبعاد

ذكور غ  ذكورممارسني

 ممارسني

اbث غ.  اbث ممارسات

 ممارسات

التحرر من 

امليل اىل 

 االنفراد

 3.53 4.70 4.96 7.49 م. حسايب

 1.05 1.20 2.07 1.20 ا. معياري 

ت. 

 احملسوبة 

9.73 3.30 

احلالة 

 االنفعالية

 3.46 4.42 2.60 4.06 م.  حسايب

 1.12 0.90 0.99 1.04 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 

9.12 3.27 
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االعتماد على 

 النفس

 2.53 3.17 2.55 3.38 م.  حسايب

 0.99 0.81 1.04 0.74 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 
5.92 

2.45 

املهارات 

 الشخصية

 4.46 5.47 4.36 6.07 م. حسايب

 1.35 1.43 1.31 0.78 ي ا. معيار 

ت. 

 احملسوبة 

10.68 2.35 

االحساس 

 بقيمة الذات

 3.13 3.70 4.41 6.68 م.  حسايب

 1.18 0.96 1.31 1.01 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 

12.61 1.81 

 احلالة الصحية

 3.86 4.72 3.43 5.17 م.  حسايب

 0.98 1.41 1.09 0.88 ا. معياري

 2.15 11 ت .احملسوبة

 1,67 ت.اجلدولية
 

 0,05 مستوى الداللة
 

  ) املوضح اعاله , ما يلي :06يتضح من اجلدول رقم (

  التحرر من امليل إىل اإلنفراد:

وهي اكرب من قيمة   9.73 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد التحرر من امليل اىل االنفراد  لصاحل املمارسني، أما عند 

وهي  3.30اإلOث املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن  0.05 عند مستوى الداللة 1.67اكرب من قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

الرتبية هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث أن 

البدنية و الر�ضية أثرت إجيا? يف تنمية بعد التحرر من امليل إىل االنفراد لدى املمارسني من 
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اعية خاصة حترر التلميذ املمارس الذكور و اإلOث , وهو ما يرجعه الباحث إىل أن األلعاب اجلم

  من العزلة واالكتئاب والذاتية وجتعله اجتماعيا أكثر.

 احلالة االنفعالية:

وهي اكرب من قيمة 9.12 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

روق ذات هذا ما يبني أن هناك ف 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد احلالة االنفعالية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اكرب من قيمة "ت"  3.27و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

ت داللة هذا ما يبني أن هناك فروق ذا 0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية البدنية Éثري إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

إجيايب يف تنمية بعد احلالة االنفعالية لدى املمارسني من الذكور و اإلOث ، وهذا ما يرجعه إىل 

طرة على انفعاالته  أن املمارسة  متكن التلميذ من التخلص من الضغوطات النفسية وتعلمه السي

من خالل املشاركة يف املنافسات و التدريبات اليت تكسب التلميذ القدرة على ضبط مزاجه يف 

  خمتلف املواقف. 

  االعتماد على النفس:

وهي اكرب من قيمة 5.92 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05توى الداللة عند مس 1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد االعتماد على النفس لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  2.45املمارسات و غري املمارسات فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق  0.05اللة عند مستوى الد 1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية  Éثري إجيايب يف تنمية بعد االعتماد على النفس لدى التالميذ (ذكور و إOث) وهذا ما 

نافسات الفردية كألعاب القوى ،وتعود التلميذ يرجعه الباحث إىل املمارسة املتكررة خاصة يف امل

  على االعتماد على نفسه ومواجهة خمتلف العقبات والصعو?ت اليت تعرتض طريقه.
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  املهارات الشخصية:

وهي اكرب من قيمة 10.68 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05الداللة  عند مستوى 1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد املهارات الشخصية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  2.35املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق  0.05 عند مستوى الداللة 1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية  Ìثري إجيايب يف تنمية بعد املهارات الشخصية لدى التالميذ من اجلنسني، وهذا ألن 

ختلف األنشطة البدنية تساهم يف تنمية املهارات واخلربات اليت يكتسبها التلميذ عند ممارسته مل

 وتطوير اخلربات واملهارات الفردية يف احلياة العادية.

  االحساس بقيمة الذات :

وهي اكرب من قيمة 12.61 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

أن هناك فروق ذات  هذا ما يبني 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد اإلحساس بقيمة الذات لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  1.81املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

هناك فروق هذا ما يبني أن  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ممارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية تؤثر إجيا? يف تنمية بعد اإلحساس بقيمة الذات لدى التالميذ من اجلنسني، وهذا ما 

وهذا من يدل على أن األنشطة البدنية تقوي إحساس املمارس بذاته وتزرع فيه الثقة ?لنفس 

 خالل املواقف اليت يتعرض هلا أثناء املمارسة.

  احلالة الصحية:

هي اكرب من قيمة و  11 قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: بلغت

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

يف بعد احلالة الصحية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات داللة إحصائية بني العينتني 
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وهي اكرب من قيمة "ت"   2.15و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

أن ممارسة الرتبية البدنية تؤثر ارسات، ومنه يستنتج الباحث إحصائية بني العينتني لصاحل املم

إجيا? يف تنمية بعد احلالة الصحية لدى التالميذ من اجلنسني ، وهذا يرجعه الباحث إىل أن 

النشاط البدين والر�ضي حيسن من صحة التلميذ النفسية واجلسمية وتقيه من اإلصابة ببعض 

  األمراض.

 مناقشة الفرضيات:

هناك فروق دالة إحصائيا يف "اليت جاءت على النحو التايل للفرضية األوىل:بة ?لنس  

درجة بعض أبعاد املهارات النفسية بني الذكور املمارسني وغري املمارسني و بني اإلbث 

  املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية وذلك لصاحل التالميذ املمارسني 

) ,ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف 05اجلدول رقم (من خالل نتائج       

دراستنا امليدانية واليت تؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني والتالميذ غري 

املمارسني من اجلنسني يف املهارات النفسية لصاحل التالميذ املمارسني , نستنتج أن التالميذ 

البدنية والر�ضية يف الطور الثانوي يتميزون بدرجة عالية يف أبعاد املهارات  املمارسني للرتبية

النفسية التالية : دافعية االجناز الر�ضي و الثقة ?لنفس والقدرة على االسرتخاء والقدرة على 

  مواجهة القلق على التوايل.

) على Oشئات  1999ضل (وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة اليت أجر£ا بثينة حممد فا      

كرة اليد حيث توصلت إىل متيزهن بدافعية االجناز و الثقة ?لنفس و القدرة على مواجهة 

  )1999(فاضل، القلق.

) والذي 1983كما تتفق هذه النتائج مع ما ذكرته نبيلة امحد حممود نقال عن حممد احلمامحي (

ق التوازن النفسي و تقلل من التوتر يشري إىل أن ممارسة األنشطة الر�ضية تساعد على حتقي

حيث يرتتب عن االشرتاك يف هذه األنشطة إشباع امليول و االجتاهات و احلاجات النفسية و 

  .                                       (الر�ضية)التعبري عن الذات وتفريغ االنفعاالت املكبوتة
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م) و 1967نبية قام �ا كل من "كوبر"(وتتفق هذه النتائج كذلك مع نتائج دراسات أج     

م) و اليت من أهم نتائجها أن 1980م) و "مورغان "(1977م) و"ستشر"(1976"كان "(

اخنفاض  - املنافسة –الر�ضيني مقارنة بغري الر�ضيني يتميزون ?لسمات التالية  الثقة ?لنفس 

ئج البحث نستنتج أن ومن خالل نتا  )2006(املامون، االنبساطية و االستقرار –القلق 

التالميذ املمارسني وغري املمارسني يتساوون يف بعد القدرة على التصور الذهين و القدرة على 

وهذا من خالل مراقبة ومرافقة زمالئهم إىل التدريب أو مشاهد£م ملمارسني، تركيز االنتباه.

 و?لرغم من وجود دراسات أثبتت عكس ذلك .

) يف دراستهما اخلاصة ?لعوامل 2001اهيم وطارق بدر الدين (ويشري كل من شعبان إبر      

النفسية املسهمة يف االجناز الر�ضي إىل أن ممارسة كرة السلة ?نتظام و لسنوات طويلة تؤدي إىل 

وعليه  )1997(الدين، تنمية وتطوير العوامل النفسية مثل طموح االجناز و التحمل النفسي 

 إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة أبعاد املهارات النفسية بني فان الفرضية األوىل اليت تشري

  .التالميذ املمارسني وغري املمارسني من اجلنسني لصاحل املمارسني قد حتققت

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أبعاد و اليت تشري إىل أن "للفرضية الثانية:?لنسبة 

و غري املمارسني واإلbث املمارسات وغري املمارسات  التوافق النفسي بني الذكور املمارسني

  ". للرتبية البدنية و الر�ضية لصاحل التالميذ املمارسني

من خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف الدراسة )  و 06من خالل نتائج اجلدول رقم (     

يزون بدرجة كبرية  يف أبعاد امليدانية، نستنتج أن الذكور واإلOث املمارسني للرتبية البدنية يتم

التوافق النفسي مقارنة بغري املمارسني ،وهو ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

درجة أبعاد التوافق النفسي بني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني. هذه النتيجة تتماشى 

ته حبيث توصل إىل أن املمارسة ) يف دراس1991مع ما توصل إليه الباحث  عبد الرحيم د�ب (

الر�ضية بصفة عامة , و ممارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا Éثري اجيايب يف رفع درجة 

 التوافق النفسي العام لطالب املرحلة الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي . 

نشطة الر�ضية " على وجود عالقة اجيابية بني األ R .Bourguerو يؤكد روزن بورجر "   

والقدرات العقلية و احلالة النفسية االجتماعية اليت تساهم يف حتسني التوافق النفسي االجتماعي 
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وعليه فان الفرضية الثانية اليت تشري إىل وجود فروق دالة  . (kh, 1993, p. 379.)للمراهق.

مارسني من اجلنسني إحصائيا يف درجة أبعاد التوافق النفسي بني التالميذ املمارسني وغري امل

  لصاحل املمارسني قد حتققت.

ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية فردية كانت أم مجاعية هلا Éثري اجيايب يف االستنتاج العام: 

تنمية املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ املرحلة الثانوية املمارسني مقارنة بغري 

  املمارسني .  

   االستنتاجات :

هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني وغري املمارسني ذكورا وإhO يف أبعاد  - 

املهارات النفسية لصاحل املمارسني، و هذا يتضح من خالل تفوق التالميذ املمارسني من 

س اجلنسني على التالميذ غري املمارسني  يف األبعاد التالية : دافعية االجناز الر�ضي , الثقة ?لنف

  ,القدرة على االسرتخاء و القدرة على مواجهة القلق .

هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية ذكورا و إhO يف  - 

أبعاد التوافق النفسي التالية :التحرر من امليل إىل االنفراد ,احلالة االنفعالية ,االعتماد على النفس 

صية , اإلحساس بقيمة الذات واحلالة الصحية .و ذلك لصاحل التالميذ ,املهارات الشخ

.hOاملمارسني للرتبية البدنية ذكورا و إ  

  على ضوء النتائج املتوصل إليها، يقدم الباحث التوصيات التالية: التوصيات: -  

مهية التأكيد انه  ز�دة اهتمام األساتذة والباحثني بدراسة املهارات النفسية و التوافق النفسي وأ -

كلما أمكن التدريب على املهارات النفسية كلما أدى إىل توافق نفسي أحسن و ?لتايل يكون 

  األداء أفضل .

اعتماد مقياس املهارات النفسية ومقياس التوافق النفسي لدراسة اجلوانب النفسية األخرى يف  -

  ا�ال الر�ضي .

 لتوافق النفسي أثناء تسطري برامج الرتبية البدنية ضرورة االهتمام ?ملهارات النفسية و ا -

إجراء دراسات أخرى مشا�ة لدى تالميذ األطوار التعليمية األخرى  وعلى مراحل عمرية  -

  خمتلفة .
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 * قائمة املراجع ]للغــة العربيـة و األجنبيـة :

مظاهر االيقاع احليوي لالنتباه Ìثري درس الرتبية البدنية على بعض ابراهيم حنفي شعالن. (بال Ìريخ).  -

 مصر : ا�لة العلمية للرتبية البدنية . وقوة الرتكيز و القدرة على التحصيل الدراسي .

  القاهرة : دار الفكر العريب . النشاط البدين و االسرتخاء .). 2004اسامة كامل راتب. ( -

 القاهرة : دار الفكر العريب . التدريب العقلي يف ا�ال الر�ضي .). 1996العريب مشعون. ( -

 الفروق يف املهارات العقلية لدى Oشئات كرة اليد طبقا لنتائج املبار�ت.). 1999بثينة حممد فاضل. ( -
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مصر: جامعة  Ìثري النشاط الر�ضي على التوافق النفسي العام.).  1991حممد مطاوع. ( سامي غنيم -

  عني مشس .

درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها بكل ). 1991سعاد سليمان وعبد هللا منيزل. ( -

مان : جملة سلطنة ع من متغريات اجلنس والفصل الدراسي واملعدل التحصيلي واملوقع السكين.

  . -العدد االول-26جملد -دراسات العلوم الرتبوية 

حتديد السمات الشخصية لالعب الدفاعي احلر يف الكرة الطائرة ). 2006شريط حممد حسن املامون. ( -

  .-جامعة مستغامن  -مستغامن: رسالة ماجستري غري منشورة  ومقارنته ?لالعبني .

 ملمارسة الر�ضية على التوافق النفسي لطالب املرحلة الثانوية .Ìثري ا). 1991عبد الرحيم د�ب. ( -
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  سور�: دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر. الرتبية الر�ضية احلديثة.). 1987فايز مهنا. ( -

 . القاهرة : دار العريب اسس بناء برامج الرتبية الر�ضية .). 1990حممد احلمامحي و امني انور اخلويل. ( -

  القاهرة : مركز الكتاب للنشر . موسوعة االختبارات النفسية للر�ضيني .). 1998حممد حسن عالوي. ( -

  القاهرة: دار الفكر العريب . علم النفس التدريب و املنافسة الر�ضية .). 2007حممد حسن عالوي. ( -

.  1وعلم النفس الر�ضي.ط  ).القياس يف الرتبية البدنية2008حممد حسن عالوي ونصرالدين رضوان .(-

  القاهرة:دار الفكر العريب. 

املهارات النفسية املميزة لالعبات كرة السلة وعالقتها ?لسمات الدافعية ). 2001نبيلة امحد حممود. ( -

  مصر. الر�ضية .

) القياس -التوجيه واإلرشاد-علم النفس الر�ضة (املفاهيم النظرية). 2004حممد صدقي نور الدين ( -

 . اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.1ط.
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االسكندرية:دار الوفاء لدنيا  1)دراسات تطبيقية علمية يف جمال علم النفس الر�ضي ط2008وفاءدرويش( -

 الطباعة والنشر 
- Richard.H. Cox. )2005 ( Psychologie du sport.  Bruxelles:DeboecK université 

-Van schagen .kh ) .1993 .( Rôle de l'éducation physique dans le développement  

de la personnalité .Paris: p. u .f. 
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 معاهد  تقومي األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف أقسام و

 الرتبية البدنية والر-ضية من وجهة نظر األساتذة أنفسهم
 

صد علي احلاج حممد         غزايل رشيد ا.  أ.د  بن قا

  IEPS معهد الرتبية البدنية والر-ضية 

   LABOPAPSلنشاطات البدنية والر-ضية ا خمرب تقومي

  UMABمعة مستغامن جا
  

  البحث: ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف           

معاهد الرتبية البدنية والر4ضية من وجهة نظرهم ، وبغية حتقيق هدف الدراسة استخدم الطالب 

  على التساؤل التايل : الباحث املنهج الوصفي >لطريقة املسحية ، وهذا من أجل اإلجابة

  ما مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظر األساتذة ؟ 

وهلذا الغرض فرضنا ان مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من 

الباحث ببناء ىل النتائج قام ومن اجل الوصول ا وجهة نظر األساتذة يف حدود املتوسط ، 

صني يف اTال، ولغرض اختبار مدى دقة  استمارة استبيانيه من طرفه مت حتكيمها عند أساتذة خمت

واستقرار نتائج االستبيان استخدم الباحث طريقة " تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه " وذلك  

) أستاذ 81ة على عينة قوامها (من األساتذة  مث وزعت يف صورcا النهائي 10على عينة قوامها 

وبعد املعاجلة اإلحصائية مت   96دائم من معاهد تيسمسيلت شلف ، أم البواقي من اصل 

  التوصل إىل النتائج التالية:

مستوى األداء التدريسي كبري لدى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية مبعاهد الرتبية البدنية  - 

  دريس ، تقومي التدريس ).والر4ضية يف  جمايل (التخطيط للت

مستوى األداء التدريسي متوسط لدى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية مبعاهد الرتبية البدنية  - 

  والر4ضية يف  جمال (تنفيذ الدرس ، التفاعل مع الطالب ، cيئة الطالب ).
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  اجلامعي . الكلمات األساسية : األداء التدريسي _ الرتبية البدنية والر4ضية _ األستاذ
  

  

  

  

  

  

 
Résumé :  

 

L’évaluation de la Performance D’enseignement pour les membres de personnel 

D’enseignement dans les Instituts de L’éducation Physique et Sportive selon 
l’avis des enseignants eux-mêmes. 

Chercheur : Razali Rachid 

Pr : Benkazd Ali Hadj Mohamed  

 

     Le but de l’étude était la connaissance du niveau de Performance de 

l’enseignement, des enseignants d’éducation Physiques et Sportives, dans les 

Instituts، selon les enseignants eux même. Et afin de répondre à la question suivante :  

 

  Quel est le niveau de performance des professeurs qui enseignent l'éducation 

physique et sportive à l'université du point de vue des enseignants ? 

   A cet effet, nous supposons que la performance de l'enseignement des professeurs 

d'éducation physique et sportive à l’université, du point de vue des enseignants, et 

moyenne, dans le niveau, et afin d'atteindre les résultats le chercheur a réaliser un 

questionnaire complet, qui a été jugé par des professeurs spécialistes dans le domaine, 

et pour le but de tester la précision et la stabilité des résultats du questionnaire, le 

chercheur a utilisé la manière ". Appliquer le teste et le refaire une deuxième fois », et 

ainsi sur un échantillon de 10 professeurs, puis là distribués dans sa forme finale sur 

un échantillon de (81) professeurs permanents sur (96) des instituts de Tissemsilt, 

Chlef et Om Bouagui et après traitement statistique a été tiré les conclusions 

suivantes : 

-Le niveau de Performance de l’enseignement est acceptable pour les enseignants 

dans les Instituts de L’éducation Physique et Sportive dans les domaines 

(planification، évaluation) .   

                        

-Le niveau de Performance de l’enseignement est moyen pour les enseignants dans 

les Instituts de L’éducation Physique et Sportive dans les domaines (exécution de 

leçon، l’interaction avec les étudiants sur le terrain، préparation et éveil d’intérêt)  

                  

Mots clés : Performance D’enseignement، L’éducation Physique et Sportive، 

Enseignant Universitaire 
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Abstract: 
 

The evaluation of teachers’ Education performance in several Institutes of 
Physical Education and Sport، from them selves point of view. 

    The goal of this study is to know the performance level for teachers of Physical 

Education and Sport in several Institutes of Physical Education and Sport.  

 

    So، in order to reach that aim of study، the student researcher used the descriptive 

method with the surveying style, to answer the following question:  

What is the level of performance of the professors teaching physical education and  

 

    For this purpose ,we assume that, teaching performance in Physical Education and 

Sports University,  from the perspective of teachers, is on average, within the level 

and in order to reach the results the researcher built form questionnaire, which was 

judged by specialized professors in the field, and for the purpose of testing the 

accuracy and stability of the results of the questionnaire, the researcher used the way " 

test application and re-apply it, " and so, on a sample of 10 professors, and then 

distributed in its final form on a sample of (81) among (96)  permanent professors 

from Tissemsilt, Chlef and Om-Bouagui institutes, and after statistical treatment the 

following conclusions were reached: 

 
-The great performance level of Teachers of physical education and sport, in the 

matter of planning and evaluation within the teaching process. 

-The average performance level of teachers of physical education and sport, in the 

matter of realizing lessons، preparing students and making them involved.   

 

Key words: Teaching performance-Physical education and sport–University 

professor. 
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 ة:ـــــدممق -

قادرة قافة متقدمة وثروة بشرية متعلمة ثأضحى تقدم األمم مرهون مبا متتلكه من معرفة و 
واملنافسة ، وحتقيق أفضل املعدالت يف جمال التنمية البشرية واالستثمار على اإلبداع واإلنتاج 

االجيايب للثروات الطبيعية. "فاألمم العارفة هي األمم القوية" واليت ترى أن القطاع الرتبوي 
  .)153، 2004(حامد،  والتعليمي يشكل أحد األعمدة الرئيسة يف تطور اTتمع

ن أي وقت مضى إن قطاع الرتبية والتعليم عامة وقطاع التعليم واضحا اآلن أكثر م يبدولذا     
العايل خاصة إىل إعادة النظر �هدافه وبراجمه وهياكله اإلدارية والتنظيمية يف ضوء العالقة مع 
القطاعات اTتمعية األخرى وهذا يعين إن قطاع التعليم العايل مدعوا بكل قواه الن يطور مهامه 

صل �ا إىل مستوى ووظائفه وأن حيسن من  خمرجاته بشكل يتوافق مع متطلبات اجلودة وان ي
عال يوائم احلاجات واملستجدات اليت تزداد يوما بعد يوم لينهض >Tتمعات ويدفعها بقوة >جتاه 

  ) Julius, 1998, p. 47. (التنمية والتطور
خاصة يف  يس >جلامعات،شهدت العقود الثالثة األخرية اهتماما متزايد بتقومي أعضاء هيئة التدر 

التقومي مجيع أبعاد  ظل األخذ بنظام االعتماد وضمان اجلودة يف جمال التعليم ، وقد مشل هذا
وأنشطة وإداريني وغريهم،  منظومة العملية التعليمية من طالب ، وأعضاء هيئة تدريس ، ومناهج
صفة عا صفة بيد أن االهتمام األكرب انصب حول تقومي األداء األكادميي ب مة واألداء التدريسي ب

 ألعضاء هيئة التدريس على اعتبار أ¡م يشكلون البعد الرئيسي يف هذه املنظومة، وعلى خاصة
أساس الدور األهم الذي يضطلعون به لتحقيق أهداف اجلامعة واستنادا إىل أن جودة أي قسم 

تقدمه  وع التعليم الذيكلية  أو معهد تقاس  إىل حد كبري بكفاءة هيئة التدريس �ا، وأن ن أو
، 2004(¢قة،  الكلية لطال�ا يعتمد إىل حد بعيد على صفات وكفاءات هيئة التدريس �ا

202(.  
لذلك فقد تعددت البحوث والدراسات اليت اهتمت بتقومي أعضاء هيئة التدريس من أجل 

 قدمت واليت (Uctug, 2003)تطوير دور اجلامعات يف حتقيق التنمية اTتمعية كدراسة  
سته  عدة حمكات ميكن التعويل عليها لتقومي أساتذة اجلامعة من أمهها: مقاالته املنشورة، و̈ر



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

حكمة مجلة علمیة سنویة م
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

150 

لتحرير جملة علمية، أو اشرتاكه يف هيئة حتريرها ونشاطاته البحثية، والتدريسية ومشاركته يف 
صور ، ودراسة ، اإلدارة اجلامعية... وغريها د املتطلبات حتديواليت cدف إىل   )2006(حممد من

اليت متثل جوانب أساسية هامة وضرورية ألداء عضو اهليئة التدريسية ، واليت جيب أن cتم �ا 
  العملية التقوميية .

واليت  و>لرغم من تعدد وظائف عضو هيئة التدريس، واملنبثقة يف األساس من وظائف اجلامعة    
جذرية يف  طرأ على اجلامعة من تغرياتمن أمهها البحث والتدريس وخدمة اTتمع، و>لرغم ما 

صادية واجتماعية وسياسية وثقافية  مفهومها ووظائفها استجابة ملا طرأ على اTتمع من تغريات اقت
مث فال تزال وظيفة التدريس هي  وغريها، فال يزال التدريس أكثر وظائف اجلامعة أمهية، ومن

أحد الباحثني حينما قال "إنه إذا أعطي  نهالوظيفة األبرز لعضو هيئة التدريس ، وهو ما عرب ع
العامل احلر اليوم جماال واحدا فقط كي يعطوه كل  للمسئولني عن تطوير التعليم اجلامعي يف

  . )1997(د4ب،  املعلم والتدريس اجلامعي" اهتمامهم، فإ¡م سيختارون تطوير
لدرجة اليت   أهم وظائفها إن االهتمام >ألداء التدريسي الذي ارتبط بنشأة اجلامعة وكان من

الكتشافها  جعلت البعض يبالغ فيعرف اجلامعة على أ¡ا مكان لتدريس املعرفة ونشرها، وليس
أهم وظائف أعضاء هيئة  وتوليدها  فقد بدأ يعود مرة أخرى من أهم وظائفها و>لتايل من

قطعت شوطا كبريا  اجلامعات اليت التدريس، ومن مث فقد احتل تقومي األداء التدريسي يف معظم
يف مضمار التقدم يف جمال تقومي األداء اجلامعي مكا¢ حمور4 ومهما بني جماالت األداء األخرى 

صرايرة، كدراسة ،   )185، 2004(حمفوظ، ، خاصة األردن ودول اخلليج العريب (خالد امحد ال
إجراء  العمل علىواليت توصي كل منهما إىل  )2008(هدى بنت حممد ،   ودراسة )2011

  .التدريس يف جامعات أخرى  هيئةدراسات أخرى تتناول مناذج تقومي األداء التدريسي ألعضاء 
كما يوجد هناك نقص كبري يف الدراسات اليت cتم بتقومي األستاذ اجلامعي للرتبية البدنية   

اء والر4ضية >جلزائر هلذا جاءت دراستنا كإطاللة على واقعها من خالل حتديد مستوى األد
التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية يف اجلامعة كو¡ا >تت ضرورة حتمية نظرا ألمهيتها يف 

 مواكبة ومواجهة تطورات العصر. 
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  مشكلة البحث: -2
صفة  على الرغم من تزايد االهتمام العاملي بتقومي األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس  ب

ص الكايف، وال  فة خاصة، فال يزال تقومي أدائهم ال حيظى >الهتمامعامة، واألداء التدريسي ب
، كما أنه موضع جدل وحمل أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والر4ضية يلقى القبول املناسب يف 

صه وأبعاده، وكيفية تقوميه،  شك كبريين، خاصة اجلانب التدريسي منه، من حيث خصائ
ل شخصي ووفق كهذا األداء يتم  يف الغالب  بش التقومي، هذا فضال عن أن ومصادر هذا

القصور  فردية كما ال يزال بعيدا عن املعاجلات التقوميية املوضوعية للكشف عن أوجه اجتهادات
أعضاء هيئة  ومعاجلتها. إضافة إىل شكوى كثري من الطالب من ضعف األداء التدريسي لبعض

صراف بعضهم عن أداء بعض حماضراcم،  صورة شكليةالتدريس، وان ال تراعي ما  أو µديتها ب
  .ينبغي أن يكون عليه األداء التدريسي الفعال

وقد أمجعت الدراسات يف هذا اTال على وجود عالقة طردية بني نوعية وجودة املخرجات 
وكفاءة األستاذ هلذا أصبح األداء التدريسي ضرورة ملحة ألستاذ الرتبية البدنية والر4ضية 

جل وجود جودة يف التعليم لذا أرد¢ أن نسلط الضوء عليه من خالل طرح السؤال >جلامعة من ا
 التايل:  

  ما مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظر األساتذة؟. 
  

