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 لكمة رئيس التحرير

صـدارها صـعبا يف بعـض كـربايت جامعـات الـوطن، الـيت تزخـر بعديـد جمةّل علمية جديدة، قـد ل يكـ ون اإ

نفكّـر  العناوين، ولكن ذكل مل يتحقق بعد يف مؤسستنا اجلامعية الفتيـة، ل جـل ذكل مل يغـب عـن أ ذهاننـا وحنـن

نشاء فعل ثقايف جديد أ ننا قد نواجه صعوابت كثرية، غري أ ّن الرغبة يف جتاوز السـائد ورس ـ ا من  بـة راتطيـة والفياإ

ة جعلتنــا نســع  بــت هجــد لتجــاوز   املعوقــات، ومــا اكن ذكل ليــا لــول ادله الكبــري اذلي ح يــت بــه فكــر 

 به ادلكتـورالقيـاس و التقـومي يف النشـاطات البدنيـة و الرايضـية لصـاح التأ سيس جملةل علميـة حمّمـة اتبعـة  ـرب 

ــواري ــعايدية ه ــدوح س ــادر دح ــد الق ــور عب ــ تاذ ادلكت ــرف ال س ــن ط ــامعي الونرشييســ ، م ــز اجل ــدير املرك م

 بتيسمس يلت، وهل يف هذا املقام خالص التقدير والاحرتام.

ال يف التص وملّا اكن تأ سيس جمةل علمية حمّمة يرتبط أ ساسا بفريق علمي يضمن للمجةل ثقلها العلمي، رشعنا

نسـجام الااجملـةل، فـاكن ذكل  بنخبة من الباحثني يف الوطن وخارجه، سـعيا اإ  التنويـع يف الهيئـة املرشـفة عـىل

امعـات جامجليل بني ال ساتذة من ليبيا ومن فلسطني والعراق ومرص وفرنسا و اليوانن من خارج اجلزائـر، ومـن 

امن/ الوطن ربطنا التصال بأ ساتذة أ فاضل من جامعات خمتلفة يف رشق الوطن وغربه )العامصة/ البـيض/ مسـ تغ

ل وو تيسمس يلت/ اجللفـة/ البـويرة/ بـومرداس/ ننـا مـا طرقنـا اباب اإ جـدان وهـران/ الشـلف/ املسـ يةلو، واحلـق اإ

ننا نقف احرتاما لت هؤلء ال فاضل اذلين قبلـوا الانـ ء اإ  مولـود منت ـر ة أ دق أ و بعبـار  ترحيبا مجيال وعليه فاإ

 قبلوا انتساب هذا املولود اإ  قاماهتم السامقة يف حقل البحث العلمي الرصني.

 والبدنيـة  تسمية اخرتانها عنواان شامال لـت ال حبـاث ذات الصـةل ابلعلـوم وايضية احلديثةجمةل العلوم الر)

 ةل، الـيتالرايضية، رسامي تتاح الفرصة للمشـ تغلني يف حقـل الرتبيـة البدنيـة و التـدريب الـرايا للتواصـل مـع اجملـ

ت لفـات تـرتاا املسـاهامتأ مل مس تقبال أ ن ختصص أ عـدادا اـاور معيّنـة، أ و أ ن جتعـل مسـاحة مـن   عـدد مل

ء م الاكتفـاالبحثية املش تغةل علهيا، انهيك عن أ ملنا يف أ ن تؤسس اجملةل لتواصل بناء مع الباحثني عن طريق عد

جراء حوارات مع الفاعلني االرايضيني مبختلف توهجاهتم املعرفية.  بنرش ال حباث فقط، بل ابإ

 ابلتـدريب قّدم للقارئ العريب عامة دراسـات اهـا بعضـهاويف هذا العدد من اجملةل )وهو العدد التجرييبو، ن

لميـة الرايا والتفت بعضها ال خر اإ  دراسات نفس ية و اج عية رايضية معارصة، وقد نتج عـن ذكل مـادة ع 

 عين أ حصاهبا ابلعلوم الرايضية يف ش يت اجملالت.

هنــا ت ــب  ــم مواعيــد م  ذ تشــكر اجملــةل املســامهني يف هــذا العــدد، فاإ ة يف ســ تقبلية ّّراهــا رغبــة رسبــري واإ

 التأ سيس لفعل حبيث مس متر، يرفد الصنيع امجليل اذلي تقوم به عديد اجملالت يف الوطن وخارجه.    