  هدف البحث : -3

>جلامعة من وجهة نظر  التعرف على مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية
 األساتذة أنفسهم

 

  :البحث   فرض -4

مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة  يف حدود املتوسط من وجهة 
 نظر  األساتذة أنفسهم .
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  مصطلحات الدراسة: -5

عليمية وما يبذله من قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ املهام الت  درجة األداء التدريسي: - 5-1
(العمايرة حممد حسن،  ممارسات وأنشطة وسلوكيات تتعلق مبهامه املختلفة تعبريا سلوكيا

2006 ،98(   

هو كل ما يقوم به عضو هيئة التدريس من ختطيط وcيئة الطالب وتنفيذ  التعريف اإلجرائي:
 واملادة التعليمية.   بني األستاذ والطالب وتقومي لعملية الدرس وهذا عن طريق التفاعل ما

صر ،و )2005(القرين، هو أهم حماور العملية التعليمية  :اجلامعي األستاذ - 5-2 العن
األساسي واجلوهري فيها ألنه يقود العمل الرتبوي والتعليمي، ويتعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر 

باء رسالتها يف تكوينهم العلمي واالجتماعي ويعمل على تقدم املؤسسات وتطويرها ومحل أع
  .)33، 2009(عيسى، العلمية والعملية يف خدمة اTتمع وحتقيق أهدافه 

 األستاذ اجلامعي هو املتفرع للعمل التدريسي يف إحدى اجلامعات اجلزائرية التعريف اإلجرائي:
،وحيمل درجة املاجستري أو الدكتورة يف احد حقول املعرفة ، وخيتلف حسب الدرجة العلمية 

  د (أ) و (ب)، أستاذ حماضر( أ) و (ب)، أستاذ >حث. أستاذ مساع

عملية توجيه للنمو البدين والقوام  لإلنسان  >ستخدام   الرتبية البدنية و الر-ضية: - 5-3
صفات  صحية  وبعض  األساليب  األخرى  لغرض  اكتساب ال التمرينات  البدنية  والتدابري ال

يت حتقق متطلبات اTتمع أو حاجات اإلنسان الرتبوية البدنية واملعرفية واملهارات واخلربات ال
  .)93، 1992(بسيوين، 

الرتبية البدنية والر4ضية هي جزء من الرتبية العامة تعمل على تنمية الفرد  :التعريف اإلجرائي
من مجيع اجلوانب حركية نفسية اجتماعية انفعالية، عن طريف األنشطة البدنية املقننة ، وهذا 

  ين فرد صاحل وسليم خيدم البالد والعباد ويستجيب لنداء الوطن إذا استدعي له.من اجل تكو 

اجلامعة معقل الفكر اإلنساين يف ارفع مستو4ته ، ومصدر االستثمار  تعريف اجلامعة: - 5-4
وتنمية الثروة البشرية ، وبعث احلضارة العربية والرتاث التارخيي للشعب العريب ، ومراعاة املستوى 

(شحاتة، للرتبية اخللقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اهليئة العربية واألجنبية الرفيع 
2001 ،12(   
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من عناصر العملية  جمموعة تفاعالت عن يعرب حميط اجلامعة التعريف اإلجرائي للجامعة:
واكتشافها  ميةالعل وهي مكان لنشر املعرفة  اإلدارة، الطالب، التعليمة التكوينية األستاذ،

  وخدمة اTتمع من خالل التدريس والبحث العلمي. وتنمية الفرد ترقية يف واملسامهة وتوليدها

  الدراسات السابقة: - 6

   :) حتت عنوان2010دراسة احلدايب داود عبد املالك ، خالد عمر خان ( - 1
 بعض الكفا4ت تقومي الطالب لعضو هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف

التدريسية، هدفت إىل التعرف على مستوى أداء عضو هيئة التدريس يف جامعة العلوم 
التكنولوجيا اليمنية من خالل رأي الطالب يف بعض الكفا4ت التدريسية، وقد استخدم الباحث 

) طالب 102) فقرة مقسمة إىل ستة كفا4ت، وتكونت العينة من (22استبانه مكونة من (
وإ¢ث، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط الدرجات ذكور 

أوصى الباحث وضع خطط الزمة إلعادة µهيل أعضاء هيئة التدريس  ألعضاء هيئة التدريس، و
  فيما خيص الكفا4ت التدريسية.

  ) حتت عنوان:2009دراسة عبد الرزاق شنني اجلنايب ( – 2

 ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وانعكاساته يف جودة التعليم العايل يف تقومي األداء التدريسي 

الوسائل واألساليب املعتمدة يف هدفت الدراسة  إىل معرفة  ،كلية الرتبية للبنات جامعة الكوفة
تقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس اجلامعي، والسبل الواجب اعتمادها من قبل 

األداء التدريسي لعضو ، وأظهرت النتائج أن مستوى األداء التدريسياجلامعات لغرض حتسني 
هيئة التدريس إحدى املهام الرئيسة اليت تؤديها اجلامعات وتساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة 
ورسالتها، ويف ضوء النتائج يوصي الباحث مبا يلي : أن تعتمد اجلامعة وسائل وأساليب تقومي 

يف تقييم وتقومي عضو هيئة التدريس ألن األسلوب اإلداري الوحيد متنوعة ال أسلوً> واحدًا 
  املعتمد ال حيقق متطلبات اجلودة يف التعليم العايل.

  :) حتت عنوان2008دراسة هدى بنت حممد ( - 3

هدفت ، حنو تطوير منوذج تقومي أداء وظيفي فاعل ألعضاء هيئة التدريس >جلامعات السعودية 
ومي أداء وضيفي فاعل ألعضاء هيئة التدريس >جلامعات السعودية، الدراسة تطوير منوذج تق
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والتعرف على مدى رضا رؤساء األقسام األكادميية عن النموذج احلايل لتقومي أعضاء هيئة 
التدريس >جلامعات السعودية، واألسباب املؤدية لعدم رضاها عنه  ولتحقيق أهداف الدراسة  مت 

أستاذ يف كل من جامعة ملك سعود، جامعة  312ى عينة قوامها   بناء استبانه ، مت تطبيقها عل
امللك عبد العزيز جامعة امللك خالد ، جامعة امللك فهد للمعادن والبرتول ، وبتوزيع 

  استبانه ، وتوصلت النتائج إىل :  222االستبيا¢ت عليهم واليت بلغ العدد اإلمجايل منها 
غري راضيني عن النموذج احلايل لتقومي  األداء الوظيفي إن اغلب رؤساء األقسام األكادميية  - 

التدريس وان أسباب عدم الرضا عن النموذج احلايل للتقومي يتمثل يف عدة أمور  هيئةألعضاء 
صر تقومي  أمهها : افتقار النموذج احلايل  إىل تعاريف حمددة لبعض عناصره . عدم اخذ عن

مي املوجودة . يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الطالب >حلسبان ، عدم كفاية عناصر التقو 
  الدراسة فان الباحثة توصي مبا يلي:

التدريس يف  هيئةالعمل على إجراء دراسة أخرى تتناول مناذج تقومي األداء الوظيفي ألعضاء 
  جامعات أخرى والنظر يف إمكانية تعميم الدراسة احلالية عليها.

  :) حتت عنوان2008دراسة حسن تيم ( - 4
التدريس يف كلية الدراسات العليا  هيئةأراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء  

أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء  cدف الدراسة احلالية للتعرف علىجبامعة النجاح الوطنية، 
ة وتقدمي التدريس يف كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطني هيئةالتدريسي ألعضاء 

) فقرة مقسمة إىل 47التوصيات اهلادفة بشأ¡ا، وقد استخدم الباحث استبانه مكونة من (
، وأظهرت من طلبة املاجستري) طالب ذكور وإ¢ث 152مخسة  كفا4ت وتكونت العينة من (

التدريس يف   هيئةالنتائج  أن مستوى أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء 
أوصى الباحث بضرورة عقد  ة الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عال على العموم، وكلي

  .التدريس ، ز4دة االهتمام بتقومي األداء التدريسي هيئةدورات إلزامية  ألعضاء 

  )  حتت عنوان :2006دراسة صاحل sصر عليمات ( - 5
الريموك ، cدف هذه الدراسة إىل  الكفا4ت التعليمية ألداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

 309التدريس يف جامعة الريموك مشلت الدراسة  هيئةحتديد الكفا4ت التعليمية ألداء أعضاء 
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تدريس يف كليات اجلامعة ، وتوصلت إىل أن ترتيب جماالت  الكفا4ت حبسب  هيئةعضو 
نسانية متوافقا بشكل عام أمهيتها وفقا لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة يف الكليات العلمية واإل

وتشري الدراسة إىل حصول جمال كفاية املمارسات التعليمية على املرتبة األوىل وكفاية  استثارة 
التدريس يف  هيئةالدافعية على املرتبة األخرية واته توجد فروق دالة إحصائيا بني إجا>ت أعضاء 

عند مقارنتها حسب األلقاب العلمية يف  الكليات العلمية واإلنسانية يف الفقرات املشرتكة بينهم
  بعض الكفا4ت .

 إجراءات الدراسة:  -7

مت استخدام املنهج الوصفي خبطواته وإجراءاته امليدانية نظرا ملالئمته  منهج البحث: 7-1
  لطبيعة البحث وحتقيق أهدافه.

  أم البواقي. تيسمسيلت  و شلف و استاذ دائم من معاهد 96جمتمع البحث :   7-2

للرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة  أستاذ دائم (81)مشلت عينة البحث عينة البحث : 7-3
  ) من اTتمع األصلي.%84،37(بنسبة أم البواقي  ملعاهد  تيسمسيلت  شلف و

  جماالت البحث:   7-4

) أستاذ من معاهد 96اشتمل اTال البشري يف هذا البحث على ( : ا{ال البشري 1- 7-4
  ية البدنية والر4ضية ملعاهد تيسمسيلت و شلف وآم البواقي >جلامعة اجلزائرية.الرتب

ة األساسية.) استمارات وزعت على العينة االستطالعية من األساتذة ومت عزهلا من الدراس10(  

لقد مت توزيع االستبيان مبعاهد الرتبية البدنية والر4ضية يف معاهد  :ا{ال املكاين 2- 7-4
  وشلف وأم البواقي >جلامعة اجلزائرية .تيسمسيلت 

إىل غاية  02/11/2012أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من  ا{ال الزمين: 3- 7-4
صل إىل  15/03/2013 حيث مت خالل هذه الفرتة مجع كل ما من شئنه أن يثري البحث وي

ألساتذة بغرض حل املشكلة مث قمنا بوضع استبيان وعرضه على األستاذ املشرف وعلى بعض ا
حتكيمه ، وبعد املالحظات والتوجيهات مت توزيع االستبيان على األساتذة يف Êريخ 

    15/03/2013إىل غاية  10/02/2013
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  خطوات بناء أداة مجع البياsت: 7-5

مت االطالع على خمتلف االستبيا¢ت واملقاييس اليت  االطالع على املقاييس واالختبارات : -
داء التدريسي ، كما مت االطالع على الدراسات السابقة اليت أفادتنا كثريا يف أعدت لقياس األ

التعرف على األدوات املستخدمة لقياس األداء التدريسي لدى أساتذة اجلامعة اليت توافرت لدى 
ودراسة (   )2006( صاحل ¢صر ، ) ودراسة 2010الطالب الباحث كدراسة (عبد الواحد ، 

  ) . 2003مجال علي ، 

حملكمني واخلرباء:    صدق ا
قام الباحث بعرض االستمارات االستبيانية يف صورcا األولية على جمموعة من احملكمني 

) ختصص تربية بدنية ور4ضية   8) حمكمني ختصص علم النفس و(2) منهم(10البالغ عددهم (
هي العبارات اليت  وطلب منهم تقدمي اقرتاحات للعبارات اليت يالحظون أ¡ا ال ختدم املوضوع وما

صد تعويضها أو حذفها ، وبعدما قام مجيع احملكمني >الطالع  صح بتعديلها أو  إلغائها ق ين
على االستمارات وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها  مت إلغاء مخس عبارات ودمج 

كمني ،حيث >ملائة من احمل 80عبارتني ، وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليه أكثر من
  عبارة  50أصبحت يف صورcا النهائية حتتوي على جمموع 

بغرض اختبار مدى دقة واستقرار نتائج االستبيان استخدم الباحث طريقة "  ثبات االستبيان:
من األساتذة ونتائج اجلدول رقم  10تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه " وذلك  على عينة قوامها 

  ) تبني ذلك:01(

 ) يوضح معامالت الثبات لالستبيان 01(جدول رقم   

  الدراسة اإلحصائية
معامل 
صدق   ال

معامل 
  الثبات

حجم 
  العينة

  ر
E 

حمتوى 
  الداللة

درجة 
  احلرية

  الداللة
  اإلحصائية 

  احملاور

 0,87 0.93  التخطيط للتدريس

10  0.81  0.05  04  

  دال

  دال  c  0.98  0.97يئة الطالب

  دال  0.93  0.96  تنفيذ الدرس
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لقد عمد الباحث على استخدام عبارات سهلة وواضحة ، إضافة إىل تقدمي  املوضوعية :
صياغة اجليدة للعبارات وهذا ما جيعل االستمارة  االستمارة إىل أساتذة حمكمني بغية التأكد من ال

  ة من املوضوعية .تتمتع بدرجة عالي

مت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب للتعبري عن اإلجا>ت  الدراسة اإلحصائية : 6 -7
صدق  معامل الثبات ألداة الدراسة وأبعادها. اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات حلساب معامل ال

  . 2كا  بارمت استخدام اخت ،االحنراف املعياري ،املنطقي، مت استخدام املتوسطات احلسابية

التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية �جلامعة من  األداءعرض ومناقشة نتائج مستوى -8

  وجهة نظرهم 

  حمور التخطيط للتدريس: ومناقشةعرض  8-1

  ) يوضح نتائج حمور التخطيط للتدريس لدى أساتذة اجلامعة 02اجلدول رقم (

احملسوبة بلغت (  2أن ك ) أعاله02نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (     
 04ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9.49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك22,86

صاحل املستوى الكبري ، و أن هذه النتيجة  معناه انه هناك فروق ذات داللة إحصائية،  وكان ل
صعب على عضو هيئة التدريس أن يقوم بعمله دون اإلملام >ملوضوعات اليت  طبيعية حيث ي

التفاعل مع 
  الطالب

0.95  0.91  
  دال

  دال  0.88  0.94  التقومي

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة املئوية  

%  
 2ك

  ةاحملسوب
 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 3,70  3  ضعيفة

22,86  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

 14,81  12  اقل من املتوسط

 24,69  20  متوسطة

 35,80  29  كبرية

 20,98  17  كبرية جدا
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 )2008(حسن تيم، يقوم بتدريسها واالطالع على اجلديد فيها ، وهذا ما يتفق مع دراسة 
حيث أظهرت النتائج إىل مستوى كبري لألداء التدريسي خاصة جانب التخطيط ورمبا تعود إىل 
الوعي الكبري الذي أصبح عند خمتلف أطياف اTتمع >لدور الذي يلعبه يف حياة الفرد خاصة 

اذ اجلامعي ، فاألستاذ الواعي هو الذي يربط أهداف التعليم حباجات الطلبة وتطلعاcم األست
وقدراcم وميوهلم واجتاهاcم وظروفهم ، وهذا يساعده على التنويع يف النشاطات لتناسب مجيع 
الطلبة ، ذلك أن الطلبة يتباينون يف مستو4ت الذكاء والتفكري  ولكنهم يهدفون دائما إىل ز4دة 

  .  )2005(البنا، حصيلتهم املعرفية والثقافية 
  

  :عرض ومناقشة نتائج حمور مهارات �يئة الطالب لدراسة املقرر  - 8-2

  ) يوضح نتائج �يئة الطالب لدراسة املقرر لدى أساتذة اجلامعة.03اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك03نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (   

 04ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية ( 2) وهي  اكرب من ك27,93(
معناه أن هناك فروق دالة إحصائية، اي الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة حملور cيئة 
صاحل املستوى املتوسط ، وميكن تفسري  الطالب له قيمة إحصائية وÐخذ بعني االعتبار وكان ل

نادا إىل ما يشهده التعليم العايل من تضخم يف عدد الطالب وز4دة الكثافة هذه النتائج  است

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
احملسو 
  بة

 2ك

  اجلدولية
درجة 

  يةاحلر 
مستوى 
  الداللة

الداللة 
اإلحصائ

  ية

  7,40  6  ضعيفة

27,93  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

  13,58  11  اقل من املتوسط

  39,50  32  متوسطة

  27,16  22  كبرية

  12,34  10  كبرية جدا
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الطالبية داخل قاعات التدريس (اجلانب النظري)  وأثناء التدريبات العملية (اجلانب التطبيقي) 
قام  بدراسة  لتقومي    )2003(خالد، وندرة وسائل تكنولوجيا التعليم وهذا ما يتفق مع دراسة 

صى من وجهة نظر األساتذة أنفسهم  جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األق
وجد أن معظم املهارات التدريسية اليت يستعملها أعضاء هيئة التدريس من بينها مهارة cيئة 
الطالب يف حدود املتوسط كما يوصي الباحث أساتذة اجلامعة >الهتمام >جلوانب الوجدانية 

  ل اجيابية حنو املادة اليت يدرسو¡ا . املتعلقة بتنمية ميو 
  

  عرض ومناقشة نتائج حمور تنفيذ الدرس: - 8-3

  ) يوضح نتائج  حمور تنفيذ الدرس04اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك04نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (  

رجة احلرية ود 0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية ( 2) وهي  اكرب من ك23,71(
معناه أن هناك فروق دالة إحصائيا أي الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة >لنسبة   04

صاحل املستوى املتوسط حملور تنفيذ الدرس كانت  له قيمة إحصائية وÐخذ بعني االعتبار. وكان ل
صعب فيه على عضو هيئة الت دريس ، وميكن تفسري ذلك يف ضوء واقع التعليم اجلامعي الذي ي

يف ظل األعداد الكبرية وقصور اإلمكا¢ت املادية لدى استخدام أساليب كثرية مثل مناقشة 

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
  احملسوبة

 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 8,64 7  ضعيفة

23,71  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

اقل من 
  املتوسط

15  18,51  

 38,27 31  متوسطة

 24,69 20  كبرية

 9,87 8  كبرية جدا
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الطالب يف املستجدات العلمية واستخدام وسائل تعليمية متعددة ، وإÊحة فرص التعلم الذايت 
د للطالب  إضافة إىل اعتقاد كثري من أعضاء هيئة التدريس أن التحلي بروح الدعابة واملرح يع

وتوافقت هذه النتائج مع  اخلروج عن التقاليد اجلامعية ويقلل من مكانة األستاذ بني طالبه 
حيث قوم كفا4ت التدريس من وجهة نظر الطلبة، وجد أن غالبية  )2005(الغريوات، دراسة 

الطلبة غري راضني على الكفا4ت التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من خالل استخدامهم طرق 
تدريس قدمية، مما ينقص من دافعية الطلبة  وجيعل األستاذ هو مصدر املعرفة الوحيد  وأساليب

  وأوصت الدراسة بضرورة استخدام طرق ووسائل تدريس وتقومي حديثة.
  

  عرض ومناقشة نتائج حمور التفاعل مع الطالب: - 8-4

  ) يوضح نتائج  حمور التفاعل مع الطالب 05اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك05املدونة يف اجلدول رقم (نالحظ من خالل نتائج 

ودرجة احلرية  0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك17,45(
حملور الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة >لنسبة  معناه أن هناك فروق دالة إحصائيا أي  04

  Ðخذ بعنيله قيمة إحصائية والتفاعل مع الطالب كانت 
صاحل املستوى املتوسط فالتفاعل حالة داخلية تتولد لدى الفرد وتدفعه إىل  االعتبار وكان ل

( الشعيل ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة  )1995(عدس،  التيقظ واالنتباه للموقف التعليمي

 النسبة رارالتك درجة املمارسة
 املئوية  %

 2ك
 احملسوبة

  2ك
 اجلدولية

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 11,11 9 ضعيفة

17,45 9,49 4 0,05 
دال 

  إحصائيا

 22,22 18 اقل من املتوسط

 37,03 30 متوسطة

 16,04 13 كبرية

 13,58 11 كبرية جدا
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اليت أشارت نتائجها إىل اخنفاض يف مستوى  )2009(مىن بنت امحد السبيعي،  و )2002
صال، ويرى الباحث تلك أداء  معلمي العلوم للمهارات التدريسية ، ومن ضمنها مهارات االت

صال والتفاعل مع الطلبة ،  النتيجة إىل أن عضو هيئة التدريس ال يعمل على تفعيل مهارات االت
صاهلا للطلبة   وعدم  وذلك حلصر عضو هيئة التدريس اهتمامه يف املادة العلمية فقط  وكيفية إي

صال والتفاعل مع الطالب ودوره احليوي الذي  " يؤدي إىل عالقات إنسانية إدراك أ مهية االت
إجيابية تعمل على زرع الثقة يف نفوس األفراد، وز4دة دافعيتهم للعمل ، وللتعاون البناء، ورفع 
الروح املعنوية يف بيئة العمل بني اTموعة، وإشباع احتياجاcم النفسية واالجتماعية . " 

  )265، صفحة 2007ريري، (احل
  

   عرض ومناقشة نتائج حمور تقومي الطالب:  8-5
  تقومي الطالب) يوضح نتائج حمور 06اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك06نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (   

ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9.49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك25,83(
صاحل  04 معناه انه هناك فروق ذات  داللة إحصائية و>لنسبة حملور تقومي الطالب كان ل

املستوى الكبري، و أن هذه النتيجة طبيعية الن تقومي الطالب يعد من األمور امللموسة واليت 
ميكن لألستاذ أن حياسب عليها إدار4 وقانونيا إذ مل يقم �ذه العملية بطريقة واضحة إضافة إىل 

  درجة املمارسة
التكرا

  ر
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
  احملسوبة

 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 4,93  4  ضعيفة

25,83  9.49  4  0.05  
دال 

  حصائياا

اقل من 
  املتوسط

12  
  

14,81 

 25,92  21  متوسطة

 38,27  31  كبرية

 16,04  13  كبرية جدا
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(العمايرة، ما تشكله عملية التقومي من أمهية كبرية يف عملية التدريس ، وهذا ما يتفق مع دراسة 
حيث أظهرت النتائج أن تقييم األساتذة ألنفسهم على جماالت الدراسة األربع  من  )2006

  بينها التقومي كان مرتفعا .
البدنية والر4ضية جبامعيت شلف وكاستنتاج خنرج به أن مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية 

نتائج غري مرضية وتيسمسيلت و أم البواقي ال يفي مبتطلبات اجلامعة اجلزائرية و أن هذه ال
للمجتمع اجلامعي اجلزائري، نظرا لكون التدريس الوظيفة األساسية لألستاذ اجلامعي وذا أمهية 

وين، أي µثر جودة املخرجات ما سينعكس على نوعية التك>لغة يف احمليط اجلامعي ، وهذا 
. لذا من الضروري املعاجلة اإلكلينيكية أو املتمثلة يف الطالب أستاذ الغد ومن وراءه اTتمع

بوضع اسرتاتيجية مقننة طويلة املدى من اجل االرتقاء مبستوى  األستاذ العيادية هلذه الظاهرة 
  نها  .اجلامعي من حيث وظائفه األساسية خاصة األداء التدريسي م

    االستنتاجات: -09

هناك اختالف يف مستوى األداء التدريسي (التخطيط للتدريس، تنفيذ الدرس، تقومي الطالب، 
  التفاعل مع الطالب، cيئة الطالب)، >لنسبة ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة.

ور التخطيط للتدريس كان إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حمل - 
  بدرجة كبرية.

  إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور تنفيذ الدرس كان متوسطا. - 
  إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور التهيئة كان متوسطا. - 
ية >جلامعة >لنسبة حملور التفاعل مع الطالب كان إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ض - 

  متوسطا.
إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور تقومي الطالب كان بدرجة   - 

  كبرية.

  مناقشة الفرضيات:  -10

بدنية مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية يف بعض معاهد الرتبية ال -
  والر4ضية  من وجهة نظرهم يف حدود املتوسط.
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) اخلاصة >حملاور التالية (cيئة 05-04-03من خالل النتائج املدونة يف اجلداول رقم (
الطالب، تنفيذ الدرس، التفاعل مع الطالب) إن املستوى الغالب كان املستوى املتوسط يف 

اخلاصني مبحوري (التخطيط للتدريس، ) 06-02حني أظهرت النتائج املدونة يف اجلدولني (
  تقومي الطالب)مستوى كبري .

 29كان املستوى عموما فوق املتوسط من خالل متركز >لنسبة حملور التخطيط للتدريس،   - 
أستاذ يف املستوى الكبري جدا ، أي معناه أن أكثر من  17أستاذ يف املستوى الكبري، و

، فاألستاذ الناجح هو الذي يسعى إىل تطوير نظام ارة) من األساتذة  ميارسون هذه امله56%(
ختطيطه وإعادة النظر فيه والسيما بعد التقومي ومعرفة النتائج وقد يضطر األستاذ إللغاء بعض 
بنود خمططه وإضافة أخرى فيما لو طرأ ظرف يستوجب ذلك   فالتخطيط اجليد وان كان اختذ 

، فهو حباجة إىل التطوير واالطالع على املستجدات مسارا Õبتا قائما على اخلربة والنتاج اجليد 
بينما    )260، 2007(احلريري، الرتبوية والبحوث واالستفادة منها يف التخطيط حنو األحسن 

) حتت املتوسط عموما، أي أن درجة ممارستها %43أستاذ بنسبة أكثر ( 35كان مستوى 
ال يراجعون خططهم ساتذة ليس >لشكل املطلوب، ورمبا يرجع ذلك إىل أن بعض من األ

وأهدافهم التدريسية حسب حاجات الطلبة واملتغريات اجلديدة ونتائج التقومي ويقومون بتعديل ما 
  حيتاج إىل التعديل.

صاحل مستوى متوسط ب( -  ) تكرار ونسبة مئوية 32أما نتائج حمور cيئة الطالب، كانت ل
 من جة ال تفي >لغرض كو¡اويرى الطالب الباحث أن هذه النتي )،%39.50قدرها (

املقومات األساسية للتدريس الفعال ومنه فالبد أن يهيئ األستاذ طالبه للتلقي ، و أن جيعلهم 
اهتماما >ملادة الدراسية، وأكثر استمتاعا  حاضر اجلسد والذهن  فتهيئة الطالب جتعلهم أكثر

علم ، لذا فانه من الضروري  ، وحيث أن عملية التدريس هي فن >إلضافة إىل كو¡ا بدراستها
أن يعمد األستاذ إىل cيئة أذهان الطلبة لالنتباه ، والتجاوب أثناء تقدميه للدرس  وذلك عن 
طريق شد انتباههم عن طريق أسئلة و عبارات مثرية النتباه الطلبة وحب االستطالع لديهم 

  . )185، 1983(اميد، 
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صاحل املستوى املتوسط >لنسبة Tال تنفيذ الدرس جاء مبستو4ت  -  متفاوتة، وكان التفوق ل
)، ورغم أمهية هذا اTال ضمن مركبات %38.27أستاذ بنسبة قدرها ( 31بتكرار قدره 

العملية التدريسية ، وهي من أهم العمليات اليت يقوم �ا األستاذ . وتشتمل هذه العملية جمموعة 
وجد¢  )21، صفحة 2005(حممد، ¡ا من املهارات الرئيسية ، اليت جيب على املعلم إتقا

أي أ¡م مازالوا يستعملون   ) مل يتعدوا املستوى املتوسط%65.72) أستاذ  بنسبة قدرها(50(
طرق وأساليب ووسائل تدريس تقليدية وهذه النتيجة غري مرضية يف ظل التحد4ت اليت تواجه 

نوعية التكوين وعلى مستوى ا على التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين ، وهذا ما يؤثر سلب
، ومنه أصبح من الضروري امتالك األساتذة مهارات تدريسية فعالة قصد جتويد التكوين الطالب

.  
صاحل املستوى املتوسط  بتكرار قدره  -   30>لنسبة حملور التفاعل مع الطالب كان التفوق ل

طالب الباحث إىل اعتقاد )،و هذه النتيجة غري مرضية ويرجع ال%37أستاذ بنسبة قدرها (
بعض األساتذة أن األستاذ اجليد هو الذي يكون جد4 أثناء احملاضرة ، والذي يفرض سيطرته 
�سلوب دكتاتوري على الطلبة ،  فاألستاذ الناجح الذي يتطلع إليه اTتمع مهمته مل تعد تلك 

دى ذلك >لتفاعل االجيايب املهمة اليت تتعلق >لتلقني وإثراء اجلانب الفكري للطالب ، بل تتع
) أستاذ بنسبة 57البناء الذي يهدف إىل بناء الشخصية السوية للطالب. يف حني جند (

صفية منربا %70.36قدرها( ) مل يتعدوا املستوى املتوسط، فاألستاذ الذي جيعل من البيئة ال
يخلق بال شك بيئة حلديثه اللفظي وغري اللفظي مانعا الطلبة من احلديث واحلوار واالستفهام ، س

صفية يكون  فيها الطالب جمرد متلقي سليب واألستاذ هو املرسل املنفرد >حلديث مما جيعل 
التفاعل أمرا مستحيال ، وبعكس ذلك  فاألستاذ الذي يطرح األسئلة الذكية اليت يهدف من 

اعلة تكون فيها عملية ورائها إÕرة تفكري طلبته ورغبتهم يف التفاعل واملشاركة فانه خيلق بيئة ثرية ف
التفاعل عملية مفتوحة مما يشجع الطلبة على التعبري عن آرائهم وأفكارهم بعيدا عن اخلوف 

 )264، 2007(احلريري، والرتدد، وهذا ما خيلق يف نفوسهم الرضا والرغبة يف املشاركة الدائمة 
.  
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أستاذ يف  31متركز  كان املستوى  عموما فوق املتوسط من خالل>لنسبة حملور التقومي،   - 
) من %54أستاذ يف املستوى الكبري جدا ، أي معناه أن أكثر من ( 13املستوى الكبري و

أحد أهم خصائص األداء التدريسي الفعال وأحد أهم  فالتقومي األساتذة  ميارسون هذه املهارة 
 العتماد عليهاألساس يف عملية تطوير األداء التدريسي وهو األساس الذي ميكن ا مقوماته، فهو

 . )1984(املنعم،يف احلكم على ما إذا كانت أهداف التدريس قد حتققت أم ال 
) حتت املتوسط عموما، أي أن درجة %43أستاذ بنسبة أكثر من ( 35بينما كان مستوى  

املهام تتطلب جهدا ووقتا   ممارستها  ليس >لشكل املطلوب، ورمبا يرجع ذلك إىل أن بعض
يف ظل ما تتطلبه تلك املمارسة  فر لكثري من أساتذة  الرتبية البدنية والر4ضيةكبريين قد ال تتوا

صورته احلالية يف اجلامعات من وقت و إجراءات قد ال تتوافر يف ظل  نظام الفصلني الدراسيني ب
  اجلزائرية .

  

  اخلالصة العامة: -11

؛ وذلك نتيجة للثورة  يشهد العصر احلايل تطورًا سريعًا ومتالحقًا يف شىت جماالت احلياة
املعلوماتية  ، األمر الذي يدعو إىل عملية تطوير مجيع عناصر منظومة التعليم وحتديثها وجتويدها 
حىت تستجيب ملقتضى تلك التغريات ، لذلك حازت عمليات إصالح التعليم يف مجيع مراحله 

عطت االهتمام األكرب خاصة التعليم العايل على االهتمام الكبري يف مجيع أحناء العامل ، وأ
لألستاذ إميا¢ منها مبسؤوليته ودوره الفاعل واملؤثر على جمر4ت العملية التعليمية والتدريسية داخل 
املؤسسة اجلامعية وما تسعى إليه من أهداف علمية وتربوية، عن طريق وظائفه األساسية  

  ،التدريس والبحث العلمي وخدمة اTتمع .
لرتبية البدنية والر4ضية خاصة األداء التدريسي منه ملا له من عالقة وألمهية وظائف أستاذ ا

مباشرة  يف رفع مستوى خمرجات هذه املؤسسة من كوادر بشرية تعمل على النهوض مبجتمعاcا 
 ومعرفة الضوء إلقاء املسحية كدراسة أولية بغية الدراسة  هذه ومؤسساcا املختلفة ، لذا جاءت

عند أستاذ الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظرهم، من  مستوى األداء التدريس
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خالل التأكد من درجة ممارستهم ملهارات (التخطيط للتدريس  cيئة الطالب ، تنفيذ الدرس، 
  التفاعل مع الطالب ، تقومي الطالب  ).

ستاذ >ستثناء فكانت أغلبية النتائج تشري إىل أن هناك مستوى متوسط لألداء التدريسي عند األ
بعض احلاالت كان فيها درجة املمارسة كبرية وهذا ما يؤثر على نوعية التكوين و>لتايل على 
الطالب ، وهذه النتائج غري مرضية وحنن يف ظل اإلصالحات اجلديدة  واإلمكا¢ت املعتربة اليت 

ذ >لنظام اجلديد (ل م سخرcا الدولة اجلزائرية من اجل االرتقاء >لعملية التعليمية خاصة >ألخ
 د) .
جزي  ويف األخري Ûمل أن نكون قد وفقنا يف هذا البحث حىت يكون متهيدا لبحوث أخرى ،    

هللا خريا عنا وعن طالبه وعن بالده وأمته كل أستاذ أخلص يف أمانته وكان قدوة يف األخالق 
ل، ليكونوا لبنة صاحلة يف والعلم والعمل وكان سببا يف تعليم وµديب وتوجيه اجليل بعد اجلي

  اTتمع ختدم البالد والعباد .
  

  االقرتاحات : -12

ول التدريس اجلامعي . عقد دورات تدريبية وحلقات حبثية ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية  ح -   
االستفادة من خربات املتخصصني واملهتمني بقضا4 التدريس اجلامعي، يف ز4دة معارف  - 

  ساتذة  حول جوانب األداء التدريسي .ومهارات  األ
تقدمي حوافز مادية ومعنوية لألساتذة املتميزين يف أدائهم التدريسي وميكن أن يسمى األستاذ  - 

األول يف األداء التدريسي يف كل قسم، ومن مث يف كل معهد ،الن ذلك سيدفع اآلخرين 
 جودة التعليم العايل.للوصول إىل التميز يف األداء التدريسي ويسهم ذلك يف حتقيق 
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 * قائمة املراجع �للغــة العربيـة و األجنبيـة :

 

هيئة التدريس يف  الكفا4ت التعليمية الداء اعضاء). 2006صاحل ¢صر عليمات. ( - 
 السعودية. .180ـ 151) ص78، العدد 20جامعة الريموك (اTلة الرتبوية ، اTلد 

املهارات التدريسية ألعضاء هيئة ). 2002طابية . (الشعيل ، بن هويشل وعبد هللا خ - 
التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس وحاجتهم للتدرب عليها من وجهة نظر طلبة 

  ). 18، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد ( الدراسات العليا.
.املؤمتر إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل). 2004امحد فارق حمفوظ. ( - 

 القومي السنوي احلادي عشر.(التعليم اجلامعي العريب افاق االصالح والتطوير) اجلزء االول.
  مصر: كلية الرتبية.جامعة عني الشمس.

ورقة عمل حول مشروع خطة مقرتحة لتطبيق نضام ). 1997إمساعيل حممد د4ب. ( - 
 لشاملة يف تطوير التعليم اجلامعي) .اجلودة يف اTال التعليمي.املؤمتر الثاين.(إدارة اجلودة ا

  جامعة الزقازيق.
)  تقومي الطالب لعضو هيئة 2010خالد عمر خان. ( ،احلدايب داود عبد املالك- 

اTلة العربية  ،التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف بعض الكفا4ت التدريسية
  العدد الثاين.  لضمان جودة التعليم اجلامعي

تقدير أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلسراء اخلاصة ) 2006مايرة حممدحسن (الع - 
االردن جملة العلوم الرتبوية النفسية  للمهام التعليمية املناطة �م من وجهة نظر طلبتهم.

  .اTلدالسابع.العدد الثالث.
يس تقومي الكفاءات املهنية اليت ميتلكها اعضاء هيئة التدر ) 2009حازم زكي عيسى ( - 

يف كلية الرتبية >جلامعة االسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق معايري اجلودة ، املؤمتر الرتبوي 
  فلسطني. الثالث "دور التعليم العايل يف التنمية الشاملة "غزة.

 التعليم يف العربية السعودية رؤية احلاضر وإشراف املستقبل ،). 2004حامد. ( - 
  مكتبة الرشد.الر4ض. ،السعودية
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اراء طلية الدراسات العليا ملستوى االداء التدريسي العضاء هيئة ). 2008حسن تيم. ( - 
   التدريس يف كليات الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية .

التعليم اجلامعي والتقومي اجلامعي بني النظرية ). 2001حسن شحاتة. ( - 
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بناء وجتريب مقياس للتقومي الذايت لعمل معلم ). 1984مد عبد املنعم. (حسنني حم - 
  مصر: جامعة أسيوط. العلوم وفق مفهوم األداء،كلية الرتبية.

صرايرة ( -        ) . األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية  يف اجلامعات 2011خالد امحد ال

، العدد 27قسام ، جملة جامعة دمشق ، اTلد األردنية        الرمسية من وجهة نظر رؤساء األ
1-2  
تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى اساتذة جامعة ). 2003مخيس السر خالد ( -

صى.   فلسطني  االق
  التقومي الرتبوي ،  عمان دار املناهج،  االردن.). 2007رافدة احلريري. ( -
 لرتبوي للمنظومة الرتبوية مكتبة الرشد .التقومي ا). 2005سيد علي امحد و سامل حممد. ( -

  لبنان 
تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ). 2009عبد الرزاق شنني اجلنايب ( -

  العراق: كلية الرتبية للبنات/ جامعة الكوفة. وانعكاساته يف جودة التعليم العايل.
جودة التدريس اجلامعي وسبل االرتقاء به ، ).واقع 2010عبد الواحد محيد الكبيسي ( -        

  جامعة االنبار  جملة االنبار للعلوم االنسانية، عدد خاص
طرق وأساليب تنمية أداء األستاذ اجلامعي التدريسي، دراسة ). 2005علي سعد القرين ( -

 قدمت لندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل( التحد4ت والتطوير ).
  جامعة امللك سعود

دور املعلم داخل حجرة الدراسة (رافدة احلريري ). 1983فالندرس نيد و اميدون اميد ( -
   مرتجم ).

مصر: كلية الرتبية  التدريس اجلامعي العمود الفقري للتنمية املهنية.). 2004كامل ¢قة (  -
  جامعة عني الشمس .
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تدريسية لدى اعضاء هيئة التدريس يف كلية ). تقومي كفا4ت 2005حممد ابراهيم الغريوات ( -
 جملة كلية الرتبية جامعة االماراتالعلوم الرتبوية من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعية. 

  )22(العدد 
صفية واملدرسة املنفردة.). 1995حممد ـ عبد الرحيم عدس ( -     عمان: دار جمدالوي. االدارة ال
وطرق الرتبية البدنية ديوان املطبوعات اجلامعية نظر4ت ). 1992حممد عوض بسيوين ( -

  اجلزائر.
واقع املهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية ). 2009مىن بنت امحد السبيعي ( -

 العلوم التطبيقية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى.
  القاهرة.،مصر

صور ( - ات وشروط التقومي املوضوعي ألعضاء هيئة التدريس من ). متطلب2006حممد من
جامعة  –خالل أرائهم       اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ( جسنت ) ، كلية الرتبية 

  الر4ض، اللقاء السنوي الثالث عشر –امللك سعود 
وظيفي فاعل حنو تطوير منوذج تقومي أداء ). 2008هدى بنت حممد بن عبد هللا الشهري ( -

ألعضاء هيئة التدريس >جلامعات السعودية ،رسالة ماجستري يف قسم اإلدارة بكلية إدارة 
  السعوديةاألعمال، 

صف وبيئة التعلم ، الكويت ،اجلامعة العربية املفتوحة.) : 2005و اخرون (  البنا -    ادارة ال
_ Julius.L. (1998) .  STAFF Assessment the development of procedures for 

Australian Universities assessment and Evaluation. Higher. 

Education.Vol.13.NO.1 

 - Uctug, Y & Koksal, G. )2003(  An Academic Performance Measurement 

System and its Impact on Quality of Engineering Faculty Work at Middle East 

Technical University Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 28, 

No. 3, pp. 251-262. 
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 الكفاءة الوظيفية وعالقتها بدقة أداء أهم أشكال التصويب

  بكرة اليد للناشئني
  

  عباس أمرية.     نبيل كاظم هريبد ا.م.د    رائد عبد األمري عباسا.م.د 
  

  البحث: ملخص

الحظ الباحثون أن أغلبية املدربني يركزون على األداء املهاري وال يعطون أمهية خاصة         
، لذلك األداءظيفية ومنها الكفاءة الوظيفية واليت تؤثر بشكل مباشر على مستوى للمتغريات الو 

قام الباحثون بدراسة هذه املشكلة من خالل معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم 
  : إىلشكال التصويب بكرة اليد، وهدف البحث أ
  شئني يف أندية حمافظة Tبل.التعرف على مستوى الكفاءة الوظيفية لالعيب كرة اليد النا - 1
 شكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.  أالتعرف على دقة أداء أهم  - 2
 معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.  - 3

العيب أندية حمافظة Tبل بكرة اليد ، وحتدد جمتمع البحث بواستخدم الباحثون املنهج الوصفي 
العب،  )42لفئة الناشئني واملتواجدين يف fدي (القاسم، املدحتية، املسيب) والبالغ عددهم(

  ) العباً، واستنتج الباحثون ما يلي:30عينة Tلطريقة العشوائية والبالغ عددها (الومت اختيار 
الكفاءة  فات املعيارية الختباراتهنالك اختالف وتباين يف األوساط احلسابية واالحنرا - 1

  ) وإشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.pwc170الوظيفية(
) وأشكال مهارة pwc170أ وجود عالقة ارتباط عالية بني الكفاءة الوظيفية ( - 2

  التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.
 : بــونيوص فإtمالباحثون  إليهاومن خالل االستنتاجات اليت توصل 

 ) لالعبني. pwc170ضرورة اهتمام املدربني بربامج التدريب بتنمية الكفاءة الوظيفية ( - 1
 .الكفاءة الوظيفية، أشكال التصويب، كرة اليد والناشئنيالكلمات املفتاحية: 
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Résumé :  

 

Functionalefficiency and itsrelationship to the performance of the most                        
important formsaccurately correction handball junior. 

 

 
whichdirectly affect the performance skills of the researcher has studiedthisproblem 

By knowing the relationshipstrictlyfunctionalefficiency performance most important 

forms of correction handball. target and search: 

1 - identify the level of functionalefficiency of the players handball junior clubs in 

Babylon. 

2 - Identifying the precise performance of the most important forms of correction 

players handball junior clubs in Babylon. 

3 - Know the relationshipstrictlyfunctionalefficiency performance of the most 

important forms of correction players handball junior clubs in Babylon. 

The researcherused the descriptive method and determine the 

researchcommunityplayers clubs Babylon handball for the junior class (denominator, 

Midhtah, Musayyib) and numbered (42) waschosen as a samplerandomlysimple,'s (30) 

as a player, , and concludedresearcher Tatiana: 
1 - There is a difference and variation in circlescalculations and standard deviations 

for the physical aptitude tests (pwc170) and forms of skill correction of handball 

playersbeginners. 

2 - The resultsshowed a high correlationbetween the physicalefficiency (pwc170) 

formsskill correction of handball playersbeginners. 
Through the conclusions reached by the researcher, itrecommendsBmayati: 

1 - Paying attention to the development of training programs trainedphysicalefficiency 

(pwc170) for the players. 

 
Keeword:Functional efficiency, accurately correction, handball and junior. 
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L’aptitude  fonctionnelle  et sa relation avec la précision dans l’application 

des principales phases d’exécution de la discipline sportive relative 

du hand-ball au profit des jeunes débutants. 
 

        les spécialistes dans le domaine ont remarqué que la plupart  des entraineurs se 

basent sur les automatismes et n’accordent pas une importance quant aux changements  

fonctionnels ou l’aptitude influe d’une manière directesur la pratique.  

      Pour cela, les spécialistes ont procédé à l’étude de ce phénomène (problème) au 

terme de la connaissance de la relationd’aptitude fonctionnelle avec la précision dans 

l’application des principales phases de la discipline sportive relative au hand-ball avec 

comme but la recherche de : 

  1-Identification des jeunes talents dans la discipline du hand-ball à l’issue de 

l’aptitude fonctionnelle dans le club. 

2-Prendre connaissance avec précision de l’exécution de diverses pratiques au profit 

des joueurs de hand-ball parmi les débutants dans les clubs des districtsdebabel. 

3 - Connaissance de la relation entre l’aptitude fonctionnelle avec la précision dans 

l’exécution concernant les jeunes débutants  dans la discipline sportive du hand-ball.   

Les chercheurs dans le domaine ont utilisé les méthodes discipline adéquates  afin 

d’aboutir à trouver des solutions au problème de recherche. 

Cette recherche a touché les jeunes des clubs du district de babel (hand-ball) 

notamment concernant les catégories des débutants ceffiliés au club  au nombre de 42 

joueurs, dont un échantillon de 30 joueurs a  été  pris au hasard. 

   Au terme de ces expériences, les chercheurs ont déduit ce qui suit : 

1-Des contradictions  ont été relevé concernant l’aptitude fonctionnelle.  

2-Les résultats ont déterminé l’existence d’une relation  tangible entre l’aptitude 

fonctionnelle et le problème de tallent  concernant les joueurs de hand-ball. 

  Au terme des résultats auxquels ont abouti les chercheurs, il résulte ce qui suit  

3-Les entraineursdoiventimpérativementprendreacte du programme des 

entrainements avec le développement de l’aptitudefonctionnelle au profit des 

joueurs.  

Les mots clés: L’aptitude  fonctionnelle, des principales phases d’exécution de la 

discipline sportive relative, hand-ball et les jeunes débutants.                  
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  مقدمة:  -

لكبري الذي يشهده العامل يف اzاالت كافة ومنها اzال الرyضي، أدى إىل تطور إن التطور ا  
املستوyت الرyضية وحتقيق االجنازات الكبرية ملختلف الفعاليات الرyضية، وهذه االجنازات مل 
�ِت مصادفة أو عن فراغ، وإمنا حتققت بفضل قدرة الباحثني واملختصني على توظيف العلوم 

وعرب التخطيط العلمي السليم خلدمة االجناز يف هذه الفعاليات، وان هذه التطورات املختلفة 
جاءت نتيجة �ثري التدريب الرyضي (محل التدريب) على األجهزة الوظيفية جلسم الرyضي 
ونتيجة الستمرار التدريب لفرتات طويلة أدى ذلك إىل حدوث تكيف يف األجهزة الوظيفية 

  جلسم الرyضي.

 التدريب الرyضي هدفه األساس الوصول Tلالعب إىل أعلى املستوyت البدنية واملهارية ان    
واخلططية، ويعد اإلعداد املهاري جانبًا مهمًا يف هذا اzال، فاملهارة هي وسيلة التواصل بني 

وتعد  الالعبني وبدوtا يبقى اإلعداد غري مكتمل مما يؤثر سلبيًا يف إنتاجية الالعبني يف امللعب،
لعبة كرة اليد واحدة من بني األلعاب الرyضية اجلماعية املشوقة واملثرية ، واليت تعتمد وبشكٍل  
كبري على اإلعداد البدين بوصفه جزءًا أساسيًا من العملية التدريبية، إذ بدون هذا اإلعداد ال 

عب احلديث، ألن يستطيع الالعبون من أداء الواجبات الدفاعية واهلجومية وفقًا ملتطلبات الل
حركة الالعبني داخل أرض امللعب تتصف Tلتغيري املستمر لشدة أداء العمل يف مناطق اللعب، 
إذ يؤدي الالعبون اجلهد العضلي ذا الشدة القصوى أو األقل من القصوى وحبسب ما تتطلبه 

العالية ألداء  ظروف اللعب املختلفة، مما يعين استخدام القدر املناسب من القوة العضلية والسرعة
احلركات املتكررة واملهارات األساسية، وتتميز لعبة كرة اليد �tا تتطلب قدرات وظيفية ومهارية 
عالية الن هلا األثر الكبري واملباشر يف دقة األداء ومواصلة التدريب والسعي حنو الفوز، وبذلك 

أداء أهم إشكال التصويب جاءت أمهية البحث يف معرفة العالقة بني الكفاءة الوظيفية ودقة 
 لالعبني الناشئني بكرة اليد وTلتايل ميكن أن يساعد املدربني يف حتقيق نتائج جيدة.
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  مشكلة البحث:  1-2

أن ممارسة التمارين الرyضية الستمرار عملية التدريب يؤدي اىل حدوث تغريات   
وهذا بدوره سوف يؤثر  فسيولوجية وان هذه التغريات تنعكس على مستوى الكفاءة الوظيفية،

ومن خالل خربة الباحثون كوtما ممارسني ومدرببني وبشكل كبري على مستوى األداء املهاري، 
ومن خالل متابعتهم العديد من الوحدات التدريبية والتدريسية الحظوا ومدرسني للعبة كرة اليد 

للمتغريات الوظيفية ومنها  أن أغلبية املدربني يركزون على اجلانب البدين وال يعطون أمهية خاصة
الكفاءة الوظيفية واليت تؤثر بشكل مباشر على األداء املهاري لذلك قام الباحثون بدراسة هذه 

  املشكلة من خالل معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب بكرة اليد. 
  أهداف البحث: 1-3
  يب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.التعرف على مستوى الكفاءة الوظيفية لالع - 1

 التعرف على دقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.  2-
معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف  - 3

  أندية Tبل.
  فرض البحث: 1-4

  بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.  �ثري اجيايب لوظيفيةللكفاءة ا
  الدراسات النظرية والدراسات السابقة

  الدراسات النظرية:  2-1

وهي احد املؤشرات الوظيفية جلهاز القلب ):pwc 170الكفاءة الوظيفية ( 1- 2-1
Tعتمادها على مؤشر معدل نبض القلب والدورة الدموية اليت تسهم يف تقييم املستوى الرyضي 

بعد اجلهد األول وبعد اجلهد الثاين، وتستخدم الكفاءة الوظيفية للتقومي املوضوعي حلالة استعداد 
أجهزة الالعب وحالته التدريبية فمن خالل نتائج اختبار الكفاءة الوظيفية ميكن تقومي حالة 

 برامج التدريب كما تساعد يف اجلسم ككل، وكذلك مدى تكيف أجهزة اجلسم حتت �ثري
الكشف عن االحتياطي الوظيفي للجسم والكفاءة البدنية العامة واليت يقصد ¢ا كمية العمل 
امليكانيكي اليت يستطيع الالعب تنفيذها بشدة محل عالية، فالكفاءة الوظيفية تعين كفاءة 
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(حسنني، ك األوكسجني إنتاجية اجلهاز الدوري والتنفسي والدم وكفاءة العضالت على استهال
، وتعترب كفاءة العمل الوظيفي مهمة يف الطب الرyضي وفسيولوجيا )277، صفحة :1997

يف العديد من جماالت التطبيق الفسلجي والطيب  الوظيفيالرyضة حيث تدرس كفاءة األداء 
 170) القدرة على العمل البدين عند معدل نبض  pwc 170وتعين الكفاءة الوظيفية (

بة/دقيقة. وتعرف الكفاءة البدنية الوظيفية "مقدار الشغل الذي ميكن ان ينجزه الالعب ضر 
  . )25، صفحة :1989(عمارعبدالرمحن،  �قصى شدة

أن منطقة العمل الوظيفي القصوي  : pwc170أمهية كفاءة العمل الوظيفي   2- 2-1
لة ميكن معرفة أقصى ضربة / دقيقة وهذه احلا 200- 170للجهاز الدوري التنفسي تقع بني 

عمل وظيفي للقلب والدورة الدموية Tستخدام جهد دون القصوي ويعترب كاف إليصال 
اجلهازين الدوري والتنفسي لكفاء©ما القصوى، وهناك عالقة خطية بني معدل ضرTت القلب 

) ض/د تتخذ العالقة 170من جهة واجلهد الفيزyوي املنجز يف ªنية، إذ وجد أن بعد نبض (
  بينهما شكالً أخر ويعد الباحثون هذا االختبار ضروري للكشف عن الكفاءة الوظيفية. 

  

  مهارة التصويب: 3- 1- 2

ان لعبة كرة اليد هي لعبة أهداف، أي إن الفريق حيسم نتيجة املباراة عن طريق إصابة مرمى 
هي مهارة  الفريق املنافس بعدد أكثر من األهداف، واملهارة اليت يتم ¢ا إحراز األهداف

، لذا )106، صفحة :2004(منريجرجس، التصويب، أي إtا "املهارة اليت حتدد نتيجة املباراة 
تعد من املهارات األساسية واملهمة يف لعبة كرة اليد، "واحلد الفاصل بني الفوز واخلسارة ، بل إن 

ما مل تتوج يف املهارات األساسية واخلطط اهلجومية �عدادها املختلفة تصبح عدمية اجلدوى 
، ويتأثر التصويب )102، صفحة :1989(الوليلي، النهاية Tلتصويب الناجح على اهلدف

  :)40، صفحة :2000(حممد احليايل، بعدة عوامل منها
 كلما كان التصويبمن املنطقة املواجهة للهدف كانت نسبة جناحه أكثر.  زاوية التصويب: -1
 د ذلك على دقة التصويب.حيث كلما قصرت املسافة ساع املسافة: -2
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حيث كلما كانت الكرة موجهة إىل الزواy أو املناطق احلرجة Tلنسبة حلارس  التوجيه: -3
 املرمى صعب عليه صدها، ويسهم رسغ اليد كثرياً يف توجيه الكرة.

 حيث كلما كان اإلعداد سريعاً كان التصويب أكثر احتماًال. السرعة: -4
  امليدانية  منهجية البحث واجراءته - 3

  استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته يف حل مشكلة البحث. منهجية البحث: 3-1
حتدد جمتمع البحث بالعيب كرة اليد لفئة الناشئني يف أندية  جمتمع البحث وعينته : 3-2

ومت اختيار عينة Tلطريقة  )42حمافظة Tبل (القاسم، املدحتية، املسيب) والبالغ عددهم(
  ) العباً من الناشئني.30ائية البسيطة والبالغ عددها (العشو 

  جماالت البحث: 3-3

  العبو أندية حمافظة Tبل بكرة اليد الناشئني يف العراق. :  اXال البشري 1- 3-3
  ).2012/ 7/ 15) ولغاية (2012/ 4/ 1(للمدة من  اXال الزمين: 2- 3-3
  ية(القاسم، املدحتية، املسيب). مالعب كرة اليد يف اند: اXال املكاين  3- 3-3
  أدوات البحث واألجهزة والوسائل املستخدمة \لبحث:3-4

  أدوات البحث:1- 3-4

  املصادر واملراجع. - 1
  االختبارات والقياس.  - 2
  االستبيان.- 3
  االجهزة والوسائل املستخدمة \لبحث:2- 3-4

  جهاز السري املتحرك Tyين املنشأ. - 1
 يين الصنع.ميزان طيب لقياس الوزن ص - 2
 جهاز قياس النبض.  - 3
 )2ساعة توقيت الكرتونية صيين الصنع عدد ( - 4
 Tyنية الصنع  Casioحاسبة يدوية نوع   - 5
 . )4كمبيوتر نوع Tنتيوم( - 6
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 م). 3شريط معدين قياس لقياس الطول بطول( - 7
 سم ). 5شريط الصق عرض ( - 8
  إجراءات البحث امليدانية: 3-5

  كرة اليد للناشئني:حتديد إشكال مهارة التصويب ب 1- 3-5

لغرض حتديد أهم اإلشكال ملهارة التصويب بكرة اليد للناشئني قام الباحثون برتشيح       
) شكال ومت وضعها Tستمارة استبيان وعرضت على 11جمموعة من اإلشكال والبالغ عددها (

تمارات ) خرباء،             وبعد مجع االس7) والبالغ عددهم (1اخلرباء واملختصني(ملحق
)ونسبة 40وتفريغ البياfت مت استبعاد اإلشكال واليت حصلت على أمهية نسبيـة اقل من (

  ) يني ذلك.1) واجلدول (%57مؤية(
  

  يبني األمهية النسبية والنسبة املئوية إلشكال مهارة التصويب )1جدول (
  

 اإلشكال ت املهارات ت
وحدة 
 القياس

األمهية 
 النسبية

النسبة 
 املئوية

 نتيجة
 االختبار

 التصويب 1

 التصويب من الثبات 1
عدد 

 األهداف
34 %48.5 X 

2 
التصويب من االرتكاز من مستوى 

 الرأس
عدد 

 األهداف
58 %82.8 � 

3 
التصويب من االرتكاز من فوق 

 الرأس
عدد 

 األهداف
31 %44.2 X 

4 
التصويب من االرتكاز من مستوى 

 الكتف
عدد 

 األهداف
28 %40 X 

5 
تصويب من مستوى احلوض ال

 والركبة
عدد 

 األهداف
35 %50 X 

 التصويب من الركض 6
عدد 

 األهداف
39 %55.7 X 
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 التصويب من القفز لإلمام 7
عدد 

 األهداف
38 %54.2 X 

 التصويب من القفز لألعلى 8
عدد 

 األهداف
64 %91.4 � 

 التصويب من السقوط لإلمام 9
عدد 

 األهداف
61 %87.1 � 

 التصويب من السقوط للجانب 10
عدد 

 األهداف
24 %34.2 X 

 التصويب من الطريان 11
عدد 

 األهداف
29 %41.4 X 

  
  حتديد اختبارات إشكال مهارة التصويب بكرة اليد للناشئني: 2- 5- 3

لغرض حتديد اختبارات أهم هلم مهارات التصويب بكرة اليد للناشئني قام الباحثون برتشيح    
) اختبارات و مت وضعها Tستمارة 6االختبارات هلذه اإلشكال والبالغ عددها (جمموعة من 

) خرباء وبعد مجع 5) والبالغ عددهم (2استبيان وعرضت على اخلرباء واملختصني(ملحق
االستمارات وتفريغ البياfت مت استبعاد االختبارات واليت حصلت على أمهية نسبيـة اقل من 

  ) يوضح ذلك.2دول () واجل%60) ونسبة مؤية (30(
  

  يبني األمهية النسبية والنسبة املئوية الختبارات إشكال مهارة التصويب )2جدول (
  

 اإلشكال ت املهارات ت
وحدة 
 القياس

األمهية 
 النسبية

النسبة 
 املئوية

نتيجة 
 االختبار

 التصويب 1
1 

التصويب من االرتكاز من مستوى 
الرأس على مربعات دقة التصويب 

)50  ×50 ( 

عدد 
 األهداف

45 %90 � 

2 
التصويب من الثبات من مستوى 

 الرأس على مستطيالت
عدد 

 األهداف
16 %32 X 
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3 
التصويب من القفز عاليا على 

×  50مربعات دقة التصويب (
50 ( 

عدد 
 األهداف

39 %78 � 

4 
التصويب من القفز عاليا على 

 5مرمى مرسوم Tجلدار ومقسم اىل 
 دوائر

عدد 
 افاألهد

18 %36 X 

5 
التصويب من السقوط األمامي 
 50على مربعات دقة التصويب ( 

 ×50 ( 

عدد 
 األهداف

44 %88 � 

6 
التصويب من السقوط األمامي 
على مربعات متداخلة مقاسا 

 Tلدرجات

عدد 
 األهداف

22 %44 X 

  

  االختبارات الفسلجية:  3- 3-5

)، ويتم ذلك على جهاز  pwc 170(استخدم الباحثون اختبار الكفاءة الوظيفية  
د) ومدة اجلهد الثاين أيضا 3الركض املتحرك ¾عطاء جهدين خمتلفني الشدة مدة اجلهـد األول( 

) ªنية يف كل من اجلهد األول والثاين ومت عرضة 30د) ومت حساب النبض قبل tاية اجلهد بـ(3(
، وبعد مجع االستمارات حصل ) خرباء5) والبالغ عددهم (2على جمموعة من اخلرباء (ملحق

  ) ومت حساب الكفاءة الوظيفية من خالل املعادلة اآلتية %100على نسبة(
F1                                     

Pwc  170  =  N1+(N2- M1) × 170 -   _____   -  F1     
F2                 

  = اجلهد األول واجلهد الثاين  N1 – N2حيث إن 
 F1 – F2 لنبض األول والنبض الثاين = ا  
  النسيب بقسمة املطلق على  وزن اجلسم.  PWC 170 ومت استخدام 
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 التجربة االستطالعية: 3-6
) العبني من الناشئني بكرة اليد من غري عينة البحث 8مت إجراء التجربة االستطالعية على ( 

التصويب واختبار ) يف fدي القاسم الختبارات إشكال مهارة 20/5/2012وذلك بتاريخ (
 27/5/2012)  ومت إعادة التجربة على نفس الالعبني يف  (pwc 170الكفاءة الوظيفية 

  وان الغرض من إجراء التجربة االستطالعية هو: 
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات املستخدمة Tلبحث.  - 1
 مستوى صعوبة االختبارات Tلنسبة لعينة البحث. - 2
 فيذ االختبارات.معرفة الوقت الالزم لتن - 3
 معرفة الصعوTت اليت تواجه الباحث لغرض تالفيها مستقبال.  - 4
  األسس العلمية لالختبارات: 3-7

  صدق االختبار: 1- 3-7
يعد الصدق من الصفات املهمة اليت جيب أن يتصف ¢ا االختبار اجليد فاالختبار الذي ال 

رض استخراج صدق االختبارات يتمتع بنسبة جيدة من الصدق ال ميكن أن يؤدي وظيفته ولغ
ملرشحة قام الباحثون بعرض حمتوyت االختبارات على جمموعة من اخلرباء واملختصني وبذلك مت 

  احلصول على صدق احملتوى.
 ثبات االختبار: 2- 3-7
من اجل استخراج معامل الثبات الختبارات املرشحة، استخدم الباحثون طريقة (االختبار  

) أyم ،إذ ان "طريقة إعادة 7اصل زمين بني االختبار األول والثاين (وإعادة االختبار) وبف
االختبار من أكثر الطرق بساطة كما تتميز Tلتحديد الفاصل للتماسك الن اخلطأ املرتبط 
Tلقياس وحلسن احلظ يكون دائما أكثر وضوحا عندما تكون هناك فرتة ما بني تنفيذ االختبارين 

، وقام الباحثون Tستخراج معامل الثبات عن )57، صفحة :2000(سالمة، من يوم اىل أكثر
طريق معامل االرتباط البسيط بني نتائج االختبار األول واالختبار الثاين واستخراج معنوية 
االرتباط عن طريق (ت ر) للمعنوية وقد توصل الباحثون اىل ان اختبارات االختبارات تتمتع 

 ((ت ر) احملسوبة اكرب من القيمة اجلدولية والبالغ مقدارها مبعنوية عالية، وذلك الن مجيع قيم 
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) مما يدل ان االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما مبني 6) وبدرجة حرية (2.77
  ) T3جلدول (

  املوضوعية: 3- 3-7
تثري موضوعية االختبار اىل "عدم اختالف املقدرين يف احلكم على شيء ما أو على موضوع 

، وإلجياد موضوعية االختبار مت اعتماد درجة ( احملكمني )46، صفحة :1995هي، (Tمعني
)*لالختبارات، واستخدم الباحثون معامل االرتباط البسيط ملوضوعية االختبارات بني درجات 
احلكم األول واحلكم الثاين وقد أظهرت البياfت Tن مجيع االختبارات ذات موضوعية عالية 

نوية الن قيم (ت ر) احملسوبة اكرب من قيمة(ت ر) اجلدولية والبالغة وإtا ذات داللة مع
  ).3). كما مبني Tجلدول (6) ودرجة حرية (0.05) عند مستوى داللة (2.77(
  

  يبني معامل الثبات واملوضوعية لالختبارات )3جدول(

 االختبارات ت
معامل 

 الثبات

ت 

 للمعنوية

معامل 

 املوضوعية

ت 

 للمعنوية

الداللة 

 حصائيةاإل

التصويب من االرتكاز من مستوى  1
الرأس على مربعات دقة التصويب 

)50  ×50 (  
 معنوي 5.75 0.92 5.65 090

التصويب من القفز عاليا على  2
 50×  50مربعات دقة التصويب ( 

( 
 معنوي 5.65 0.90 4.54 0.88

التصويب من السقوط األمامي على  3
 50×  50مربعات دقة التصويب ( 

( 
 معنوي 5.65 0.90 3.95 0.85

 pwcاختبار الكفاءة البدنية ( 4
170 ( 

 معنوي 5.38 0.91 4.48 0.89
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  التجربة الرئيسة: 3-8

) العبًا من الناشئني بتاريخ 30قام الباحثون �جراء االختبارات لعينة البحث والبالغ عددهم (
  غريات.) قبل الشروع Tلتجربة الرئيسية مع ضبط كافة املت10/6/2012(

  الوسائل اإلحصائية: 3-9

  معامل االرتباط البسيط بريسون. - 3  االحنراف املعياري - 2  الوسط  احلسايب. - 1
 اختبار(ت ر) ملعنوية االرتباط. - 5  قانون األمهية النسبية . - 4
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها - 4

  ة اليد الناشئني.لالعيب كر  )pwc170(عرض نتائج اختبار الكفاءة الوظيفية  1 – 4

يبني الوسط احلسايب واالحنراف املعياري اختبار الكفاءة الوظيفية  )4اجلدول (

)pwc170لدى عينة البحث (  

  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  االختبار  ت

1  
 الكفاءة الوظيفية
PWC 170 

35.91  29.79  

  

وسط حسايب بلغت ) اختبار الكفاءة الوظيفية لعينة البحث حققت 4يبني اجلدول (
 ) . 29،79) واحنراف معياري بلغت قيمته (35.91قيمته (

  عرض نتائج اختبارات إشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني. 4-2

  يبني املعامل اإلحصائية لالختبارات املهارية لدى عينة البحث )5اجلدول (

  االختبارات  ت
الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

1  
ويب من االرتكاز من مستوى الرأس على مربعات دقة التصويب التص

)50 ×50( 
4.59 0.56 

 0.49 4.10 ) 50×  50التصويب من القفز عاليا على مربعات دقة التصويب (   2

3  
×  50التصويب من السقوط األمامي على مربعات دقة التصويب ( 

50 ( 
3.63 0.87  
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رتكاز من مستوى الرأس على مربعات دقة التصويب ( التصويب من اال) اختبار5يبني اجلدول (
التصويب ) ،إما اختبار(0.56) وTحنراف معياري (4.59بلغ الوسط حسايب () 50×  50(

) 4.10بلغ الوسط حسايب ( )50× 50من القفز عاليا على مربعات دقة التصويب (
مربعات دقة التصويب من السقوط األمامي على )، إما اختبار(0.49وTحنراف معياري (

  ).0.87) وTحنراف معياري (3.63بلغ الوسط حسايب ( )50×50التصويب (
  

عرض نتائج معامالت االرتباط بني اختبار الكفاءة البدنية واختبارات إشكال  4-3

  التصويب بكرة اليد:

يبني لنا قيم معامالت االرتباط بني اختبار الكفاءة البدنية واختبارات إشكال  )6اجلدول (

 ويب بكرة اليدالتص
  

  املتغريات  ت
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  اجلدولية

الداللة 

  االحصائبة

1  
التصويب من االرتكاز من PWC 170)  (Xالكفاءة ا

 مستوى الرأس.
0.89  

0.13 

  معنوي

2  
التصويب من  PWC 170)  (Xالكفاءة الوظيفية

  القفز عاليا.
  معنوي  0.85

3  
ويب من التص PWC 170)  (Xالكفاءة الوظيفية
  السقوط األمامي.

  معنوي  0.81

 )  0.05)ومستوى داللة(  28)عند درجة احلرية( 2.10*القيمة اجلدولية( 
  

 X)  (PWC 170الكفاءة الوظيفية ) إن معامل االرتباط بني (6ينب اجلدول (

الكفاءة ) إما معامل االرتباط بني (0.89) بلغ (التصويب من االرتكاز من مستوى الرأس
)، إما معامل االرتباط 0.85) بلغ (التصويب من القفز عاليا X)  (PWC 170ية الوظيف
إذ  )،0.81) بلغ(التصويب من السقوط األمامي X)  (PWC170الكفاءة الوظيفية بني 

) وهي اعلي من القيمة اجلدولية 0.81)، (0.85)،(0.89بلغت قيمة االرتباط احملسوبة هلا(
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 ) مما يؤكد وجود عالقة ارتباط بني28) ودرجة حرية(0.05() عند مستوى داللة0.13والبالغة(
بكرة اليد لالعبني  ) واختبارات إشكال مهارة التصويب  (PWC 170الكفاءة الوظيفية

ويعزو الباحثون سبب ذلك اىل تكيف األجهزة الداخلية لالعب والناتج من �ثري ناشئني، ال
داء املهاري وخاصة إشكال مهارة استمرار التدريب وهذا بدوره ينعكس على مستوى األ

التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني وهذا يتفق مع اغلب املصادر اليت تشري "اىل ان الكفاءة 
  .البدنية هي خري وسيلة للكشف عن الكفاءة الوظيفية للرyضيني وتقييم حاالت التكيف

 

  االستنتاجات والتوصيات -5

  االستنتاجات: 5-1

الكفاءة  اين يف األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية الختباراتهنالك اختالف وتب- 1
  ) وإشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.pwc170الوظيفية (

) إشكال pwc170أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط عالية بني الكفاءة البدنية ( - 2
  مهارة التصويب لالعبيكرة اليد الناشئني.

ج إن ارتفاع مستوى الكفاءة الوظيفية يساهم يف حتسني مستوى إشكال أظهرت النتائ - 2
 مهارة التصويب بكرة اليد.

  التوصيات  5-2

  ) لالعبني. pwc170ضرورة اهتمام املدربني بربامج التدريب بتنمية الكفاءة الوظيفية( - 3
إن تطوير مهارة التصويب ضروري لدى العب كرة اليد ألtا يتوقف عليها حتقيق  - 4

 .الفوز
  إجراء املزيد من الدراسات ملتغريات فسيولوجية أخرى ولفئات عمري خمتلفة. - 5
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 طريقة التدريب املدمج �لكرة لتطوير بعض الصفات البدنية

  ) سنـة.18لـدى العيب كرة القدم (حتت 
 

  فغلول سنوسي .أ

 اجلزائر –أستاذ مساعد أ مبعهد الرتبية البدنية و الر9ضية . جامعة مستغامن 

  
  

  

ص   البحث: ملخ

دمج �لكرة لتطوير بعض الصـفات إىل اقرتاح بر�مج تدرييب �ستخدام طريقة التدريب امل البحث يهدف
لباحـث  إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف ا وقـد افـرتض ،سـنة  )18(حتـت  البدنية لدى العيب كرة القـدم 

Pتمع األصلي للدراسة  و الـذي متثـل يف اوبعد حتديد   لصاحل التجريبية. بعض الصفات البدنية بني عينيت البحث
، ونظـرا لطبيعـة البحـث واملـنهج التجـرييب املسـتخدم ، مت  سـنة 18حتـت     اسـط العيب كرة القـدم مـن صـنف األو 

العبـا مـن  30و وداد مستغامن والـيت بلـغ حجمهـا  عمدية من فريق  ترجي مستغامن  الاختيار عينة البحث بطريقة 
طبـق عليهـا الـرب�مج العبـا   15نفس املواصفات السن، اجلنس و اخلربة التدريبية ، قسمت إىل جمموعة جتريبيـة بــ  

التوصـل التدرييب  و حتت إشراف الباحث، وأخرى ضابطة بـنفس العدد اليت متثلت بفريق وداد مسـتغامن . وقـد مت
د فروق ذات داللة إحصائية بني عينيت البحث يف نتائج بعض الصفات البدنية لصاحل التجريبية ،  مما يدل و وج إىل

   يف بلوغ اهلدف املنشودة. ةلكرة املقرتحعلى فاعلية طريقة التدريب املدمج �
:������� 	�
��  ) سنـة18العيب كرة القدم (حتت  –الصفات البدنية  –التدريب املدمج  طريقة �
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Résumé :  

 

Le but de cette recherche est la proposition d’un programme d'entraînement basé sur des 

normes scientifiques avec l’utilisation de la méthode intégrée avec le ballon pour 

développer quelques qualités physiques chez les footballeurs (U 18) ans. Le chercheur a 

supposé qu'il existe des différences significatives de quelques qualités physiques, entre 

les deux échantillons de la recherche et en faveur de l'échantillon expérimental. Après 

avoir déterminé la communauté de la recherche, qui était des joueurs de football de la 

classe (U 18)  ans, et en raison de la nature de la recherche et la méthode expérimentale 

utilisée, on a sélectionné volontairement les échantillons des équipes de  Mostaganem

l’Espérance et le Widad et dont le nombre était 30 joueurs de mêmes spécifications

l'âge, le sexe et l'expérience la formation, divisé en un groupe expérimental de 15 joueurs 

sur le quel on appliqué un programme d’entraînement (l’Espérance de Mostaganem) et 

sous la supervision du chercheur, et un autre témoin avec le même nombre (le Widad de 

Mostaganem). Les résultats ont montré la présence  des différences statistiquement 

significatives entre les échantillons de la recherche dans les résultats de certaines qualités

physiques et en faveur de l'échantillon expérimental, ce qui démontre l'efficacité des 

exercices combinés avec le ballon proposés, pour atteindre l'objectif désiré. 
Mots-clés: méthode d'entraînement intégrée - qualités physiques - footballeurs (U 18) 

ans. 
 

 
Abstract  
 

The purpose of this research is the proposal of a training program based on 

scientific standards with the use of the integrated method with the ball to develop 

some physical qualities of football players (U 18) years. . The researcher assumed that 

there are significant differences in some physical qualities, between the two samples 

of research and for the experimental one.After determining the research community, 

who was in class soccer players (U 18) years, and due to the nature of research and the 

experimental method used, voluntarily we selected the samples of Mostaganem teams; 

the Esperance and the Widad and whose numbered was 30 players of the same 

specifications; age, gender and experience training, divided into an experimental 

group of 15 players on which was applied a training program (Esperance of 

Mostaganem) and under the supervision of the researcher, and another witness with 

the same number (Widad of Mostaganem).  

The results showed the presence of statistically significant differences between the 

samples of research in the results of certain physical qualities and for the experimental 

sample, which demonstrates the effectiveness of proposed combined exercises with 

the ball, reaching the desired goal. 

Keywords:  integrated training method - physical qualities – Soccer players (U 18 ) year
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 مقــدمة: - 1

تعتـــــرب كـــــرة القـــــدم لعبـــــة مجاعيـــــة جتـــــذب إليهـــــا أنظـــــار كـــــل اجلمـــــاهري مـــــن أجـــــل املتعـــــة و   
ـــ ا يف التماســـك داخـــل اPتمعـــات وزwدة العالقـــات بـــني خمتلـــف املشـــاهدة،كما تـــؤثر اجتماعي

الـــدول وجـــذب الســـياح إىل املنـــاطق الســـياحية الرwضـــية الـــيت هلـــا أثـــر يف اقتصـــاد الدولـــة مثـــل 
تطـور أسـاليب وطـرق التـدريب هـدفًا تسـعى إليـه فـرق  الصني (عـش الطـائر) و غـري ذلـك ،إن

علــى الصــعيد العــاملى  القــدملفــىن للعبــة كــرة العــامل ، ولقــد حــدث تطــور ىف املســتوى البــدىن وا
مـن الرwضـات الـىت  القـدماألمر الذى يتعني علية العمل ملواكبة هـذا التطـور ، وتعـد لعبـة كـرة 

تتصـف �لعمـل املســتمر والـذى يتطلــب العديـد مــن القـدرات البدنيــة الـىت تعــني الالعـب علــى 
قـدرات البدنيـة والفنيـة ، وىف لعبـة  فاعلية األداء لفرتة طويلة دون حدوث هبـوط ىف مسـتوى ال

، كمـــا يعتمـــد علـــى كفـــاءة يعتـــرب جممـــل اداء الالعبـــني عامـــل هـــام لتحقيـــق الفـــوز القـــدمكـــرة 
املـــدرب يف املوازنـــة بـــني التـــدريب والعلـــم حســـب متطلبـــات وحاجيـــات املكـــان والزمـــان الـــذي 

ا كمختصــني يف يعـيش فيــه الفـرد الرwضــي للوصـول إىل إجنــاز، وعلـى هــذا األسـاس ينبغــي علينـ
جمــــال التــــدريب الرwضــــي عنــــد تســــطري بــــر�مج أن يكــــون وفــــق متطلبــــات وحاجيــــات اجلســــم 
الرwضــي وكــذالك حســب اهلــدف الــذي نســعى إليــه، حيــث ختتلــف القــدرات واالســتعدادات 

خـر، وتركيبتــه اجلسـمية اخلارجيــة القامــة (الـوزن، الطــول) والداخليـة منهــا نــوع مـن الفــرد إىل اآل
أو   عامـــل الـــوراثي الـــذي حيـــدد الألليـــاف العضـــلية البطيئـــة و الســـريعة كـــذالك العضـــلة مثـــل ا

 خيصص الفرد إىل نوع الرwضة . 

إن الوصــول إىل اإلجنــاز الرwضــي يتطلــب إجيــاد طــرق وحلــول مناســبة و اكتشــاف أســاليب   
جديـــدة لتطـــوير القـــدرات البدنيــــة و التقنيـــة والتكتيكيـــة والنفســــية و العقليـــة، وخلـــق ظــــروف 
مشا�ة يف مثل املنافسة، "العب كرة القدم الذي ميتلك معرفة وخربة بفنـون اللعبـة ويسـتخدم 

و الكفـاح مـن أجـل حتقيـق اهلـدف بفعاليـة كبـرية يسـتطيع  ذكائـه امليـداين التكتيكـي يف اللعـب
التفـــوق مـــع فريقـــه واحلصـــول علـــى نتـــائج طيبـــة يف املبـــارwت، وهـــذا التفـــوق والنجـــاح يتطلـــب 

ل األساسية لتطـوير تكتيـك اهلجـوم و الـدفاع وهـي القـدرات واإلمكـا�ت البدنيـة وجود العوام
امـتالك و      هاري و ثبـات الصـفات النفسـية واملعنويـة وتطورهـا ـو املسـتوى العـايل لـألداء املـ
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ـــــدع والتصـــــرف الصـــــحيح يف مواقـــــف اللعـــــب  ـــــى التفكـــــري التكتيكـــــي املب ـــــني القـــــدرة عل الالعب
 .)95 ،2009(حممود ،  .املختلفة 

  
  املشكلة:  - 2

"شــهدت الســنوات األخــرية تطــورا ملحوظــا و انفجــارا علميــا يف جمــال اإلعــداد البــدين       
مســتغلة التطــور التكنولــوجي يف تطــور بــرامج التــدريب لرفــع كفــاءة الالعبــني البدنيــة و الفنيــة 

لقــدم و شــى مــع مواقــف األداء املشــا�ة يف نشــاط كــرة ااوالنفســية والذهنيــة مبــا يتم ةوالتكتيكيــ
الوصول به حلالة التدريب املثلـى عـن طريـق تنميـة القـدرات البدنيـة الضـرورية لـألداء التنافسـي 

مــن التحــرك يف مســاحات   بو العمــل علــى تطوريهــا ألقصــى مــدى ممكــن حــىت يــتمكن الالعــ
و اهلجوميــة حســب مقتضــيات وظــروف  كبــرية مــن امللعــب ينفــذ خالهلــا الواجبــات الدفاعيــة

ب أن نوضــــح أن اســــتخدام مترينــــات اإلعــــداد البــــدين اخلــــاص يكــــون تطــــوير املبــــاراة. وهنــــا جيــــ
بصــفة أساســية لالعـــيب كــرة القـــدم،  القــدرات الفســيولوجية احملـــددة ملســتوى احلالــة الرwضـــية

و�لـذات قــدرات احلركيــة كـالقوة املميــزة �لســرعة، و حتمــل السـرعة وحتمــل األداء، ويــتم تطــوير 
،  2008جها نشاط كرة القدم أثناء فـرتة املنافسـة "(حسـن ،اهذه القدرات �لصورة اليت حيت

)" إن الشيء املهـم يف التحضـري البـدين هـو أن تسـتطيع و تعـرف كيـف تسـري قوتـك 23- 18
 أن تكــون البدنيــة بتمــارين تــدخل فيهــا الكــرة. التقــيم الفســيولوجي بتمــارين خاصــة جيــب

بدنيـــة رات تقنيـــة ، تكتيكيـــة  و كتســـاب قـــدمعروفـــة،  إدمـــاج الكـــرة يف العمـــل البـــدين مســـح �
لالعــب، وزwدة ذلــك جيــب علــى  املــدرب أن يتــأقلم مــع الثقافــة الكرويــة والتكتيكيــة لالعبــني 

 التـدريبات" والنوادي، اليت يكون حتت وصايته، لكـي يـتحكم يف
(dellal, 2008, 1)  ،

م 30 - م10سـافة أن العب كـرة القـدم أثنـاء أدائـه يف املقابلـة يقـوم بتكـرار حركاتـه �لكـرة امل
م عدة مرات بشـدة مرتفعـة أو حتـت القصـوى "عنـدما تضـغط بكفـاءة األعضـاء 50 - م40- 

فســـوف تتهيـــأ تلـــك األعضـــاء  ةتكـــرار بكفـــاءة عاليـــالالالهوائيـــة للطاقـــة الالعبـــني مـــن خـــالل 
 505،  1994لتسمح لالعبني �لعمل بسرعة عاليـا جـدا طـوال املبـاراة بكاملهـا (عصـام ، 

ن مـــــن أســـــباب تـــــدين أ، وخـــــربة الباحـــــث  الحظنـــــا  الدراســـــة االســـــتطالعية و مـــــن خـــــالل ).
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مستوى العيب كـرة القـدم خـالل السـنوات األخـرية ، هـو نقـص اسـتخدام التمـارين �لكـرة مـع 
تنميـة  الصـفات البدنيـة األساسـية ، خـالل فـرتة  اجلانـب املهـاري أو اخلططـي الـيت ¨ـدف اىل

و  منــذ مـدة ليســت �لقصـرية شـكلة راودت الباحــث العمـل التـدرييب وهــذه بطبيعـة احلــال م
أن بنــاء بــر�مج التــدريب الــذي يعتمــد علــى كيفيــة تقنــني  علــى هــذا األســاس يــرى الباحــث

احلمل التـدرييب وخلـق ظـروف مناسـبة تتشـابه وظـروف املنافسـة، ويـتم تطـوير الصـفات البدنيـة 
 التايل: سؤالالومما سبق يطرح األساسية يف مرحلة اإلعداد عن طريق متارين مندجمة �لكرة، 

هل طريقة التـدريب املـدمج �لكـرة  املقرتحـة تـؤثر إجيابيـا يف تطـوير بعـض الصـفات البدنيـة  - 
 سنة؟18األساسية لالعيب كرة القدم حتت 

  

 :األهداف - 3

اقـــرتاح بــــر�مج تــــدرييب �ســــتخدام متــــارين مدجمــــة �لكــــرة لتطــــوير  بعــــض الصــــفات البدنيــــة   .أ
 سنة على األسس النظرية و العلمية .18يب كرة القدم أواسط أقل من األساسية لدى الع

طريقة التدريب املدمج يف تطـوير بعـض الصـفات البدنيـة لـدى العـيب  ة معرفة مدى فاعلي  .ب
 .سنة18كرة القدم أواسط أقل من 

 

  الفرضيات:  - 4

البحــث متغــريات  وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني االختبـار  القبلــي و البعــدي لصـاحل- 
ــــــة الضــــــابطة و  ــــــة للعين ــــــائج بعــــــض الصــــــفات البدني ــــــة و لصــــــاحل  هــــــذه األخــــــرية يف نت التجريبي

 اٍألساسية.

ـــار البعـــدي  - ـــة الضـــابطة و التجريبيـــة يف االختب ـــة إحصـــائية بـــني العين وجـــود فـــروق ذات دالل
 لصاحل هذه األخرية يف نتائج بعض الصفات البدنية اٍألساسية

 األمهية: - 5

يب املدمج �لكرة، املعتمد على األسس النظرية و العمليـة لتطـوير بعـض تدر المعرفة دور    .أ
  الصفات البدنية األساسية.

 تزويد مكتباتنا مبثل هذا النوع من البحوث العلمية.  .ب
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 التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث: -6

اختلفــــت تصــــورات تعريــــف التــــدريب املــــدمج لكــــن كلهــــا احتــــوت : جالتــــدريب املــــدم .6-1
 ضري البدنية والتقنية واخلططية ككل متكامل .جوانب التح

التـــدريب املـــدمج هـــو حتديـــد أهـــداف تدريبيـــة بشـــكل متعـــدد و�ســـتعمال الوســـائل الشـــبه  - 
تنافســية وتنافســية علــى ان تكــون عوامــل التــدريب بدنيــة وتقنيــة وخططيــة ونفســية مــع احــرتام 

توســطة والكــربى مبــا احتوتــه املعــامل واملرحــل العامــة لســريورة التــدريب يف الــدورات الصــغرى وامل
 من محولة.

ــــة  -  ــــة والتقني ــــيس فقــــط تكريــــر نفــــس التمــــارين البدني ــــدريب املــــدمج �لنســــبة للمحضــــر ل الت
وضـــعيات الواخلططيـــة واألهـــداف لكـــن احملضـــر احلقيقـــي هـــو الـــذي يتصـــورها حســـن وأفضـــل 

ـــه املنافســـة  التـــدريب املـــدمج  يســـمى " .(Marion, 2000,35)واســـتعماهلا مبـــا تتطلب
قاومة اخلاصة حنن نسعى لتحقيق مسـتوى جيـد مـن اللياقـة املجممعا و أيضا خمتلط أو تدريب 

Vitulli, M. 2010("البدنيــة إىل التــدريبات �ســتخدام الكــرة 
  

ومثــال لــذلك  " ،)
ـــه لفـــرتة  ـــدمج أو التكامـــل هـــو تـــدريب الشـــبه �ملهـــارة املمزوجـــة �للياقـــة و الـــذي يبقـــى علي ال

نقـــط �لرتتيـــب تســـجيل 3ائق) أو حـــىت تســـجيل جمموعـــة أهـــداف (دقـــ 3حمـــددة مـــن الوقـــت (
، 1994بـــــدون خطـــــأ ) ( الضـــــرب الســـــاحق املتصـــــل علـــــى الشـــــبكة) (عصـــــام الوشـــــاحي.  

إن للتمارين أمهية كـربى يف اإلعـداد البـدين العـام  و اخلـاص و يف اإلعـداد املهـاري و .) 505
يــا ملــا تتميــز مــن خصــائص لتهيئــة أو للمســتوwت العل    اإلعــداد اخلططــي إن كــان للمبتــدئني

،  وجيــه حمجــوب( و مبــا يتناســب مــع ذلــك النشــاط." و مهــارw و تكتيكيــا الرwضــيني بــدنيا

2000 ،167( . 

  

    :الصفات البدنية .6-2

اختلــف العلمـــاء يف إطـــالق اســـم لعوامـــل اللياقـــة البدنيـــة فبعضـــهم يطلـــق عليهـــا الصـــفات البدنيـــة أو  "

عناصــر اللياقــة البدنيــة و تعــد الصــفات البدنيــة  مــن املصــطلحات الشــائعة   مكــو�ت اللياقــة البدنيــة أو

ن عمليـة تنميـة الصـفات ألـذلك نـرى " )،2003(فرحـات،  "االستخدام يف عملية التدريب الرwضي
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االرتقـاء �ملسـتوى املهــاري مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى  أن مجيــع  إىلالبدنيـة الضـرورية ¨ـدف أساسـا 

 امللعــب الــذي يواجههــا الالعــب و مــا حتتــاج منــه إىل بــذل جهــد كبــري ولتنفيــذ التحركــات اخلططيــة يف

صفات البدنية. ( غازي ، عايل هذه اخلطط فيتطلب مستوى   ). 80-2011،36من ال

 الدراسات السابقة واملشاQة-7

  .1997بن قاصدي علي احلاج حممد الدراسة:.7-1

اإلعداديــة يف تطـــوير بعــض الصـــفات البدنيــة و املهاريـــة قـــرتح للفــرتة املتــدرييب الرب�مج الـــأثــر  العنــوان:

  سنة. 18ـ 16األساسية لالعيب كرة القدم 

عدادية و حتديـد مسـتوى الصـفات البدنيـة إلللفرتة ا تدرييب بر�مج يهدف البحث إىل اقرتاح اهلدف: 

  . األساسيةو املهارات 

يـؤثر إجيابيـا يف تطـوير الصـفات البدنيـة و  الرب�مج التدرييب املقرتح اخلـاص �لفـرتة اإلعداديـة الفروض:

  املهارية لعينة البحث التجريبية.

  لقد تبع الباحث املنهج التجرييب  املسحي مبا يتناسب و طبيعة املشكلة .املنهج:

 74.28مدر� و هي متثل نسبة مئويـة مقـدارها  26مشلت عينة البحث يف الدراسة املسحية  العينة:

  تمع اPمن  %

  الوسائل اإلحصائية. -: االستمارة االستبيان األداة:

مج التدرييب إىل  01/08: لقد قام الباحث بتطبيق الـرب�مج التـدرييب علـى العينـة التجريبيـة مـدة ال̂رب

21/10/1996.  

ثر اجيابيـا علـى أخالل هذه الفرتة استنتج الباحث أن الرب�مج التدرييب املقرتح قد أهم االستنتاجات: 

  .لصفات البدنية و املهارات األساسية عند العيب كرة القدممستوى تطوير ا

 هـــي ضـــرورة رفـــع القـــدرات املعرفيـــة للمـــدربني يف جمـــال التـــدريب الرwضـــي احلـــديث :التوصـــيات هـــمأ

طريـــق مشـــاركتهم يف امللتقيـــات العلميـــة و النـــدوات و الـــدورات و األwم  ســلوب علمـــي صـــحيح عـــن

كما يوصـي الباحـث املعنيـني و مـريب فـرق األواسـط اسـتعمال   الدراسية ، حتت إشراف إطارات خمتصة

الــرب�مج املقــرتح للفــرتة اإلعداديــة ضــرورة إجــراء دراســة مماثلــة لبقيــة األعمــار لرفــع مســتوى كــرة القـــدم 

 ). 1997،بن قاصدي (اجلزائرية.
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 .2001أشرف حممد علي جابر.  الدراسة:.7-2

قلــب والــدم يف التقــدم مبســتوى حتمــل الســرعة لــدى العــيب  األمهيــة النســبية ملتغــريات حجــم الالعنــوان: 

 القدم.كرة 

الفــروق يف متغــريات حجــم القلــب بــني العــيب كــرة القــدم املميــزين و غــري املميــزين يف عنصــر  اهلــدف:

  حتمل السرعة.

ما هي أهم متغـريات حجـم القلـب بـني العـيب كـرة القـدم املميـزين و غـري املميـزين يف عنصـر  :ضو فر ال

  .؟رعةحتمل الس

  استخدم الباحث املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة املشكلة. نهج :امل

سـنة لنـادي  21حتـت  نيلالعباالعبا من  24مت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية لعدد  عينة :ال

  الزمالك.

  املصادر و املراجع العربية و األجنبية األدوات و األجهزة الطبية: :األداة

  كحول أبيض للتطهري قبل سحب عينة الدم.-قطن.-ة لتفريغ الدم بداخله.أ�بيب اختبار نظيف -

  سم مكعب.5حقن بالستيك مقاس  -

  EDTA (Anticoagulantمادة مانعة لتجلط الدم (  -

  ) اثلني دwمني نرتا أستيك أسيد. ML  80ميكروليرت ( 90:  الكمية  

املميـــزين يف عنصـــر حتمـــل ن أهـــم متغـــريات حجـــم القلـــب لالعـــب كـــرة القـــدم إ االســـتنتاجات:أهـــم 

) و كتلـة  Diastole –Systoleالسرعة كان اتسـاع البطـني األيسـر يف االنبسـاط و االنقبـاض (

  البطني األيسر .

أن زwدة تركيــز هرمــون األنســولني يف الــدم هــو أهــم متغــريات تركيــب الــدم لــدى العــيب كــرة القــدم   -

 املميزين يف حتمل السرعة.

لعضلة القلب خـالل فـرتات املوسـم لكو³ـا مؤشـرا  ةالختبارات املورفولوجياالهتمام � التوصيات:أهم 

 ).2001 ، أشرف (  هاما يعكس حالة الالعب وكفاءته البدنية.
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  .2011فغلول سنوسي  الدراسة :.7-3

تمـــارين املندجمـــة �لكـــرة  يف تطـــوير حتمـــل الســـرعة لـــدى الإقـــرتاح بـــر�مج تـــدرييب �ســـتخدام  العنـــوان :
  سنة.19-17القدم العيب كرة 

 رب�مج التدرييب املقرتح يف تطوير حتمل السرعة .المعرفة مدى ´ثري  اهلدف :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني العينــة الضــابطة و العينــة التجريبيــة و لصــاحل هــذه  الفــروض :
 األخرية.

  ملناسبته لطبيعة املشكلة. لتجرييباستخدم الباحث املنهج ا نهج :امل

سـنة لنـادي  18حتـت  نيلالعباالعبا من  26مت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية لعدد  :عينة ال
  .ترجي مستغامن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينـة الضـابطة و العينـة التجريبيـة و لصـاحل  :االستنتاجاتأهم 
 هذه األخرية.

 بـرامج بنـاء إىل لدارسـاتا معظم هدفت التعليق على الدراسات السابقة واملرتبطة:.7-4

 – السـرعة حتمـل – القـوة حتمـل – �لسـرعة املميـزة البدنيـة (القـوة القـدرات لتنميـة تدريبيـة

 علـى القـدرات هـذه تنميـة µثـري على والتعرف )ىالقصو  القوة – الرشاقة– املرونة – التوازن

دراسـة آدم عثمـان،  عـدا مـا لـدى الالعبـني، املبـارwت ونتـائج والفسـيولوجية النـواحى املهاريـة
علـى اللياقـة البدنيـة ودورهـا يف تطـوير األداء  التعرف إىل هدفت ) اليت2007نوراك خمتارية (

  املهاري لالعيب كرة القدم من وجهة نظر املدربني.

 حسـب كـل املسـتخدم املـنهج نوعيـة يف السـابقة الدراسـات اختلفـت املسـتخدم: املـنهج 

 ولكـن التجـرييب املـنهج الدراسـات غالبيـة خدمتاسـت حيـث منهـا واهلـدف دراسـته طبيعـة

 جمموعـات ثـالث ،"جتريبيـة - ضـابطة" جممـوعتني واحـدة، (جمموعـة خمتلفـة بتصـميمات

)،  و اسـتخدم بـن قاصـد علـي احلـاج حممـد  "جتريبيـة 2 – ضـابطة" جمموعات ثالث جتريبية،
علـي جـابر حممـد  أشـرف مـن كـل اسـتخدمو  مًعـا ،  الوصـفي و التجـرييب املـنهج )1997(
  ،  التجرييب املنهج ) 2008) و فغلول سنوسي (2001(
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 العمريـة واملرحلـة املسـتخدمة العينـة أفـراد عـدد يف بينهـا فيمـا الدراسـات اختلفـت :العينـة 

العبـا) و بـني 149- 8( مـن الالعبـني عـدد تـراوح حيـث للدراسـات خضـعوا الـذين لالعبـني
  دراسته. طبيعه حسب سنة  كل20و14

خـــالل هـــذه اخلطـــوة تنـــاول الباحـــث هـــذه االختبـــارات املنتقـــاة (البدنيـــة)  االســـتطالعية:الدراســـة -8
�لتجريــب للتأكـــد  مـــن ثقلهـــا العلمـــي حيـــث مت اختيـــار عينــة  أخـــرى بطريقـــة عمديـــة مـــن العـــيب كـــرة 

تمــع األصــلي  و املقــدر اPالقــدم األواســط التــابعني لفريــق ترجــي مســتغامن  و داد مســتغامن مــن نفــس 
  العبني.  10 عددهم ب

  وطبقت عليهم جمموعة االختبارات البدنية املستهدفة و على مرحلتني متتاليتني. 

وقـــد كـــان اهلـــدف مـــن التجربـــة االســـتطالعية، معرفـــة مـــدى صـــالحية االختبـــارات املـــراد اســـتعماهلا يف 
ة التجربــة األساســية، ومعرفــة صــدق وثبــات وموضــوعية االختبــار وللوصــول إىل نتــائج دقيقــة ومضــبوط

  .أثنا تطبيق هذه االختبارات مث اإلشراف عليها شخصيا من طرف الباحث

  جماالت البحث:- 9

متثلت عينة املختربين الذين استهدفهم البحث يف لعبة كـرة القـدم مـن صـنف اgال البشري: 
العبــا مــوزعني علــى جممــوعتني حجــم كــل 30ســنة، حيــث بلــغ عــددهم  18حتــت  األواســط 

  العبا. 15منها 

أجنـــز البحـــث يف امللعـــب ســـليمان و ملعـــب ملحـــق برائـــد فـــراج املدنيـــة لواليـــة املكـــاين: اgـــال 
  مستغامن.

 5- 4، بواقـــع  21/10/2013إىل21/08/2013امتـــدت الدراســـة مـــن اgـــال الزمـــاين :
 حصص تدريبية يف األسبوع.

 إجراءات البحث امليدانية:- 10

  اعتمد الباحث على املنهج التجرييب.منهج البحث: .1- 10

ــة البحــث:  عجمتمــ .2- 10 بعــد الدراســة االســتطالعية وبعــد حتديــد الباحــث اPتمــع و عين
ســـنة ، مت  18األصـــلي للدراســـة الـــذي متثـــل يف العـــيب كـــرة القـــدم مـــن صـــنف األواســـط حتـــت 

العبـا ذكـور  15اختيارهم بطريقة عمدية من منتخب فريق ترجي مستغامن والـيت بلـغ عـددهم 
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 15، وأخـــرى ضـــابطة اشـــتملت علـــى (لـــرب�مج التـــدرييب املقـــرتحعليهـــا ا(عينـــة جتريبيـــة) طبـــق 
  العبا) من منتخب فريق وداد مستغامن طبق عليها الرب�مج التدرييب العادي. 

ـــه: .3- 10 ـــد متغـــريات البحـــث و اختبارات متثلـــت يف حتديـــد جمموعـــة مـــن االختبـــارات حتدي
القــــوة ، حتمــــل القــــوة واملتمثــــل يف قياســــات بعــــض الصــــفات البدنيــــة ( حتمــــل الســــرعة، حتمــــل 

جموعــة  مصــادر ومراجــع علميــة مب تاملميــزة �لســرعة)، لالعــيب كــرة القــدم (أواســط) والــيت متــ
) اســتمارة و 15حيــت نظمــت يف اســتمارة إســتبيانية  مث قــام الباحــث   بتوزيــع مخســة عشــر (

األســاتذة  داخــل و خــارج الــوطن  لرتشــيحها ، و علــى  عرضــها  علــى جمموعــة مــن الــدكاترة
ر النتــائج املتحصــل عليهــا بعــد اســرتجاعها شــرع الباحــث  يف حتليلهــا مستخلصــني جمموعــة إثــ

 .) 01من النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقم(

  )يوضح نسبة املئوية جمموعة االختبارات البدنية.01جدول رقم (

                    

  اإلختبارات 

  الصفات

حملكمني  نوع االختبار  اهلدف االختبار   سبة املئويةن  ا

  املورفولوجية
  % 100  15    قياس القامة سم  القامة

  %100  15    قياس الوزن غ  الوزن

  البدنية اخلاصة

  %80  12    5×م30إختبار   حتمل السرعة

  حتمل القوة
ـــــــز خـــــــالل  عـــــــددمرات قف

30 �  
  15  100 %  

  حتمل القوة املميزة �لسرعة
أقصـــــــــــى مســـــــــــافة ملـــــــــــدة 

)10� (  
  15  100 %  

  أدوات البحث:.10-4
¹نيا: املقابالت الشخصية    ¹لثا: االختبارات البدنيـة.  أوال: املصادر واملراجع العربية واألجنبية.

  خامسا: الوحدات التدريبية املقرتحة   رابعا : الوسائل البيداغوجية 
*اختبـار داللـة  .سادسا: الوسائل اإلحصائية.. النسبة املئوية * املتوسط احلسايب. *االحنـراف املعيـاري

 ستيودنت. T الفروق
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مج التدرييب املقرتح:.10-5   األسس العلمية املعتمدة يف وضع ال̂رب

تـــدريب الرwضـــي وكـــرة الاســـتعان الباحـــث �لعديـــد مـــن املراجـــع العلميـــة و جمموعـــة مـــن املختصـــني يف 
ميــزة �لقــوة) يف القــدم خاصــة لتحديــد الصــفات البدنيــة (حتمــل الســرعة، حتمــل القــوة ، حتمــل القــوة امل

كــذلك مت تصــنيف التمــارين املدجمــة املتعــددة األغــراض، وفيــه مت ة كــرة القــدم الــيت جيــب تنميتهــا، و رwضــ
وضــع الــرب�مج التــدرييب يف جمــال تــدريب الصــفات البدنيــة األساســية الــيت حيتاجهــا العــب كــرة القــدم  

يقــة النســبة املؤيــة لضــبط األمحــال طر  وتكــون يف نفــس اجتــاه العمــل  أثنــاء املبــاراة، و كــذلك اســتخدام
التدريبيــة لكــل مــن الشــدة و احلجــم و اســتخدام مســتوى نــبض القلــب لتحديــد درجــة احلمــل و نــوع 
الراحـــة و أســـتخدم طريقـــة حتليـــل دورة احلمـــل األســـبوعية وهـــذه االختبـــارات خمصصـــة للعينـــة التجريبيـــة 

ختبــار أكثــر الطــرق اســتخداما يف جمــال فقــط ملعرفــة نســبة تقــدم الــرب�مج التــدرييب حيــث يعتــرب هــذا اال
التــدريب ، حيــث مت وضــع بــر�مج تــدرييب علــى أســس علميــة يف وضــع األهــداف والواجبــات وحتديــد 

  احملتوى وسائل التنفيذ اليت بواسطتها ميكن تنفيذ احملاور الرئيسية للرب�مج يف إطاره العام .

  عرض أهم نتائج البحث:- 11

 ختبار القبلي لعينيت البحثعرض و مناقشة نتائج اال.1- 11

يوضح التجانس بني العينة الضابطة و التجريبية يف نتائج القياسات  )02جدول رقم(

  القبلية �ستخدام اختبار لداللة الفروق  ت ستيودنت.

املقاييس       

   اإلحصائية

     

  االختبارات

  العينة التجريبية  العينة الضابطة
     

  ت

حملسوبة   ا

ت 

اجلدولية
الفروق داللة   س    

  ع   

  س   

  ع   

  0.13    0.17   218.1  .140  018.1   السن

  
  

  
2

.0
4

  

  غ. دال .إ

 غ. دال .إ  .230     3.53   71.83  2.79  1.16    )كغ(الوزن 

 غ. دال .إ  0.44    2.11   172.16  2.19  71.16   )سم(الطول اجلسم 

 غ. دال .إ  0.16     0.46   3.69  0.48   3.61 ) سنة( التدرييب العمر

  0.05عند مستوى الداللة  28= )2- ن2 (درجة احلرية
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 األساسـية بـني املتغـريات مجيـع يف معنويـة فـروق يوجـد ال أنـه )02اجلـدول( مـن يتضـح 

 وهـذه  ) 0.44،  0.13 (بـني ت )احملسـوبة قيمـة ( بلغـت حيـث التجربـة قبـل اPمـوعتني

 يف اPمـوعتني تكـافؤ علـى يؤكـد ممـا 0.05مسـتوى عنـد يـة) اجلدول ت مـن قيمـة( أقل القيم
 .ةالتجرب إجراء قبل األساسية املتغريات

 

) يوضح التجانس العينة البحث يف نتائج االختبارات القبلية 03جدول رقم (

 �ستخدام اختبار لداللة الفروق.

  0.05عند مستوى الداللة  28= )2- ن2 (درجة احلرية

لقد تبني من خالل اجلدول أن مجيع القيم "ت" احملسوبة تؤكد على عدم وجـود فـروق معنويـة 
بـني هــذه املتوسـطات  و هــذا يــدل علـى مــدى التجــانس القـائم بــني عينــيت البحـث مــن حيــث 

 مســـتوى بعـــض القـــدرات الفســـيولوجية وبعــض الصـــفات البدنيـــة األساســـيةيف لعبـــة  التماثــل يف
  مكرة القد

  

  املقاييس اإلحصائية

  االختبارات

  العينة التجريبية  العينة الضابطة
  داللة الفروق  .ج تت .م

  ع  س  ع  س

 5× م30حتمل السرعة  

(�) 
  غ. دال .إ   0.1780.3  �.854  0.22  �84.8

حتمل القوة عدد مرات  خ 

30�  
18.5 4.8 19 4.6 0.17 

2
.0

4
  

  غ. دال .إ

القوة املميزة 

  �لسرعة

رجل اليمني 

  (م)

31.91

6 
  غ. دال .إ 3.7010.52 30.50 3.260

رجل اليسار 

  م)(

30.91

6 
  غ. دال .إ 2.6050.54 31.05 2.998
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  عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث.2- 11

ختبـار اإلختبار القبلي و اإلمتوسطي   بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه علىتتعلق الفرضية 
 العينة التجريبية. اختبارات متغريات البحث و لصاحل  يف التجريبية الضابطة و  البعدي للمجموعة

 

) يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث يف املتغريات 04جدول رقم (

  البحث �ستخدام اختبار لداللة الفروق.

2.14و ت جدولية =  0.05و عند مستوى = 14و درجة احلرية =   15حجم العينة =  

  
و بعـــد اســـتخدام مقيـــاس  04لقـــد تبـــني مـــن خـــالل النتـــائج املدونـــة أعـــاله يف اجلـــدول رقـــم  

الداللــة اإلحصــائية ت ســـتيودنت، تبــني أن قيمـــة ت احملســوبة �لنســـبة لكــل متغـــريات البحــث للعينـــة 
و مسـتوى الداللـة   14عنـد درجـة احلريـة   2,14أقل من  قيمة ت اجلدولية البالغـة  الضابطة كانت

ـــة إحصـــائية أي أنـــه ال يوجـــد فـــرق معنـــوي بـــني  0,05اإلحصـــائية  ممـــا يـــدل علـــى أنـــه ال توجـــد دالل
املتوســط احلســايب بــني اإلختبــار القبلــي و البعــدي للعينــة الضــابطة.   و أمــا ت احملســوبة �لنســبة لكــل 

  املتغريات

 البحث

  املقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
"ت".م

  2ع    2س     1ع     1س 

  حتمل السرعة
 10.4 0.12 4.78¹  30.1  84.8¹  العينة الضابطة

 63.4 0.16 4.09¹  40.1  854.¹  العينة التجريبية

  حتمل القوة
 1.50 3.36 20.5 4.8 18.5  العينة الضابطة

 3.44 3.48 25.70 4.6 19  العينة التجريبية

  حتمل القوة 

  املميزة �لسرعة
  الرجل اليمىن

 1.50 3.8 34.25 3.2 31.9  العينة الضابطة

11.44 4.0 39.25 3.7 30.5  العينة التجريبية

  حتمل القوة
  املميزة �لسرعة 

  الرجل اليسرى 

 1.45 3.1 32.9 2.9 30.9  العينة الضابطة

09.45 4.1 38.25 2.6 31.05  العينة التجريبية
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عنـد درجـة احلريـة  2,06البحث للعينة التجريبية كانـت أكـرب مـن  قيمـة ت اجلدوليـة البالغـة  متغريات
مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية أي أنـه يوجـد فـرق  0,05و مستوى الداللة اإلحصائية   14

ه معنــوي بـــني املتوســط احلســـايب بــني اإلختبـــار القبلــي و البعـــدي للعينــة التجريبيـــة و ميكــن تفســـري هـــذ
)  بـني اإلختبـار القبلـي و البعـدي 0, 05(  النتيجـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

أن  طريقــة التـــدريب املـــدمج  حيـــث فعاليـــة  إىل راجـــع ذلـــكللمجموعـــة التجريبيـــة ملتغـــريات البحــث ، 
ســاعد قابلــة يف املاملســافات  �حيــةمــن  وخمتلفــة متنوعــةســاليب  والتمــارين املشــا�ة ألداء احلركــات  

 إســتخدام طريقــة التــدريب املــدمج  أن وهــذا يتفــق مــع مــا يــرى الباحــث متغــريات البحــث  علــى تطــوير
تعـــود  حيـــثكـــز الالعـــب عنـــد اســـتخدامها طبقـــاً ملواقـــف اللعـــب. ا تتناســـب مـــع مر  أن�لكـــره جيـــب 

 الالعبـــني علـــى طريقـــة التـــدريب مـــن قبـــل املـــدرب وعلـــى اعتمـــادهم  علـــى التـــدريب مـــن أجـــل حتســـني
مرحلـــة  افظـــة  علـــى اللياقـــة البدنيـــة الـــيت أكتســـبها خـــاللاحملخطـــط اللعـــب يف مرحلـــة املنافســـة  ، مـــع 

إن هـــدف كـــل تـــدريب هـــو التحضـــري للمنافســـة ومـــا حتملـــه مـــن انـــدماج وتـــداخل ملكـــو�ت  اإلعـــداد،
ــــة واخلططيــــة  ــــه هــــو تطــــوير القــــدرات البدنيــــة واملهــــارات التقني املســــتوى العــــايل فاهلــــدف مــــن هــــذا كل

 يعـين الستعدادات النفسية لالعبني، كما تؤكد النتائج نسبة حتسن لكل متغـريات البحـث ،  وهـذاوا

 و�لتايل متغريات البحث، على مستوى كثريا أثر طريقة التدريب املدمج  وفق تدريب الالعبني أن

 هـو كمـا طريقـة  التـدريب املـدمج ألن حتسـن، النتـائج جيـدة و حـدث هلـم علـى الالعبـني حتصـل

ا تتميز كما التدريبية احلصص خالل الالعبني ماس لدىاحل تثري روف مع  دافعية إ¹رة على بقد̈ر

طريقـة ن أويف األخـري يسـتنتج الطالـب الباحـث  .لـدى الالعبـني املشـاركة كثـرة إىل يؤدي التدرب مما
القـــدم  علـــى بعـــض الصـــفات البدنيـــة لـــدى العـــيب كـــرة االتـــدريب املـــدمج �لكـــرة  املقرتحـــة µثـــر إجيابيـــ

    ).18أواسط 
 مقارنة نتائج جمموع االختبارات يف االختبار البعدي لعينيت البحث:.3- 11

الضـابطة و   ختبـار البعـدي للمجموعـةاإلمتوسـطي  بـني إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـه علـى
 اختبارات متغريات البحث و لصاحل اPموعة التجريبية يف التجريبية

  

  قارنة نتائج االختبارات يف االختبار البعدي لعينيت البحث.) يوضح م05اجلدول رقم (
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2.04و ت جدولية =  0.05مستوى = و عند 28و درجة احلرية =  30حجم العينة =  

) لالختبــار البعــدي لعينــيت البحــث 05يالحــظ مــن خــالل النتــائج املوضــحة يف اجلــدول رقــم (
 2.04أن قـــيم ت احملســـوبة يف مجيـــع االختبـــارات هـــي أكـــرب مـــن القيمـــة اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ  

عنــوي أي و هــذا يــدل علــى وجــود فــرق م 0,05ومســتوى الداللــة     28عنــد درجــة احلريــة 
    دال إحصائيا لصاحل العينة التجريبية املطبق عليها الرب�مج التدرييب .

) بـني اإلختبـار 0, 05(  وميكن تفسـري هـذه النتيجـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى
طريقـــة التـــدريب  فعاليـــة  إىل راجـــع ذلـــكالقبلـــي و البعـــدي للمجموعــــة التجريبيـــة ملتغـــريات البحـــث ، 

املســافات  �حيــةمــن  وخمتلفــة متنوعــةســاليب  وأن التمــارين املشــا�ة ألداء احلركــات   حيــث املــدمج 
 1994حنفـي حممـود  إليـه أشـاروهذا يتفق مع مـا متغريات البحث  مما ساعد على تطويريف املقابلة 

لــيت ا العاليــة املالحظــةعنــد الالعــب ينمــو مــع التمــرين ويكــون نوعــاً خاصــاً مــن  ة�لكــر  اإلحســاس إن"
الالعـب دقـه وخـواص الكـره شـكلها  إدراكخبربته وينشأ عـن ذلـك  ةيتعامل مع الكر  أنجتعله يستطيع 

إسـتخدام طريقـة التـدريب  إنويـرى الباحـث ) 1994حنفـي حممـود (ووز³ا ومرونتها عنـد جريـه �ـا" 
 يــثحكــز الالعــب عنــد اســتخدامها طبقــاً ملواقــف اللعــب. ا تتناســب مــع مر  أنجيــب  ة�لكــر  املــدمج 

تعود الالعبني على طريقة التدريب من قبل املدرب وعلـى اعتمـادهم  علـى التـدريب مـن أجـل حتسـني 
افظـــة  علـــى اللياقـــة البدنيـــة الـــيت أكتســـبها خـــالل مرحلـــة احملخطـــط اللعـــب يف مرحلـــة املنافســـة ، مـــع 

 إن هــدف كــل تــدريب هــو التحضــري للمنافســة ومــا حتملــه مــن انــدماج وتــداخل ملكــو�ت اإلعــداد ،
ــــة واخلططيــــة  ــــه هــــو تطــــوير القــــدرات البدنيــــة واملهــــارات التقني املســــتوى العــــايل فاهلــــدف مــــن هــــذا كل

املقاييس اإلحصائية               
  االختبارات

  العينة التجريبية    العينة الضابطة   
  "ت".م  

  داللة  
  ع    س     ع     س     الفروق  

  .إدال  556.    0.16 4.09¹ 0.12   4.78¹  (¹ )30  5× م30حتمل السرعة 
  دال.إ  7.76   3.39 25.70¹  3.36  20.5¹    30¹خ  حتمل القوة     عدد مرات

  القوة املميزة �لسرعة 
  دال.إ  9.21   4.02 م39.25  3.80  م34.25   رجل اليمني م

  دال.إ  8.50   4.12 م38.25    3.13  م32.9   رجل اليسار م
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واالســتعدادات النفســية لالعبــني، فالتــدريب املــدمج Ìخــذ بعــني االعتبــار حتضــري كــل العوامــل املشــاركة 
  .(Remy,2001,29-33) واملكونة للتفوق الرwضي الفردي واجلماعي

علــى  اطريقــة التــدريب املــدمج �لكــرة  املقرتحــة µثــر إجيابيــلطالــب الباحــث إن ويف األخــري يســتنتج ا 
    ).18بعض الصفات البدنية لدى العيب كرة القدم أواسط 

 النتائج بفرضيات البحث: مناقشة- 12 

  مناقشة الفرضية األوىل:.1- 12

ختبـار اإللقبلي و ختبار ااإلمتوسطي   بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه علىتتعلق الفرضية 
لصـاحل العينـة  اختبـارات متغـريات البحـث و لصـاحل  يف الضـابطة و التجريبيـة  البعـدي للمجموعـة

  التجريبية.
فبعـــد املعاجلـــة اإلحصـــائية �ســـتخدام "ت" ســـتيودنت Pمـــوع النتـــائج اخلـــام املتحصـــل عليهـــا 

ة تــــؤدي إىل قرتحـــاملبغـــرض إصـــدار أحكـــام موضــــوعية حـــول تطبيـــق طريقـــة التــــدريب املـــدمج 
تطوير بعـض الصـفات البدنيـة األساسـية لالعـيب كـرة القـدم فقـد تبـني أن العينـة التجريبيـة الـيت 

املـدمج �لكـرة احـدث تطـورا ملحوظا،حيـث مـن خـالل املعاجلـة  بطبقت عليها طريقة التدري
) تبــني وجــود فــرق معنــوي يف النتــائج لكــون أن جــل 04اإلحصــائية و املوضــحة يف اجلــدول (

و درجــة  0,05ت" احملســوبة هــي أكــرب مــن قيمــة "ت" اجلدوليــة عنــد مســتوى الداللــة قــيم "
املـــدمج �لكـــرة  و املوجهـــة �ـــدف  بممـــا يؤكـــد علـــى مـــدى فاعليـــة طريقـــة التـــدري 14احلريـــة 

  سـنة، 18تطوير بعض الصفات البدنية األساسية لدى العيب كرة القدم  ملرحلة عمرية حتـت 
ض الدراسات الـيت قـام �ـا جمموعـة مـن البـاحثني  يف دراسـة املقارنـة بـني كما يذكر موفق املوىل  أن بع

جتــاه اإلالتــدريب املــدمج ، حيــث أســتنتج أن التــدريب الــذي يعتمــد علــى طريقــة  و  التــدريب املنفــرد   
املنفردة  يف كرة القدم و الـيت تقـود خلسـارة اللياقـة البدنيـة خـالل مرحلـة املنافسـة،  أمـا طريقـة التـدريب 

تكاملــة و املدجمــة و الــيت تقــود كــذلك ملســتوwت عليــا األداء املهــاري و اخلططــي و الوصــول بالعــيب  امل
،  2010(املـوىل، كرة القدم لقمة األداء  و حمافظة على لياقة بدنيـة قويـة علـى طـول فـرتة املنافسـة . 

93(     
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اشـــى مـــع اراة الـــيت تتمن إســـتخدام التمـــارين  املشـــا�ة لتلـــك املبـــأو يف الســياق يـــرى الطالـــب الباحـــث 
صــــص التدريبيــــة علــــى شــــكل التمــــارين تكــــون مشــــا�ة لتلــــك احلن تنظــــيم أ، كمــــا املراحــــل التحضــــريية

املواقـــف يف املقابلـــة ، حيـــث يســـتخدم متـــارين خاصـــة �لقـــوة املميـــزة �لســـرعة حســـب مراكـــز الالعبـــني 
ة . كمـا يعـرب عـن محـل الالعـب  أن يتـدرب كأنـه يلعـب يف املقابلـة الرمسيـ جيـب علـى    jeanيشـري  

صـــة التدريبيـــة حبمـــل جممـــع الـــذي حيتـــوي علـــى التكتيـــك، الفـــين ،البـــدين، النفســـي، احلالتـــدريب أثنـــاء 
ــــــذهين  ــــــوليكني ((ancian,2008,60)ال ) نقــــــال عــــــن POLIKNIN،1988.   وأشــــــار ب

) إىل ضرورة تنويـع التـدريب عـن طريـق تنويـع أسـاليب التحميـل وميكـن 1997(طلحة حسام الدين ،
ن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تغـــري عـــدد التكـــرارات أو عـــدد اPموعـــات أو يف مقـــدار شـــدة احلمـــل أو يف أ

)،كما أكـدت الدراسـة علـى ذلـك 52، 1997تغري يف مدة الراحة (طلحة ،السرعة أداء التمرين أو 
، إن التفكـــري املتنـــاوب واملتعـــدد يف إجيـــاد حلـــول مشـــكالت الوضـــعيات املطروحـــة، ويف كـــل احلـــاالت 

دريب املـــدمج ينطلـــق مـــن شـــكل التـــدريب اهلـــادف إىل تطـــوير ذكـــاء الالعبـــني يف أثنـــاء وضـــعيات فالتـــ
،  ولقــد أوجــدت (Grosgerges.B, 1990, 285-288) اللعــب �لكــرة أو بــدون كــرة

البحـــوث يف  الطـــب و العلـــوم يف الرwضـــة و التمـــارين ن الفريـــق الـــذي يتوقـــف عـــن تـــدريب املقاومـــة 
نتـــــائج  يـــــه نقصـــــان يف األداء الكـــــروي يف ³ايـــــة املوســـــم ، حيـــــث بينـــــتخـــــالل املوســـــم ســـــيالحظ عل

تــدريب العنــدما يتوقــف الالعبــني عــن  ،لفريــق لالقــدرة و الرشــاقة ملوســم كــرة القـدم إختبـارات الســرعة و 
من املهم تنفيد الكثري من متارين اللياقة البدنيـة مـع الكـرة أو ) 94،  2010(املوىل، خالل املوسم ، 

ات اللعــب ، حيــث يصــيب النجــاح املــدرب الــذي ينــوع متــارين اللياقــة مــن وحــدة علــى شــكل وضــعي
تــــدريب ألخــــرى ألجــــل التــــأثري يف خمتلــــف العناصــــر البدنيــــة .أي أن اجلرwلســــريع ملســــافات قصــــرية مث 

ــــــومرتك  نملســــــافات طويلــــــة و جــــــري مــــــع الكــــــرة مث دون الكــــــرة مث متــــــاري و عمــــــل القــــــدمني     البالي
كـــز أي اســـرتاتيجية تدريبيـــة علـــى الســـرعة و القـــدرة و القـــوة  و اخـــريا علـــى كما جيـــب أن ترت،الســـريع

. مـــن املهـــم التـــذكري ن  )112-111،  2010(املـــوىل، التحمـــل / الراحـــة يف مرحلـــة الشـــباب ، 
الرشاقة الصفة املركبة اليت تتألف من السرعة و املرونة و القوة و املهارات احلركية حيث أن تنميـة تلـك 

حمتـــوى الـــرب�مج التكـــويين ينطلـــق مبقاربـــة وحدويـــة أي وحـــدة  ،عالقـــة يف تطـــوير الرشـــاقةالصـــفات هلـــا 
شـــاملة ومتكاملـــة مـــن خــــالل حتليـــل دقيـــق حلقيقـــة اللعــــب التنافســـي ولوضـــعيات وحـــاالت وجوانــــب 
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الـــيت تســـمح �حلصـــول علـــى جمموعـــة معلومـــات عـــن الوضـــعيات  التـــدريب البدنيـــة والتقنيـــة واخلططيـــة
ن طــرف الفريــق املنــافس، معلومــات عــن وضــعيات الفريــق نفســه، معلومــات حــول العكســية املنفــذة مــ

اختيـــار حلـــول ملشـــكالت وضـــعيات اللعـــب املفروضـــة، معلومـــات حـــول زمـــن وشـــدة احلمولـــة وحتديـــد 
.كمـا قـام مـوىل املوفـق (Dufour.W, 1989, 217) القدرة على تصـور لوضـعية حـل املشـكلة
 3أســـابيع حيـــث يتـــدرب العبـــو كـــرة القـــدم علـــى الرشـــاقة  Î6عـــداد بـــر�مج لتـــدريب الرشـــاقة خـــالل 

أن تدريب صفة القـدرة للجـذع   )162،  2010(املوىل، مرات يف األسبوع خالل مرحلة التحضري 
أو مايســمى �لقــوة اجلوهريــة لوســط اجلســم ألن ذلــك جينــب الالعــب الكثــري مــن اإلصــا�ت الشــائعة 

 نتقال احلركي ألطـراف جسـم الالعـب .(اإلتثري قوة بكرة القدم ، حيث أن تقوية عضالت البطن مما 
،  يركــــز مــــدرب اللياقــــة البدنيــــة علــــى مخــــس صــــفات بدنيــــة رئيســــية و هــــي  )10،  2010املــــوىل، 

ك الصـــفات اخلمســـة تكـــون متداخلـــة  التحمـــل و القـــوة و الســـرعة و املرونـــة و التوافـــق ، حيـــث أن تلـــ
  ).10،  2010.( املوىل، مع بعضها مرتابطةو 

 اطريقـة التـدريب املـدمج الكـرة  املقرتحـة µثـر إجيابيـ ل مـاذكر�ه أنفـا يسـتنتج الطالـب الباحـثمن خال
  أن الفرضية قد حتققت. ).و �لتايل 18على بعض الصفات البدنية لدى العيب كرة القدم أواسط 

  : ةمناقشة الفرضية الثاني .12-2

الضابطة و   ار البعدي للمجموعةختباإلمتوسطي  بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه على
و بعد استخدام مقياس الداللة اختبارات متغريات البحث و لصاحل اPموعة التجريبية ،  يف التجريبية

اإلحصائية ت ستيودنت، تبني أن قيمة ت احملسوبة �لنسبة لكل متغريات البحث للعينة التجريبية  
و مستوى الداللة   28د درجة احلرية عن 2.04كانت أكرب من  قيمة ت اجلدولية البالغة 

مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية أي أنه يوجد فرق معنوي بني املتوسط  0,05اإلحصائية 
دول رقم اجلاحلسايب بني العينة الضابطة و العينة التجربية يف اإلختبار البعدي كما هو موضح يف 

)05(  

ج �لكرة و املوجهة �دف تطوير بعض املدم بمما يؤكد على مدى فاعلية طريقة التدري
سنة، حيث  18الصفات البدنية األساسية لدى العيب كرة القدم  ملرحلة عمرية حتت 

 2004توافقت هذه الفرضية مع دراسة  ماهر أمحد حسن البيايت، فارس سامي يوسف 
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تالية الذي توصل إىل أن ظهور تطور يف مستوى أداء الالعبني يف عناصر القدرة البدنية ال
القوة املميزة �لسرعة) لدى العيب   –حتمل اخلاص  –الرشاقة  –السرعة االنتقالية  - (املرونة

، و تشري الدارسات اخلاصة بتحليل النشاط احلركي ن العب كرة القدم جيري  كرة القدم
مرت بسرعة عالية خالل املبارة الفعلية و هذا يؤكد على  30تكرار ملسافة  60- 40مابني 

 )159- 158، 1995( البساطي،  ة حتمل السرعة توايل السرعات لالعب كرة لقـدم أمهي
، مما يدل على مدى فاعلية طريقة التدريب املدمج �لكرة اليت اقرتحها الباحث كان هلا 
نفس التأثري يف تطوير بعض الصفات البدنية األساسية وعلى هذا األساس استخلص 

  الباحث  أن هذه الفرضية قد حتققت.
  االستنتاجات: - 13

 االحصـائى التحليـل عنـه أسـفر ومـا البحـث وعينـة وأدواتـه وفروضـه البحـث أهـداف ضوء ىف

  :التالية االستنتاجات إىل الوصول من متكن الباحث 
إن ضــــعف مســــتوى االجنــــازات الرwضــــية لالعــــيب كــــرة القــــدم،راجع إىل قلــــة االهتمــــام يف  .1

  . التكوين العايل واملتكامل اجلوانب املدربني
االفتقــار املــدربني الســتخدام االختبــارات البدنيــة لتقــومي مســتوى الالعبــني و الوصــول �ــم  .2

  إىل مستوى أحسن.
عينــــة البحــــث يف وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني االختبــــار القبلــــي و البعــــدي لل .3

 لصاحل العينة التجريبية.املتغريات البحث و 

ضــابطة و التجريبيــة يف االختبــار البعــدي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني العينــة ال .4
ممـا يـدل علـى فاعليـة طريقـة  ،لصاحل هذه األخرية يف نتائج بعض الصـفات البدنيـة اٍألساسـية 

 التدريب املدمج �لكرة املقرتحة و بلوغ اهلدف املنشود. 

  
  

  :االقرتاحات- 14
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 لتحسـني مسـتوى التدريبيـة الوسـائل �سـتخدام املقـابالتمشـا�ة ألداء  مترينـات اسـتخدام - 

 .الالعبني أداء

كرة  رwضة لالعيب اخلاصة البدنية القدرات الفسيولوجية لتطوير الدراسات من املزيد إجراء - 

 .املختلفة السنية املراحل القدم يف

 منهجية التدريب احلديثة . حول للمعنيني تكوينية ملتقيات تنظيم - 

فنيـا  µهـيال املـدربني µهيـل حنـو تصـب.اPـال هـذا يف خمتصـني قبل من برامج و خمطط وضع - 

 .علميا و

دمـــــج اإلطـــــارات املتخرجـــــة مـــــن املعاهـــــد يف مهنـــــة تـــــدريب الفـــــرق الرwضـــــية علـــــى خمتلـــــف  - 

 املستوwت  و الفئات العمرية .

  خالصة عامة:-15

إن الوصـــول إىل إجنـــاز الرwضـــي يتطلـــب إجيـــاد طـــرق وحلـــول مناســـبة و اكتشـــاف أســـاليب  - 

و التقنية و  التكتيكية  و النفسية و العقلية، و خلق ظـروف   جديدة لتطوير قدرات البدنية

علـى هـذا األسـاس يـرى الباحـث  أن بنـاء بـر�مج التـدريب الـذي   مشـا�ة يف مثـل املنافسـة ،

و خلــق ظــروف مناســبة تتشــابه و ظــروف املنافســة   يعتمــد علــى كيفيــة تقنــني  احلمــل التــدرييب 

يف مرحلــــة اإلعــــداد عــــن طريــــق متــــارين مندجمــــة    ةويــــتم تنميــــة بعــــض الصــــفات البدنيــــة املندجمــــ

�لكرة،  ومن خالل النتائج أسـتنتج الباحـث إىل أن فاعليـة التمـارين املندجمـة �لكـرة املقرتحـة 

لــدى العــيب كــرة القــدم ،و    أظهــرت µثــريا اجيابيــا علــى تنميــة بعــض الصــفات البدنيــة املندجمــة

املعاهـــد يف مهنـــة تـــدريب الفـــرق الرwضـــية يقـــرتح الباحـــث أن يـــدمج اإلطـــارات املتخرجـــة مـــن 

  .على خمتلف املستوwت والفئات العمرية
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OBJECTIFS DE LA REVUE : 

 La revue ISTAPS a pour particularité de publier tous les travaux de 

recherche dans le domaine des activités physiques et sportives permettant un 

éclairage scientifique des pratiques ou des interventions en vue d'interpeller les 

intervenants dans le domaine des Sciences du Sport et des activités physiques. 

 La revue ISTAPS émane de l’Institut d’éducation  Physiques et 

Sportives, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem. et ses orientations 

générales sont définies par les membres du comité de pilotage. Elles sont mises 

en œuvre par le conseil de ce comité qui en délègue la responsabilité 

scientifique au directeur de la publication. 

 

 ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE LA REVUE : 

 ISTAPS est une revue scientifique spécialisée dans le domaine des 

sciences du sport et de l'exercice physique. 

 La revue STAPS est pluridisciplinaire et toutes les approches 

scientifiques peuvent y trouver leur place. Pour un meilleur fonctionnement, la 

rédaction et les expertises sont organisées en quatre sections fonctionnelles, 

ayant chacune son comité international de lecture placé sous la responsabilité 

d'un rédacteur principal. Chacune d'entre elles est susceptible de recevoir des 

réflexions philosophiques ou épistémologiques. 

- La section « Sciences de la Vie » concerne les textes se référant à la 

biologie, à la physiologie, à la biomécanique, aux sciences de la 

matière, etc. 

- La section « Sciences Humaines » concerne les textes se référant à 

l'anthropologie, à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychologie, à 

l'histoire, aux sciences économiques, aux sciences juridiques, etc. 

-  La section « Sciences de l'Intervention » concerne les textes se référant 

à la didactique, au management, au marketing, à l'entraînement, etc 

            La revue ISTAPS est une publication scientifique s'adressant aux 

lecteurs du monde entier. Elle se situe au niveau des revues les plus 

exigeantes en matière de publication de connaissances nouvelles en matière 

de recherche. Son objectif est de rassembler tous les auteurs et lecteurs du 

large domaine des « activités physiques et sportives » et notamment tous 

les travaux qui permettent un éclairage des activités physique ou de 

l'intervention en matière d'activités physiques, quelles que soient leurs 

orientations scientifiques en vue d'interpeller les intervenants dans ce 

domaine. De ce principe, découlent des exigences. 

            Le texte, transmis pas les auteurs, doit être rigoureux dans sa 

démarche et respecter les usages des publications scientifiques : références 

récentes, argumentation précise, rejet des affirmations non fondées, 

présentations d'une problématique claire (quelle « question » précise va être 

abordée), exposé de la démarche utilisée (anthropologique, ethnologique, 
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expérimentale, clinique, historiographique...) et des outils (analyse de 

contenu, observations, statistiques descriptives, fonds d'archives, matériel 

expérimental, logiciels...). 

 Des textes exposants une « idée » peuvent être recevables, dans la 

mesure où ils s'appuient sur les méthodes habituelles de discussion de la 

philosophie ou de l'épistémologie. 

 Des textes, proposant des mesures rigoureuses de paramètres ne 

suffisent pas à « démontrer une vérité », s'ils ne sont pas introduits par une 

problématique précise et pertinente (évaluer, à l'aide d'un test, un groupe de 

cinq compétiteurs n'est pas obligatoirement une « recherche »). 

            Le texte proposé doit être compris par les lecteurs d'un autre pays et 

d'une autre culture que celle de l'auteur. Dans ce sens, un exposé construit 

avec l'utilisation de « concepts inexpliqués », de « références non 

explicites », de « données hyperspécialisées », de « statistiques 

exagérées »... n'est pas souhaité. De même l'utilisation de « jargon », de 

sigles et de références tacites à une culture locale est à éviter. Les auteurs 

doivent être compris par des lecteurs du monde entier et de n'importe quel 

domaine de référence. 

 

INSTRUCTION AUX AUTEURS: 

                  1. Les textes proposés à la revue STAPS doivent être des articles 

inédits, n'ayant jamais été présentés à une autre revue nationale ou 

internationale, conformes à ses orientations et relevant d'une de ses rubriques. 

Ils peuvent être soumis en Arabe, Français et Anglais. Ils doivent être adressés 

en trois  exemplaires + support numérique (CD), au directeur de la rédaction de 

la revue. Ils peuvent être envoyés par courrier électronique.  

E-mail : revuestapsmosta@yahoo.fr  

               2. La première page comprendra seulement les nom(s), prénom(s) et 

adresse de l'auteur ou de chacun des auteurs, avec, si possible, un numéro de 

fax ou de téléphone, l'adresse électronique du premier auteur et la date précise 

de soumission de l'article. Les auteurs donnant l'adresse d'un laboratoire 

doivent s'assurer qu'ils ont la possibilité de l'utiliser tant d'un point de vue 

institutionnel que scientifique.  

3. Sur une page séparée figureront, successivement :  

- le titre (concis et comportant les termes significatifs),  

- un résumé de 200 mots (en deux, au maximum, présentant l'objectif du 

travail, la méthode, les principaux  résultats et l'interprétation qui en est fait. 

- cinq mots-clés, au maximum (mots exploitables dans les banques de 

données), e. 

  4. Le texte sera saisi en caractères Times New Roman, taille 12, en 

double interligne, non justifié, paginé en bas à droite ; il n'excèdera pas 15 

pages de format A4. Les titres des subdivisions seront présentés en caractères 
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gras et leur numérotation se fera selon la règle suivante : 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 

1.2.2. , ...2., 2.1., 2.2., ... L'ensemble de l’article doit être réalisé selon les 

Normes A.P.A. 5ème édition,  

Après expertise, si l'article est accepté, l'auteur fournira des originaux 

ou des photographies de grand format et de bonne qualité, prêts à être 

reproduits. 

5. Lorsqu'un article est soumis à modification, l'auteur doit répondre point par 

point systématiquement, à l'expert, même s'il rejette certaines modifications 

proposées, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des sciences 

de l'Homme. 

6. Lorsque la procédure d'expertise aboutit à l'acceptation de l'article, 

signifiée par le responsable de la section concernée, l'auteur fera parvenir au 

directeur de la revue la version finale, conforme aux modifications demandées 

par les experts et aux normes formelles de la revue (notamment aux points 2., 

3., 4. et 5. ci-dessus). Cette version sera saisie avec un traitement de texte sur 

PC ou sur Macintosh, Word, et sauvegardé sous Word sur disquette ou CD (50 

000 signes, au maximum). Celle-ci sera envoyée, accompagnée d'un 

exemplaire imprimé, sur format A4 avec les originaux des photos ou tableaux 

et un CD. 

 

 Règles générales : 

1-  Les droits de publication sont la propriété de la revue. 

2- Chaque auteur reçoit une copie de la revue après acceptation de son article 

3- Après expertise, chaque auteur reçoit une lettre d’acceptation de la part du 

directeur de la revue et président de la rédaction  

4-  Les articles représentent  des points de vues de leurs auteurs et non pas de 

la revue. 

5- Les articles doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Président du comité de rédaction de la revue ISTAPS 

Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

BP 002 Mostaganem  - 27000 Algérie 

Site Kherrouba, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, 27000 

Tél & Fax: +213 45 42 11 36  

Email : revuestapsmosta@yahoo.fr  

URL : http://revue-staps.univ-mosta.dz/   

 

Invitation à publier : 

 La revue ISTAPS au plaisir de vous inviter à soumettre vos travaux 

scientifiques selon une démarche scientifique rigoureuse et inédite en langue 

arabe, français et anglais n’ayant pas été publiée auparavant. 
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Effet de la maturation pubertaire sur le développement  
de la puissance anaérobie  chez des collégiens algériens  

de 11-16 ans 
 

Belkacem Khiat,  

Institut de l’Education Physique et Sportive, USTO MB, 

BP1505,ElMnaouar, 31000 Oran ; 

 

 

 

Résumé :  

Le but de notre étude longitudinale était d’examiner le profil 

d’évolution de la puissance anaérobie durant les différents stades de la puberté.   

92 collégiens garçons sédentaires âgés de 11 à 16 ans ont consenti à 

suivre durant 2 années  le protocole qui a été réalisé au sein de leur 

établissement scolaire. On a procédé à la mesure des différents indices 

anthropométriques. Les stades de la maturation ont été estimé selon la 

classification de Tanner. L’évaluation du processus anaérobie a été faite grâce 

au test de force-vitesse de Vandewalle. Les résultats montrent que la majorité 

des indices morphologiques de la population étudiée ont évolués très 

significativement du premier au quatrième stade pubertaire.  

 

Le passage du second au troisième stade pubertaire semble déterminant 

dans l’évolution des principaux paramètres morphologiques et physiologiques 

de l’effort. Du stade 1 au stade 4 il y a eu une évolution très significative (p < 

0,001) de la Puissance Anaérobie Maximale (Wanmax) et de la Force 

Maximale (Fo). Chez les garçons le passage du second au troisième stade 

pubertaire semble déterminant dans l’évolution des principaux paramètres 

morphologiques et physiologiques de l’effort. 

 

Mots clés : stades pubertaires –  Puissance anaérobie – collégiens- indices 

anthropométriques ;  
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 : الملخص

كان ھدف ھذه الدراسة الطولیة ھو البحث حول تطور القدرة الالھوائیة خالل مراحل البلوغ 
  للذكور.

سنة وافقوا متابعة التجربة داخل مؤسستھم لمدة سنتین. قمنا بقیاس  16و  11تلمیذ سنھم یتراوح بین  92
القدرة تقییم  وقد تم. Tannerیست حسب تصنیف مختلف األبعاد األنطربومتریة. مراحل البلوغ ق

أن غالبیة المؤشرات  تظھر النتائج. Vandewalleسرعة- الالھوائیة من خالل اختبار قوة 
 .أول من مرحلة البلوغ األولى الى المرحلة الرابعة من بشكل كبیر تطورتألفراد العینة  المورفولوجیة

في تطورمؤشرات الجھدالرئیسیة المورفولوجیة  یبدوحاسما لثةالثا إلى الثانیة البلوغ مرحلة االنتقال من
) بالنسبة للقدرة 0.001كان ھن اكتغییر دال(ع< 4للبلوغ إلى المرحلة  1من المرحلةالفسیولوجیة. و

مرور من المرحلة الثانیة للبلوغ الالفتیان عند ).Fo(الحد األقصى للقوة وأیضا ) Wanmaxالالھوائیة(
  الفسیولوجیة للجھد.ة یبدو حاسما في تطور المؤشرات الرئیسیة المورفولوجیة وإلى المرحلة الثالث

 

 المؤشرات األنطربومتریة. –تالمیذ المتوسط  –القدرة الالھوائیة  –مراحل البلوغ : الكلمات المفتاحیة

 

 

SUMMARY 

 

 The purpose of this longitudinal study was to analyse the evolution 

of boy’s maximal anaerobic power according to their biological 

maturation. 

 
 92 sedentary schoolboys aged 11 to 15 years old has been followed 

during two years. The puberty age was evaluated according to Tanner’s 

classification. We proceeded to the measurement of the anthropometric 

parameters. The evaluation of theanaerobic processwas donethrough of force-

velocity test Vandewalle. Our results reveal that the majority of the 

morphological indicators of the population have evaluated very significantly 

from puberty stage 1 to stage 4. The transitionfrom the second tothirdpubertal 

stage seemsdeterminingin the evolution ofmajormorphological and 

physiologicalparameters. From stage 1 tostage 4there was averysignificant 

development (p < 0,001) maximal anaerobic power (Wanmax) and maximal 

strength (Fo).  

 

The passagefrom the second tothirdpubertal stageseemscrucialin the evolution 

ofmajormorphological and physiologicalparameters of theeffort. 

 
Key words: puberty stages - anaerobic power – schoolboys - anthropometric 

parameters 
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1. Introduction 

        L’enfance et l’adolescence, en tant que périodes de transition vers l’état 

adulte, présentent une série de particularités importantes qui jouent un rôle 

dans les possibilités d’effort physiques et psychiques.  

Les vitesses de croissance et de maturation diffèrent parmi les enfants. Une 

variété de facteurs peut influencer la croissance et la maturation telle que 

l’héritage génétique, l’histoire nutritionnelle et l’état de santé général. 

Concernant les capacités d’effort, il semble que la période pubertaire entraîne 

des modifications sensibles et distinctes du potentiel physique à même âge 

chronologique (GRODJINOVSKYA A. and BAR-OR O. 1984 ; MURASE Y., 

1981 ; L Aires et coll., 2010). A l’opposé des adultes, les enfants et les 

adolescents possèdent ce que l’on appelle des phases sensibles durant 

lesquelles le développement optimal des principales formes d’effort peut 

s’effectuer à divers degrés et à divers moments. 

 

Sur le plan physiologique l’enfant pré-pubère se caractérise par un 

métabolisme aérobie relativement très développé par rapport à l’adulte. Les 

possibilités maximales aérobies ainsi que les activités enzymatiques 

musculaires de type oxydative (cycle de Krebs) sont égales et même le plus 

souvent supérieures à celles de  l’adulte. Au contraire le métabolisme anaérobie 

lactique est communément considéré comme  peu efficient et immature aux 

âges pré-pubères. La puissance maximale  caractérise cette filière énergétique 

et sa mesure présente depuis longtemps un intérêt certain dans le suivi et 

l’amélioration des aptitudes physiques anaérobies dans différents sports. Par 

ailleurs le métabolisme anaérobie des enfants est relativement peu étudié ; 

pourtant, l’activité physique spontanéede l’enfant est en grande partie 

constituée de sprints courts où le métabolisme anaérobie est largement sollicité. 

La mesure de la puissance du métabolisme anaérobie prend toute son 

importance chez les enfants puisque c’est la période idéale pour détecter les 

jeunes talents et les orienter vers des sports explosifs. L’augmentation de la 

puissance anaérobie lactique et alactique a été constatée en fonction de l’âge 

(GRODJINOVSKYA A. and BAR-OR O., 1984 ; MURASE Y., 1981 ).  

Certaines recherches récentes remettent en cause cette immaturité du système 

anaérobie pendant l’enfance (Ratel S. et Martin V., 2012). Les activités 

enzymatiques musculaires glycolytiques sont toujours plus faibles que celles de 

l’adulte. L’aptitude anaérobie, à la différence des aptitudes aérobies semble 

étroitement liée à la masse musculaire, de même qu’à d’autres facteurs tels que 

l’architecture musculaire, la composition des fibres, la disponibilité des 

substrats, l’accumulation des métabolites (acide lactique), les cycles 

métaboliques et leurs niveaux d’activité (KEMPER H.C.G, 1985 ;  TANNER 

J.M., 1962).   
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Les efforts intenses et répétés, avec des intensités supramaximales (> 

VO2max), sont fréquemment rencontrés dans les sports collectifs et sont 

surtout spontanément réalisés par les enfants. L’adaptation et l’évaluation des 

séances d’entraînement ou d’éducation physique et sportive pour un rendement 

physique meilleur sans porter préjudice à la santé des jeunes pratiquants est 

l’un des soucis majeurs des éducateurs sportifs. Afin de rendre compte des 

effets de la puberté et considérant les importants changements qui 

accompagnent l’adolescence nous avons étudié la puissance maximale 

anaérobie en fonction des cinq stades pubertaires de la classification de Tanner 

(1962). Ces stades prennent en compte l’état de maturation des organes sexuels 

et de développement du système pileux . 

 

MATERIELS ET METHODES : 

1.Sujets : 

Quatre-vingt-douze (92) collégiens garçons sédentaires âgés de 11 à 16 

ans ont participé à l’étude après le consentement des parents. Le protocole  a 

été réalisé au sein de leur établissement scolaire.  

 

2. Protocol : 

Chaque sujet a été examiné avant d’être autorisé à suivre le protocole suivant 

qui a été utilisé à trois reprises sur une période de deux années : 

2.1. Les mesures anthropométriques suivantes ont été effectuées : 

- évaluation de la Taille à l’aide d’une toise ; 

- évaluation du Poids du corps à l’aide d’une balance de type HB-LO5 ; 

mesure des périmètres du corps (périmètres maximaux du biceps, de la 

cuisse, du mollet) à l’aide d’un mètre ruban ; mesure des quatre plis cutanés 

(bicipital, tricipital, sous-scapulaire, sus-iliaque) avec une pince à plis cutanés 

(type Harpenden) ; - calcul du poids maigre et du pourcentage de masse grasse 

grâce à un logiciel . 

Les mesures anthropométriques ont toutes été réalisées sur la partie 

gauche du corps par le même examinateur.  

 

2.2. détermination des stades pubertaires selon la classification de Tanner 

(1962). Ces indices distinguent cinq niveaux de maturation en caractérisant les 

modifications sexuelles subies par l’organisme en voie de croissance : 

- stade 1 : existence de duvet pubien. Testicules, scrotum et pénis de 

même taille que dans l’enfance ; 

- stade 2 : quelques poils épars, longs, droits ou bouclés à la base du 

pénis. Augmentation du volume du scrotum et des testicules. Volume du pénis 

peu ou pas changé ; 
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- stade 3 : poils plus denses, plus épais et plus bouclés s’étendant très 

peu au-dessus de la symphyse pubienne. Scrotum et testicules augmentent ainsi 

que la longueur du pénis ; 

- stade 4 : aspect adulte, mais la zone pileuse reste moins étendue (pas 

d’extension aux cuisses). Elargissement du pénis et développement du gland. 

Testicules et scrotum continuent de croitre. Coloration foncée ; 

- stade 5 : la pilosité a l’aspect adulte en localisation et en quantité. Extension 

de la zone pileuse aux cuisses. Organes génitaux adultes.  

 

2.3. évaluation du processus anaérobie par le test de Force-Vitesse de 

Vandewalle (1989) : pour le test de charge–vitesse, nous avons utilisé un 

ergocycle à poids de type Monark (modèle 894E, Suède). Celui-ci était relié à 

un microordinateur qui permet de calculer entre autre le pic de puissance 

développée. L’épreuve est effectuée sur  bicyclette  ergométrique dont la roue 

subit une force de freinage provoquée par la mise en tension d'une sangle de 

façon proportionnelle au poids suspendu à son extrémité. Une résistance de 4 

Kg est imposée au premier effort et va croître de 2 en 2 pour les efforts 

suivants jusqu'à 12 Kg. Le sujet réalise un sprint de 6 secondes en conservant 

la position assise. Cinq épreuves, avec une résistance différente, sont 

effectuées. L’épreuve est arrêtée quand la vitesse atteint 90 tours/mn. Une 

récupération passive de 3 à 5 minutes est obligatoire entre les différents paliers. 

Les valeurs de Fo (Force maximale), Vo (Vitesse maximale) et Wanmax 

(Puissance maximale), sont données directement sur un graphe. 

 

3. Statistique : Les résultats sont exprimés par leurs moyennes et leurs écarts 

types en fonction de la classification pubertaire. Nous avons procédé à des 

analyses de variance (ANOVA) pour mieux exprimer l’évolution des 

- différents paramètres selon les différents stades de la maturation 

biologique. 

 

Stades AGE TAILLE POIDS % M.G. PoidsMaigre  

Pubertaires (an) (cm) (kg)  (kg)  

S 1 

(n= 13) 

12.30 150.46 43.38 10.74 38.42  

± 0,6 ± 7,13 ± 8,26 ± 4,84 ± 5,63  

S 2 

(n= 33) 

13.15 155.30 44.36 7.72 40.24  

± 0,7 ± 7,32 ± 8,13 ± 4,63 ± 6,35  

S 3 

(n= 23) 

14.04 163.11 52.61 9.8718 46.49  

± 0,8 ± 6,91 ± 9,19 ± 7,84 ± 6,80  

S 4 

(n= 14) 

14.99 168.00 56.31 8.72 50.93  

± 0,6 ± 5,7 ± 6,88 ± 2,55 ± 5,87 
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- Résultats : 

 

Stades Wanmax Fo Vo 

Pubertaires (watts) (kgf) (trs/mn) 

S 1 

(n= 13) 

265.97 7.56 173.12 

± 64,03 ± 2,28 ± 83,35 

S 2 

(n= 33) 

327.02 9.65 147.61 

± 100,55 ± 2,41 ± 20,35 

S 3 

(n= 23) 

448.61 10.92 172 

± 104,72 ± 2,38 ± 21,30 

S 4 

(n= 14) 

  

544.50 14.38 168.51 

± 116,46 ± 5,87 ± 20,88 

 

Tableau 1. Les indices morphologiques selon les stades pubertaires 

Concernant les paramètres morphologiques comme le montre le tableau 

1, nous avons constaté une évolution très significative de tous les indices du 

premier au quatrième stade pubertaire (S1 à S4) sauf pour le pourcentage de 

matière grasse (%M.G.). 

Tableau 2. Les indices physiologiques selon les stades pubertaires. 

D’une manière générale on a constaté (tableau 2) que du stade 1 au 

stade 4 il y a eu une évolution très significative (p < 0,001) de la Puissance 

Anaérobie Maximale (Wanmax) et de la Force Maximale (Fo). L’évolution de 

la Vitesse Maximale (Vo) était moins significative (p < 0,05) durant ce même 

intervalle.  

Les augmentations les plus significatives (tableau 3) ont été relevées de 

S2 à S4, particulièrement entre les stades 2 et 3 pour les indices de la PMNA et 

de la Vo (P<0,001), et à un degré moindre la Fo (P<0,05). 

 

StadesPuber

taires S1-S2 S2-S3 S3-S4 S1-S3 S2-S4 S1-S4 

  

F                 

P 

F                

P 

F                

P 

F                

P 

F               

P 

F                

P 

PMNA 

4.10            

* 

22.33     

*** 

7.58        

** 

19.66      

*** 

24.29     

*** 

25.88     

*** 

F0 

7.19          

** 

4.31           

* 

7.51        

** 

8.96        

*** 

10.29     

*** 

11.75     

*** 

V0 

2.76          

ns 

20.84     

*** 

0.27       

ns 

3.65          

* 

11.71     

*** 

2.92          

*             

 

Tableau 3 : Analyse de variance à un facteur, évolution des indices 

physiologiques selon les stades pubertaires. 

* P<0 ?05 ; ** P<0,01 ; *** P<0,001 ; ns :non-significatif 
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Discussion: 

 
Les résultats montrent que la majorité des indices morphologiques de la 

population étudiée ont évolués très significativement du premier au quatrième 

stade pubertaire. Ces résultats sont similaires à ceux constatés par différents 

auteurs (ASTRAND P.O., 1976 ; PINEAU J.-C., 1991 ; WELTMAN A. et 

coll., 1986 ; ZAUNER C.W. MAKSUD M.G. and MELICHNA J. , 1989). 

Cette évolution est plus significative entre les stades 2 et 3, ce qui 

correspond au moment du pic de croissance souvent signalé par plusieurs 

études (BUCKLER J., 1990 ;  KEMPER H.C.G., 1985;  WELTMAN A. et 

coll., 1986 ;  Ortega F.B. et coll., 2011). 

 

Par contre on note l’absence d’une évolution significative du 

pourcentage de matière grasse (%M.G.) et sa relative stabilité telles que 

signalées par certains chercheurs (ARMSTRONG N. et coll., 1995 ; 

HERTOGH C., MICALLEF J.P. et MERCIER J., 1992). Ceci peut s’expliquer 

par les habitudes alimentaires en liaison avec les conditions sociales qui ne 

favorisent pas l’émergence d’un morphotype possédant une couche graisseuse 

importante.  

 

On relève  un accroissement très significatif (p < 0,001) de la puissance 

maximale anaérobie (PMNA) particulièrement entre les stades 2 et 3 tel 

qu’observé dans plusieurs études (HERTOGH C., MICALLEF J.P. et 

MERCIER J., 1992 ; LACOUR J.R., 1992 ; DELGADO A., ALLEMANDOU 

A. and PERES G., 1992 et 1993 ; Van Praagh E., 2007). Quant à la force 

maximale (Fo) son pic d’augmentation (p < 0,001) se situe entre les stades 3 et 

4, c’est à dire un peu plus tard que celui de la Wanmax comme cela a été noté 

par plusieurs auteurs (KEMPER H.C.G., 1985 ; PINEAU J.-C., 1991 ;  

BUCKLER J., 1990).  

 

Ainsi ces indices (Wanmax et Fo) peuvent être des indicateurs fidèles 

pour l’orientation sportive, le suivi et l’évaluation de l’effet de l’entraînement 

durant la puberté (Van Praagh E., 2007 ; MaylisT AMAS et coll., 2002 ;  Van 

Praagh E, Doré E., 2002). 

 

Par ailleurs l’évolution très significative (p < 0,001) de la vitesse 

maximale (Vo) entre les stades 2 et 3 parallèlement avec l’importante 

augmentation de la Wanmax et de la Fo est révélatrice des importantes 

modifications biochimiques musculaires en relation avec le métabolisme de la 

glycolyse anaérobie décrites dans la littérature (HERMANSEN L. and OSEID 

S., 1971 ; Duché P., Bedu M. et Van Praagh E., 2001 ;  MELICHNA J. et coll., 

1983). Dans ce sens plusieurs auteurs (PINEAU J.-C., 1991 ; WELTMAN A. 
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et coll., 1986) ont montré qu’à ce stade de la maturation sexuelle, la sécrétion 

hormonale, particulièrement l’augmentation du taux de testostérone chez les 

garçons conditionne les grands changements qui apparaissent dans la force 

maximale et la force-vitesse ainsi que la capacité anaérobie. La maturation peut 

être un facteur explicatif de la progression de la puissance anaérobie alactique 

(Duché P., et coll., 2001).  Selon VanPraagh (1990) cette puissance chez le 

jeune enfant est significativement plus basse que chez l'adolescent ou l'adulte 

en valeur absolue comme en valeur relative. La croissance de la production 

d'androgène est presque simultanée à celle de la force maximale. La phase 

pubertaire est une période charnière qui correspond à une production brusque 

d'hormones sexuelles dont les vertus anabolisantes permettent le 

développement de la musculature (ARMSTRONG N. et coll., 2000 ; Degache F. 

et coll., 2010). Aussi un entraînement adapté en force et particulièrement en 

vitesse à cette étape pubertaire est d’une importance capitale pour l’évolution 

ultérieure de la performance de l’adolescent (KEMPER H.C.G. et Van de KOP 

H., 1995 ; KHIAT B. et MEHDIOUI H., 2000 ;  MANNO R., 1990 ; AMAS 

M.T. et coll., 2002). 

 

 

Conclusion : 

Il apparaît que les dispositions génétiques semblent intervenir pour une 

part non négligeable dans la détermination des performances physiques 

nécessitant un métabolisme aérobie et/ou anaérobie. 

 

Le passage du second stade pubertaire au troisième semble déterminant 

dans l’évolution des principaux paramètres morphologiques et physiologiques 

de l’effort (Tomkinson GR., 2007 ;  Almuzaini KS., 2007). 

Pour des raisons éthiques et méthodologiques il y a peu d’études (en particulier 

longitudinales) sur les capacités anaérobies des enfants et adolescents .Dans 

l’avenir l’utilisation de la technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) 

devrait offrir des possibilités intéressantes d’investigation du métabolisme 

d’effort chez l’enfant. 

 

L’évaluation objective des aptitudes physiques en fonction du stade de 

maturation biologique s’avère ainsi un élément clé et essentiel du processus 

d’entraînement, présent dans toutes les étapes de son déroulement pour 

modifier, corriger, ajuster, sélectionner et/ou orienter la préparation du jeune 

sportif d’une manière plus adaptée à ses potentialités. 
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Etude comparative entre quelques indices morphologiques et 
les attributsde l’aptitude physique et technique 

 des jeunes footballeurs par poste du jeu. 
 

 

HOUAR Abdelatif 

 
Institut de l’Education Physique et Sportive,Universite abdelhamid Ibn Badis 

Mostaganem 

UMAB IEPS LABOPAPS. 

 

 

Résumé :    

 

L’objectif de notre recherche consiste à déterminer quelques indices 

morphologiques et les attributs de l’aptitude physiques et techniques des jeunes 

footballeurs 15-16ans par poste de jeu où nous avons pris un échantillon de 60 

joueurs ayant une moyenne d’âge de (15.5±0.50) 

Nous nous sommes basés sur les mesures anthropométriques ainsi que les 

épreuves mesurant les attributs de l’aptitude physique et technique pour 

comparer entre les différents postes de jeu. 

Les résultats de la recherche ont révélé des différences significatives entre 

les postes de jeu dans les mesures de la stature, l’hauteur supra-sternale, 

l’hauteur du point acromial, l’hauteur du point radial, diamètre distal de la 

cuisse, diamètre distal de la jambe, diamètre distal du pied, périmètre 

thoracique d’expiration, et dans toutes les attributs de la détente verticale, la 

vitesse de réaction sur 10m, et la vitesse de la conduite de balle dans un espace 

matérialisé (huit avec ballon). 

Bien que les résultats de cette étude ont montré qu’il existe des différences 

statiquement non significatives dans les mesures du poids corporel et le 

périmètre du mollet, et dans les attributs de la Vo2max (Cooper 12mn), la 

vitesse de course avec et sans ballon sur 30m, la souplesse des ishio-jambier et 

la conduite de balle en endurance spécifique (30m×5). 

En fin, nous préconisons aux entraineurs algériens d’orienter les jeunes 

footballeurs vers les postes de jeu selon leurs profil morphologique et leurs 

capacités physiques et techniques, et former ces jeunes joueurs en fonction des 

exigences de chacun des postes de jeu. 

Les mots clés : Indices morphologiques, aptitude physique, aptitude technique, 

postes de jeu. 
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The goal of our research is to determine some morphological indices 

and attributes of physical and technical ability of young footballers from 

15-16years post game. 

UMAB IEPS LABOPAPS 
Summary: 

 where we took a sample of 60 players with an average age (15.5 ± 0.50). 

The researcher has based on anthropometric measurements and tests measuring 

the attributes of physical and technical ability to compare between the different 

positions of the game. 

 

    The research results revealed significant differences between the positions of 

the game in stature measurements, the supra-sternal height, acromial height 

point, the height of the radial point diameter of the distal thigh diameter distal 

leg, distal diameter of the foot, chest expiration, and all the attributes of the 

vertical jump perimeter, the reaction rate of 10m, and driving speed ball in 

space materialized (with eight ball). 

 

     Although the results of this study showed that there are no statistically 

significant differences in measures of body weight and calf circumference, and 

the attributes of Vo2max (Cooper 12mn), running speed with and without the 

ball on 30m, flexibility Ishio-leg and ball control in specific endurance (30m × 

5). 

      By the end of this enquiry, the investigation  recommend the Algerian 

coaches to guide young players to play according to their positions in the 

morphological profile and physical and technical capabilities, and train thes 

young players based on the requirements of each position of the game. 

 

Key words: morphological indices, physical fitness, technical ability, positions 

game. 
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 ملخص الدراسة:

  

دراسة مقارنة لبعض املؤشرات املورفولوجية و مكو�ت اللياقة البدنية و املهارية لالعيب كرة  عنوان الدراسة:

  القدم حسب مراكزهم.

سنة حسب مراكزهم يف بعض 16-615دف الدراسة احلالية إىل حتديد الفروقات بني العيب كرة القدم 

العبا معدل أعمارهم   60للياقة البدنية و املهارية، و أجريت الدراسة على املؤشرات املورفولوجية و مكو�ت ا

) مت اختيارهم بطريقة مقصودة،  لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الطالب الباحث على 15.5±0.5(

هري القياسات األنثروبومرتية و اإلختبارات البدنية و املهارية للمقارنة بني ستة مراكز متثلت يف حارس املرمى، ظ

  أمين و أيسر، مدافع حموري، وسط ميدان دفاعي، وسط ميدان هجومي، و مهاجم.

بعد املعاجلة اإلحصائية عن طريق حتليل التباين األحادي أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية ذات 

ص العلوي، ارتفاع النق طة داللة إحصائية بني مراكز اللعب يف كل من مؤشرات طول القامة، ارتفاع الق

األخرومية، ارتفاع النقطة الكعربية، اتساع الفخذ، اتساع الساق، اتساع القدم و حميط الصدر زفري ويف كل من 

مرت، سرعة التحكم يف الكرة يف  10صفة القوة االنفجارية لألطراف السفلى، سرعة رد الفعل على مسافة 

  مساحة حمددة. 

للعب الستة يف كل من قياس الوزن و حميط الساق، و و يف مقابل ذلك تبني عدم وجود فروق بني مراكز ا

مرت، مرونة عضالت 30،  السرعة االنتقالية xلكرة و بدوwا ملسافة Vo2maxيف كل من صفة التحمل 

  مرت. 150الظهر و الساق و يف صفة حتمل السرعة xلكرة على مسافة 

ئريني للفئات الصغرى بتوجيه الالعبني إىل انطالقا من النتائج اليت أظهر6ا الدراسة نوصي املدربني اجلزا

مراكز اللعب وفق قدرا6م املورفولوجية، البدنية و املهارية و بتكوين الالعبني حسب متطلبات املراكز اليت 

  يشغلوwا يف ميدان كرة القدم.

 ب.  املؤشرات املورفولوجية، القدرات البدنية، القدرات املهارية، مراكز اللعالكلمات املفتاحية: 
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Introduction : 

De nos jours,  le sport occupe une place très importante dans la hiérarchie 

politico-prestigieuse, puisqu’il permet d’évaluer le prestige international d’un 

pays. Le succès obtenu par un sportif attire les regards de partout sur son image 

et son mode de vie.  

De ce fait, le sport est devenu un moyen à la fois très rentable 

économiquement (médias, sponsors, produit dérivés… etc.) et politiquement. 

Son enjeu est suivi de très prés, puisque c’est l’un des moyens les plus 

pacifiques pour être le plus fort. 

L’analyse de la performance sportive permet de mettre en évidence les 

qualités requises pour la pratique d’une discipline donnée. L’évaluation de ces 

qualités permet de définir le pronostic des résultats sportifs ainsi que le suivi de 

l’efficacité d’un programme d’entrainement. 

Selon Manfred Muller 1990, l’interaction des différents facteurs tels que (les 

qualités anthropométriques, coordinatrices, techniques et tactiques ainsi que les 

qualités psychologiques, morales et intellectuelles) permet d’atteindre de 

meilleures performances. 

Les recherches anthropométriques appliquées au sport, réalisées par le corps 

médical sont relativement nombreuses. 

De nature descriptive, elles cherchent le plus souvent à établir des profils 

morphologiques par spécialité sportive dans une perspective d’évaluation des 

athlètes.  

(Boulgakova.N.J, 1980) Affirme que les données anthropométriques sont 

souvent des facteurs indispensables à la pratique de certains sports et 

constituent un outil essentiel pour l’entraineur. 

Le football a connu une grande évolution sur tous les plans ; règlement, 

méthodes d’entrainement et système de jeu.  

Des analyses faites sur les dernières coupes du monde ont démontré que 

30% des actions d’un match de football sont des duels, soient aériens ou au sol, 

ces dernières confirment aussi l’incidence positive des duels gagnés sur le 

résultat final d’un match (Jacquet et al, 2002) sachant que les duels impliquent 

des qualités athlétiques considérables, une bonne constitution morphologique 

est donc indispensable. 

 

Le problème de la relation entre la morphologie et les taches spécifiques 

liées à chaque pratique sportive surtout le football, est rarement analysé. 

Le football est un sport collectif ou chaque joueur possède une place ou un 

rôle particulier durant l’action d’un match. 

De nombreux entraineurs  estiment que le jeune footballeur algérien est 

doué, mais en nous référant aux résultats enregistrés lors des grandes 

compétitions internationales, le constat est non seulement paradoxal mais 
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alarmant, car aucune des sélections nationales algériennes n’arrive à se 

qualifier aux phases finales des grandes compétitions internationales. Ceci nous 

guide systématiquement à s’interroger sur le processus de la formation et 

l’orientation de nos jeunes footballeurs, mais avant cela et bien avant, il faudra 

s’inquiéter sur les procédures de leurs détections et leurs sélections afin de 

pouvoir s’investir d’une manière rationnelle et objective, car la préparation à 

long terme des futures champions n’a de sens que lorsqu’elle est associée à une 

bonne opération de sélection des talents doués et ce, à un âge précoce.   

Cela nous permet d’aller à décrire les caractéristiques de la capacité 

morphologique, physiques et techniques des jeunes footballeurs, ainsi que la 

différence entre les postes de jeu dans ces composantes de la performance en 

football. 

 

Problématique : 

Le football est  l'un des sports  caractérisé par la multiplicité des 

positions et des devoirs de chaque poste. Les propriétés et les  actions du  

joueur qui occupe une particulière mesure de football doivent être disponibles  

par cette position requise au départ. 

La morphologie, les aptitudes physiques, et la compétence technique sont  

en mesure de répondre aux exigences de ce poste et donc avoir  accès à un 

niveau élevé de réussite. 

De nombreuses études ont abordé la question de la détermination des 

caractéristiques morphologiques et physiques  des joueurs de football, mais ces 

études ne répondaient pas aux caractéristiques morphologiques et physiques et 

les compétences techniques des joueurs de football de chaque poste de jeu, en 

particulier le groupe d'âge 15-16 ans, qui est considéré comme une étape 

transitoire de formation à la performance sportive. 

(Ahcen.A, 2000) Traitait d'identifier le profil morphologique et les capacités 

physiques des joueurs de football (minimes - cadets - juniors), mais cette étude 

ne portait pas sur les caractéristiques de chacun des postes de jeu pour chaque 

catégorie de ces articles. L'étude (Chibane.S, 2010) et l'étude (Talibou.A, 2010) 

ont identifié les dimensions corporelles et morphologiques des joueurs de 

football pour les U17 sans préciser les caractéristiques de chacun des postes de 

jeu. Alors que (Mimouni.N, 2010) a identifié le profil morphologique des 

joueurs de football (13-14 ans), l'âge à  

ce stade varie en fonction du groupe que nous allons étudier, ainsi que l’étude 

de (Mastour.B, 2004) a déterminé les particularités du joueur cadet Saoudien 

sur le plan physique , physiologique, technique et psychologique.    

 

De là est venue l'idée de comparer entre quelques indices morphologiques et 

les attributs de l’aptitude physique et technique des joueurs algériens de 15-

16ans par poste de jeu. 
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Il s’agira pour nous de poser une question principale: 

Quelles sont les particularités de la capacité morphologique, physique  et 

technique des jeunes footballeurs algériens (15-16 ans) selon leurs postes de 

jeu? 

 

Les questions secondaires : 

� Est qu’il ya des différences significatives entre les indices  morphologiques des 

jeunes footballeurs algériens (U17) selon leurs postes de jeu? 

� Est qu’il ya des différences significatives entre les attributs de l’aptitude 

physique des jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu ? 

� Est qu’il ya des différences significatives entre les attributs de l’aptitude 

technique des jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu ? 

Objectifs de la recherche : 

Objectif principal: Détermination des particularités de la capacité 

morphologique, physique et technique des jeunes footballeurs algériens (U17) 

selon leurs postes de jeu. 

Objectifs secondaires: 

� Détermination de la différence entre les indices morphologiques des jeunes 

footballeurs    (U17) selon leurs postes de jeu. 

� Détermination de la différence entre les attributs de l’aptitude physique des 

jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

� Détermination de la différence entre les attributs de l’aptitude technique des 

jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

Hypothèses de la recherche :                     

 Hypothèse principale: Les particularités de la capacité morphologique, 

physique et technique des jeunes footballeurs algériens (U17) seraient 

différentes d’un poste à un autre. 

 

Hypothèses secondaires : 

� existence des différences significatives entre les indices  morphologiques des 

jeunes footballeurs algériens (U17) selon leurs postes de jeu. 

� existence des différences significatives entre les attributs de l’aptitude physique 

des jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

� existence des différences significatives entre les attributs de l’aptitude 

technique des jeunes footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

Définition des concepts : 

Indices morphologiques: le terme morphologie provient du mot grec (morphe) 

qui veut dire « forme » et « logos » qui veut dire « science ». 

La morphologie est définie comme étant la science qui étudie la forme et 

la structure externe de l’être humain, c’est l’étude des formes humaines sur le 

plan interne (anatomie) et externe (anthropométrie).(Olivier.G, 1971) 
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Les aptitudes physiques : caractères, propriétés individuelles sur lesquels 

repose la performance physique. Nombreux sont les travaux qui tentent d’en 

faire une classification exhaustive, elles peuvent se diviser en deux groupes : 

1- le groupe faisant appel à la condition physique avec la vitesse, la force et 

l’endurance. 

2- le groupe qui fait appel à la coordination (adresse). Elles s’influencent 

réciproquement, le développement unique de l’une d’entre elles se font au 

détriment des autres, il est nécessaire de développer un système commun des 

qualités physiques.(Leroux.P, 2006)  

Les aptitudes techniques : la technique s’étend ici du sens d’habilité motrice, 

c’est-à dire de la capacité qu’un individu a pu réaliser certains gestes 

spécifiques à l’activité. 

En football,  la technique peut se définir comme le rapport qui existe 

entre le joueur d’une part et le ballon d’autre part ; les facilités ou non qu’a le 

joueur pour maitriser le ballon, pour utiliser que ce soit dans les passes courtes, 

dans les passes longues, dans les frappes au but, dans les gestes défensifs, dans 

le jeu de tête, à son poste. 

Les postes de jeu : gardien de but, défenseurs latéraux, défenseurs centraux, 

milieu défensif, milieu offensif, attaque.(Thierry.B et col, 2012) 

Les études similaires : 

1- Etude de kasmi.A (2000) : Essai de Détermination du profil morphologique et 

des capacités physiques des jeunes footballeurs. 

2- Etude de Mastour Benali.A (2004) : Les particularités physique, 

physiologique, technique et psychologique des jeunes footballeurs 15-16ans. 

3- Etude de Kasmi.A (2009) : Déterminants psychosociologiques et morpho- 

fonctionnels du choix de la discipline du football et du compartiment de jeu. 

4- Etude de Talibou.A (2009) : Détermination de quelques paramètres  

morphologiques des footballeurs algériens de moins de 17 ans. 

5- Etude de Mimouni.N (2010) : Profil morphologique et sélection des jeunes 

footballeurs de 13-14 ans (cas des minimes). 

6- Etude de Chibane.S (2010) : Les dimensions corporelles en tant que     critère 

de sélection des jeunes footballeurs algériens de15-16 ans (U-17).                                                                                                            

Méthode de recherche: méthode descriptive. 
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                              Echantillon : l’échantillon de notre étude est composé de 60 athlètes dont 

l’âge varie   entre 15-16 ans. 

 

 Age Poids Taille 

Moyenne  15.5 67.43 168.5 

Ecart type  0.50 0.62 1.17 

(Ecart type)
 2 0.25 0.38 1.37 

Min 15 63 163 

Max  16 71 176 

Tableau N°01 : Représentation de l’échantillon 

 

 

Moyens de la recherche : 

1- Les mesures anthropométriques : poids, stature, les longueurs du corps, les 

mesures transversales (les grands diamètres et les petits diamètres), les 

périmètres.  

2- Tests physiques : Cooper (VO2max), Sargent test, vitesse 30m, vitesse 10m,                                         

souplesse des ischio-jambiers.  

3- Tests techniques : Conduite 30 m, Conduite 30 m ×5, Huit avec ballon. 

4- Techniques statistiques:(Stephane.C, 2004) 

      Moyenne arithmétique ( ), L’écart-type ( ), Coefficient de corrélation simple     

(Pearson) ( ), Analyse de variance un facteur ( ). 

Présentation et discussion de la première hypothèse : existence des 

différences significatives entre les indices  morphologiques des jeunes 

footballeurs algériens (U17) selon leurs postes du jeu. 

Techniques statistiques utilisées : Moyenne arithmétique, l’écart-type, analyse 

de variance un facteur (F) 

Tableau N°02 : Résultats comparatifs des valeurs des paramètres 

anthropométriques 

Postes 

de 

                

jeu 

Mesures 

anthrop

o-  

métriqu

es 

Gardie

ns   de 

but 

Défenseu

rs 

Latéraux 

Défenseu

rs 

Centraux 

Milieux 

Défensi

fs 

Milieux 

Offensi

fs 

Attaquan

ts 

F 

Valeur 

Critiqu

e    

 
        

   

 

   

 
    

Poids  68.40 

±1.34 

67.80 

±1.03 

67.60 

±1.17 

67.10 

±2.51 

67.00 

±2.00 

66.70 

±2.11 

1.21 

NS 
2.38 

Stature  170.10 

±0.87 

167.80 

±1.22 

167.6 

±1.17 

167.10 

±2.51 

169.00 

±1.88 

169.40 

±3.77 

2.96 

* 
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Hauteur 

supra-

Sternale 

140.70 

±1.05 

141.51 

±1.08 

144.10 

±2.13 

143.10 

±0.99 

145.90 

±1.72 
142.20 

±3.45 

10.5

6 

* 

Hauteur 

point 

Acromi

al 

140.40 

±1.26 

144.50 

±1.95 

145.10 

±2.37 

140.80 

±1.39 

148.10 

±0.87 145.20 

±2.39 

26.3

4 

* 

Hauteur 

point 

Radial 

105.10 

±0.87 

111.80 

±1.31 

112.40 

±1.50 

112.60 

±1.17 

112.30 

±0.94 
110.60 

±2.95 

31.6

6 

* 

Diamètr

e 

Distale 

cuisse 

68.40 

±1.34 

67.80 

±1.03 

67.60 

±1.17 

67.10 

±2.51 

67.00 

±2.00 66.70 

±2.11 

18.7

2 

* 

Diamètr

e 

Distale 

jambe 

06.65 

±0.41 

07.30 

±0.14 

07.11 

±0.11 

7.20 

±0.10 

7.42 

±0.30 6.84 

±0.27 

13.1

7 

* 

Diamètr

e 

Distale 

pied 

09.30 

±0.14 

10.47 

±0.05 

10.47 

±0.28 

10.42 

±0.09 

10.14 

±0.03 9.70 

±0.31 

65.8

8 

* 

Périmèt

re    

Thora-

Repos  

88.30 

±1.56 

87.50 

±2.16 

86.70 

±3.43 

83.10 

±0.99 

84.1 

±0.87 85.10 

±2.99 

8.34 

* 

Périmèt

re     

Thor-

Insp 

93.10 

±1.52 

92.00 

±2.10 

91.00 

±2.40 

87.90 

±1.10 

90.50 

±0.97 87.60 

±1.89 

15.9

3 

S 

Périmèt

re  

Thor-

Exp 

88.30 

±1.33 

86.00 

±2.64 

85.35 

±3.55 

83.30 

±1.05 

83.50 

±1.08 83.30 

±3.30 

6.92 

* 

Périmèt

re  

Cuisse  

50.20 

±3.39 

47.20 

±1.31 

48.60 

±3.30 

48.00 

±1.24 

49.80 

±1.93 
51.50 

±1.71 

4.6 

* 

Périmèt

re  

Mollet 

34.40 

±1.17 

35.60 

±1.26 

36.00 

±1.56 

34.70 

±1.15 

35.30 

±1.15 
35.40 

±1.71 

1.88 

NS 

 
NS : écart non significatif au seuil de probabilité ≤ 0.05, * : écart significative 

au seuil de probabilité ≤ 0.05.   

 L’analyse des variances des indices morphologiques par le test de Fisher 

entre les différents poste de jeu souligne des différences significatives dans 

toutes les mesures (hauteurs, diamètres, périmètres) sauf les moyennes des 

indices du poids corporel et le périmètre du mollet ne soulignent aucun écart 

significatif au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté (5,54). 
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L’observation du tableau n°02 montre :                                                                                   

- Une supériorité des indices de la taille, périmètre thoracique inspiration, 

périmètre thoracique expiration des joueurs du compartiment de gardien de but. 

- Une supériorité des indices de l’hauteur du point supra sternal et l’hauteur du 

point acromial des milieux offensifs. 

- Une supériorité de l’indice de diamètre distale de la cuisse des gardiens de but 

puis viennent les défenseurs latéraux. 

- Une supériorité des indices de diamètre distal de la jambe et pied des 

compartiments de jeu des milieux offensifs puis viennent les défenseurs 

latéraux, milieux défensifs et les défenseurs centraux. 

- Une importante diminution de l’indice de périmètre thoracique en position de 

repos des milieux défensifs par rapport aux autres compartiments de jeu. 

- Une supériorité de l’indice de périmètre de la cuisse des attaquants et des 

gardiens. 

- Une supériorité de l’indice de périmètre du mollet des défenseurs centraux.  

Présentation et discussion de la deuxième hypothèse : existence des 

différences significatives entre les attributs de l’aptitude physique des jeunes 

footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

Techniques statistiques utilisées : Moyenne arithmétique, l’écart-type, analyse 

de variance, un facteur (F). 

Tableau (03) : Résultats comparatifs des attributs de l’aptitude physique. 

 

Postes 

de 

            

jeu 

Epreuv

es 

Physiq

ues 

Gardi

ens 

de but 

Défense

urs 

latéraux 

Défense

urs 

centrau

x 

Milieu

x 

défens

ifs 

Milie

ux 

offens

ifs 

Attaqua

nts 

F 

Valeu

r 

Critiq

ue    

 
        

   

 

   

 
    

Test 

Cooper 

2674.

70 

± 

149.6

7 

3181.30 

± 73.92 

3072 

± 10.25 

3079.

40 

±96.8

3 

2777.

20 

± 

174.0

7 

2784 

±118.8

1 

1.3

8 

NS 

 

 

 

2.38 

Test 

Sargen

t 

46.20 

±2.82 

43.10 

± 3.47 

48 

± 2.21 

40.70 

± 3.88 

38 

± 2.58 

37 

± 2.00 

2.6

5 

* 

Vitesse 

30m 

4.00 

± 0.14 

04.04 

± 0.06 

04.19 

± 0.05 

4.42 

± 0.27 

4.48 

± 0.26 

03.97 

± 0.12 

1.4

3 

NS 
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Vitesse 

10m 

1.72 

± 4.04 

1.8 

± 0.03 

1.73 

± 0.02 

1.76 

± 0.04 

1.45 

± 0.06 

01.81 

± 0.02 

5.5

4 

* 

Ishio-

jambie

r 

22.20 

± 2.48 

14.30 

± 1.70 

20.70 

± 1.33 

21.00 

±2.00 

16.90 

± 1.30 

16.20 

± 1.11 

1.7

1 

NS 

NS : écart non significatif au seuil de probabilité ≤ 0.05, * : écart significative 

au seuil de probabilité ≤ 0.05.   

Epreuve de Cooper 12 mn : Les résultats statistiques enregistrés à l’épreuve de 

Cooper 12 mn par le test Fisher  fait apparaître une différence non significative 

entre les moyennes arithmétiques des  différents postes de jeu au seuil de 

probabilité 0.05. 

La figure n°(01) nous laisse voir une certaine hétérogénéité des 

performances illustrant les différents postes du jeu y compris les défenseurs 

latéraux paraissent plus performants, puis viennent les milieux défensifs et les 

défenseurs centraux après les attaquants et les milieux offensifs, enfin les 

gardiens de but paraissent moins performants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve de Sargent test : L’analyse des variances obtenues à l’épreuve de 

Sargent test évaluant la capacité de force explosive des membres inférieurs par 

le test de Fisher souligne une différence significative entre les performances 

des différents postes de jeu au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté 

(5,54). 
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La figure n°(02) montrant les données statistiques de la qualité de la force 

explosive des membres inférieurs à l’épreuve de Sargent test fait paraître de 

visu une certaine hétérogénéité des données représentatives de la population de 

notre étude. Les performances obtenues par les gardiens de but et les 

défenseurs centraux semblent être les plus élevées. Contrairement à celles des 

attaquants et les milieux de terrain offensifs qui paraissent les plus faibles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve de vitesse 30m : La comparaison statistique des valeurs moyennes de 

la qualité de vitesse définie par l’épreuve de course sur 30 mètres entre les 

différents postes de jeu par le test de Fisher n’évoquent aucune différence 

significative au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté (5,54). 

La figure n°(03) fait apparaître de visu une certaine hétérogénéité des 

graphes obtenus par les valeurs moyennes de chaque poste de jeu. Les 

performances des attaquants paraissent plus performantes par rapport aux 

autres compartiments de jeu.  

 Epreuve de vitesse 10 m : L’analyse comparative des moyennes statistiques de 

la vitesse de réaction obtenues à l’épreuve de la vitesse 10m au test Fisher entre 

 les gardiens de but, défenseurs latéraux, défenseurs centraux, milieux 

défensifs, milieux offensifs et attaquants dénotent une différence significative 

au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté (5,54). 

L’observation de la figure n°(04) fait paraître une plus haute performance 

des milieux offensifs par rapport aux autres compartiments puis viennent les 

gardiens de but et les défenseurs centraux. 
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Epreuve de la souplesse Ishio-jambiers : Les valeurs statistiques de la qualité 

de souplesse, en comparaison par intergroupes enregistrées aux différents 

postes de jeu par le test de Fisher ne soulignent aucune différence significative 

au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté (5,54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure n°(05) fait paraître de visu une forte élévation des performances 

obtenues par les gardiens de but par contres celles évoquées par les défenseurs 

centraux et les milieux défensifs paraissent homogènes, ainsi que les milieux 

offensifs avec les attaquants. Une très faible diminution s’observe au niveau du 

compartiment des défenseurs latéraux, mais statiquement non significatifs.  

 

Présentation et discussion de la troisième hypothèse : existence des 

différences significatives entre les attributs de l’aptitude technique des jeunes 

footballeurs (U17) selon leurs postes de jeu. 

 
Techniques statistiques utilisées : Moyenne arithmétique,  l’écart-type, F de 

Fisher. 

Postes du 

        jeu 

 

Epreuves 

Techniqu

es 

Gardie

ns de 

but 

Défenseu

rs 

latéraux 

Défenseu

rs 

centraux  

Milieux 

défensi

fs 

Milieu

x 

offensi

fs 

Attaquan

ts 

 

F 

 

Valeur 

Critiqu

e 

                        

Conduite  

30 m 

4.90 

± 0.09 

4.69 

± 0.091 

4.60 

± 0.3 

4.85 

± 0.13 

4.97 

± 0.069 

4.71 

± 0.15 

2.0

2 

NS 

 

 

2.38 

 
Conduite 

30m×5 

34.46 

± 0.25 

34.12 

± 0.12 

33.58 

± 1.42 

31.46 

± 0.26 

32.18 

± 0.049 

33.04 

± 0.87 

1.5

9 

NS 

Test huit 
17.68 

± 0.26 

17.37 

± 0.16 

16.5 

± 0.40 

16.92 

± 0.92 

15.56 

± 0.07 

16.91 

± 1.06 

5.0

9 

* 

Tableau (04) : Résultats comparatifs des performances des tests techniques 
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NS : écart non significatif au seuil de probabilité ≤ 0.05, * : écart significative 

au seuil de probabilité ≤ 0.05.   

Conduite de balle sur 30 m : L’analyse des moyennes arithmétiques obtenues 

à l’épreuve de conduite de balle sur 30 mètres par le test de Fisher entre les 

différents postes de jeu ne dénote aucune différence significative au seuil de 

probabilité P (0.05) et degré liberté (5,54). 

La figure n°(06) montrant les données statistiques de la qualité de la maîtrise et 

la vitesse de conduite de balle à l’épreuve de la conduite de balle sur 30m fait 

paraître de visu une certaine hétérogénéité des performances obtenues par la 

population de notre étude. Celles réalisées par des défenseurs latéraux et des 

milieux défensifs semblent être plus performantes dans cette qualité,  puis 

viennent les attaquants, une faible diminution s’observe au niveau du 

compartiment des gardiens de but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve de conduite de balle sur 30m × 5 : L’analyse des moyennes 

statistiques obtenues à l’épreuve de conduite navette 30 mètres × 5 par le test 

de Fisher entre les compartiments de jeu ne souligne aucune différence 

significative au seuil de probabilité 0.05 et degré de liberté (5,54). 

En observant la figure n°(07) illustrant les résultats statistiques de la qualité 

d’endurance spéciale à l’épreuve de conduite navette 5×30mètres fait paraître 

de visu une certSaine hétérogénéité des graphes représentant la population de 

notre étude. Les performances obtenues par des gardiens de but et des 

défenseurs latéraux paraissent moins importantes que celles de leurs 

homologues (DC, MD, MO, ATT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Revue Scientifique I.S.T.A.P.S 

   

 N° 11  le 31  Décembre 2014 

 

32 

Revue Scientifique 

Annuelle   

Epreuve de « Huit » avec ballon : L’analyse des moyennes statistiques 

obtenues à l’épreuve de huit avec ballon évaluant la capacité de coordination 

dans un espace matérialisé par le test de Fisher entre les différents postes de jeu 

dénote une nette différence significative au seuil de probabilité P (0.05) et 

degré de liberté (5,54). 

En observant la figure n°(08) illustrant les résultats statistiques de la 

capacité de coordination dans un espace matérialisé à l’épreuve de « Huit » 

avec ballon fait paraître de visu une certaine hétérogénéité des graphes 

représentant la population de notre étude. Les performances obtenues par les 

gardiens de but et les défenseurs latéraux paraissent moins importante que 

celles de leurs homologues (DC,MD,MO,ATT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Dans les mesures du poids corporel et de la taille,  les gardiens de but sont 

les plus lourds par rapport les autres postes de jeu (de 68.4 kg) et les plus 

grands (de 170.1 cm).Ceci est cohérent avec les données de (Reilly.A, 2000) et 

(Gils.S et col, 2007) 

Les milieux de terrain offensifs ont une hauteur supra sternale, hauteur point 

acromial plus hautes. 

Par ailleurs les milieux de terrain défensifs, les milieux de terrain offensifs 

et les défenseurs centraux ont les mêmes hauteurs du point radial. 

Les gardiens de but sont les plus grands dans la mesure du diamètre distal  

de la cuisse (68.4) par contre leur diamètre distal de la jambe est plus bas 

(6.65) avec leurs coéquipiers attaquants (6.84) par rapport aux  joueurs des 

milieux offensifs (7.42) et aux  défenseurs latéraux (7.3), et les mêmes résultats 

apparaissent pour le diamètre distal du pied ou nous constatons un diamètre 

plus bas pour les gardiens de but et les attaquants (9.3-9.7) par rapport aux 

défenseurs latéraux et aux défenseurs centraux (10.47) pour les deux postes.    

En ce qui concerne les périmètres thoraciques de repos, d’inspiration et 

d’expiration les gardiens de but ont les plus grands périmètres. 

Les attaquants et les gardiens de but ont le plus grand périmètre de la cuisse 

(51.5, 50.5). Par ailleurs nous ne constatons aucune différence entre les postes 

en ce qui concerne le périmètre du mollet. 
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Les résultats statistiques ne font apparaître aucune différence significative 

entre les postes de jeu, mais la comparaison entre les moyennes arithmétiques 

démontre que la plus grande distance parcourue se fait par les défenseurs 

latéraux (3181,3m). Ces données contredisent les données de (Amisco, 2007) 

et (Frank.L, 2010) où il a été constaté que les milieux offensifs et  les milieux 

défensifs effectuent la plus grande distance par rapport aux autres postes. Ces 

résultats sont conformes aux exigences du football moderne où les défenseurs 

latéraux deviennent plus impliqués dans l’attaque afin de créer la supériorité 

numérique lors de l’attaque, et c’est ce qui explique la grande distance 

parcourue par les défenseurs latéraux.  

La détente verticale des défenseurs centraux (48 cm) est plus forte que les 

autres postes de jeu. Ces données contredisent les données de (Frank.L, 2010) 

où les données de son étude ont montré que les gardiens de but ont la plus 

grande capacité de saut vertical par rapport aux  autres postes de jeu. Les 

données d’Amisco (2007) de l’entrainement à la performance (Alexandre.D, 

2008) sont cohérentes avec les données de notre étude ou les défenseurs 

gagnent 59.14% à 61.89% de duels aériens.          

Les attaquants paraissent plus rapides dans cette épreuve. Ceci est cohérent 

avec les données de (Frank.L, 2010) 

Les gardiens de but sont les plus rapides dans le test 10m, tandis que les 

attaquants sont les moins rapides par rapport à d’autres postes et à l’opposé de 

ce qui a été apporté par (Frank.L, 2010), et non des moindres en raison de la 

grande vitesse de réaction chez les gardiens de but (Cometti, 2005) 

- Existence des différences significatives entre les postes de jeu en ce qui 

concerne les variables anthropométriques de la stature, hauteur supra sternale, 

hauteur point acromial, hauteur point radial, diamètre distal de cuisse, diamètre 

distal de la jambe, diamètre distal du pied, périmètre thoracique inspiration, 

périmètre thoracique expiration, périmètre cuisse.    

-  Existence des différences non significatives entre les postes de jeu dans les 

mesures du poids, périmètre mollet. 

- Existences des différences non significatives entre les postes de jeu dans les 

épreuves du Cooper 12mn (Vo2 max), la vitesse de course (30m), et l’épreuve 

de la souplesse (Ishio-jambier). 

- Existence des différences significatives entre les postes de jeu dans les 

épreuves de saut vertical (Sargent test) et la vitesse 10 mètres. 

- Existence des différences significatives entre les postes de jeu dans les qualités 

de la vitesse de la conduite de balle sur 30 mètres et la maitrise de la vitesse de 

la conduite de balle dans un espace matérialisé par l’épreuve de (Huit) avec 

ballon. 
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Discussion des hypothèses : 

L’objectif de notre travail de recherche consiste à déterminer les 

particularités des quelques indices morphologiques et les attributs de l’aptitude 

physique et technique des jeunes footballeurs (U17) par poste de jeu.  

A cet effet nous avons tenté de vérifier 3 hypothèses : 

• Vérification de la première hypothèse : existence des différences significatives 

entre les indices  morphologiques des jeunes footballeurs algériens (U17) selon 

leurs postes de jeu. 

Les premiers résultats obtenus indiquent  comme nous l’avons initialement 

supposé, qu’effectivement l’existence des différences significatives entre les 

indices morphologiques des jeunes footballeurs selon leurs poste de jeu. 

Cependant cette différence s’observe pour toutes les mesures 

anthropométriques sauf les mesures du poids corporel et le périmètre du mollet. 

A ce titre l’hypothèse que nous avons formulée est confirmée, quand il 

existe des différences significatives entre les postes de jeu dans les indices 

morphologiques sauf  dans les mesures du poids et le périmètre du mollet 

comme nous l’avons vu au tableau N°02.  

• Vérification de la deuxième hypothèse : existence des différences 

significatives entre les attributs de l’aptitude physique des jeunes footballeurs 

(U17) selon leurs postes de jeu. 

D’après les résultats présentés dans le tableau 03 et l'analyse de ces résultats 

où nous avons trouvé des différences statistiquement significatives dans les 

épreuves du saut vertical et la vitesse de 10 mètres. 

Alors qu'il a trouvé des différences statistiquement non significatives dans 

chacun des tests Cooper 12mn, 30 mètres vitesse et la souplesse des ishio-

jambiers.  

D'après les résultats obtenus, il est clair que la deuxième hypothèse est 

confirmée dans chacun des tests du saut vertical et la vitesse de 10 mètres. 

Alors que l'hypothèse ne s'est pas concrétisée dans le test Cooper 12mn, vitesse 

30 mètres. 

• Vérification de la troisième hypothèse : existence des différences 

significatives entre les attributs de l’aptitude technique des jeunes footballeurs 

(U17) selon leurs postes de jeu. 

D’après les résultats présentés dans le tableau 04 et l'analyse de ces résultats 

où nous avons trouvé des différences statistiquement non significatives dans les 

épreuves de la conduite de balle 30 mètres et la conduite de balle 30 mètres×5. 

Par ailleurs nous avons trouvé des différences signifiantes dans l’épreuve de 

huit avec ballon. 

D'après les résultats obtenus, il est clair que la troisième hypothèse n’est pas 

confirmée dans chacune des qualités de vitesse de la conduite de balle et  la 

maitrise du ballon en l’endurance vitesse. 
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Alors que l'hypothèse est concrétisée dans la qualité de la vitesse de la maîtrise 

du ballon. 

Recommandations :      

Au vu de diverses constatations effectuées à travers notre investigation 

(analyse bibliographique, mesures anthropométriques, épreuves mesurant les 

attributs de l’aptitude physique et technique) nous avons jugé utile de formuler 

quelques recommandations qui portent sur des orientations simples et claires : 

- Les joueurs doivent travailler et optimiser leurs capacités aérobies quelques 

soient leurs postes afin d’exprimer au mieux leurs qualités footballistiques 

(notamment les milieux de terrain).  

- Il faut rapidement individualiser les charges de travail. 

- Le facteur physique principal du football moderne réside dans la  capacité  des 

joueurs à répéter des sprints courts, donc il faut travailler en intermittent de 

courte durée, et individualiser ce travail selon les postes. 

- De même la particularité du football actuel réside dans la vitesse de jeu et dans 

la capacité à gagner des duels, de ce fait il faudra travailler en force vitesse.   

- il convient d’orienter l’entrainement des arrières latéraux et des milieux 

offensifs à base de jeu réduit, de duels et de force vitesse afin de préparer au 

mieux tout en cultivant leurs caractéristiques. 
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