 وهللا املوفق                                        

                   

                                                    
 مدير اجملةل/سعايدية هواري د.                   
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اهات ضوء اتج العلمي فيمحددات نجاح تدريس برامج التعليم العالي لتطوير البحث 

 ."أساتذة معاهد التربية البدنية والرياضية 
 س تاذ حمارض "أ "بن نعجة  محمد : أ  

 تس ميس يلت-معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية 

 بن راحب خري ادلين : أ س تاذ حمارض " أ "

 تس ميس يلت–معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية 

اهات الل اجتخة من هيدف البحث اإ  معرفة ظروف سري برامج التعلمي العايل مبعاهد الرتبية البدنية والرايضيملخص البحث: 

 ين عايشواأ ي اذل ال ساتذة حيث اعمتد الباحثون عىل اس تبيان موجه ل ساتذة التعلمي العايل  واذلين ميلكون خربة يف التدريس

في عىل ملهنج الوصعىل ا الربامج القدمية والربامج احلديثة بعد معلية توحيد الربامج عىل خمتلف املعاهد الوطنية وقد مت الاع د

ية  نية والرايض بية البدأ س تاذا ، وأ مه النتاجئ املتوصل اإ هيا أ ن واقع تدريس برامج التعلمي العايل مبعاهد الرت  64نة تتكون من عي 

ة يات الالزملإماكن ايواجه صعوابت عديدة للتطبيق رمغ اجلهود املبذوةل وذكل من حيث عدد الطلبة  يف الفوج التعلميي و انعدام 

 فقدان حمتوى برامج التعلمي العايل ل مهيته .افع دلى الطلبة  أ دى اإ  نقص ادل واملطلوبة ،

 هد الرتبيةذة معا:حمددات جناح التدريس ،برامج التعلمي العايل ،البحث العلمي ،اجتاهات أ سات املصطلحات واللكامت ال ساس ية

 البدنية والرايضية .

"Les déterminants de la réussite de l'enseignement des programmes d'enseignement supérieur pour le développement de la 

recherche scientifique selon les tendances des enseignants de l'institut d'éducation physique et sportive." 

Résumé de la recherche: La recherche vise à connaître l'état d'avancement des établissements d'enseignement supérieur de 

l'éducation physique et des conditions sportives par des professeurs tendances, où les chercheurs comptaient sur un 

questionnaire adressé aux professeurs de l'enseignement supérieur et qui ont de l'expérience dans l'enseignement de tous 

ceux qui ont vécu les anciens programmes et de nouveaux programmes après l'unification des différents processus de 

logiciel instituts nationaux a misé sur approche descriptive à un échantillon composé de 64 professeurs, et les résultats les 

plus importants obtenus à la réalité de l'enseignement des instituts d'enseignement supérieur de l'éducation physique et du 

sport est confronté à de nombreuses difficultés pour l'application en dépit des efforts en termes de nombre d'étudiants dans 

le régiment d'éducation et le manque d'installations nécessaires, le manque de motivation chez les étudiants conduit à la 

perte de l'enseignement supérieur et son importance pour le contenu des programmes. 

Les mots clés : les déterminants de la réussite de l'enseignement, l'enseignement supérieur, la recherche  scientifique, les 

tendances des enseignants de l'institut d'éducation physique et sportive. 

 مقدمة :-1

 هذا التأ ثريو رس هل يقصد ابلنشاط الرايا  مبفهومه الشامل الوس يةل أ و ال داة اليت تؤثر بصورة رسبرية يف خشصية املام

 ل سايس منهلهدف اي هر جليا يف عدة جوانب مهنا اجلانب البدي واحلريك والنفيس وامل هر الاج عي والعقيل ...اخل ويكون ا

طريقة بطة به رد أ و مواطن صاحل يف مجيع تكل اجلوانب ليس تطيع التعايش والتكيف يف بيئته  اايهو  الوصول اإ  تكوين ف

 أ فضل .

وحىت نصل اإ  حتقيق الهدف ال سايس علينا مراعاة توفر ال روف وااددات الالزمة للنجاح وحتقيق هذا الهدف 

ذا مل يتوفر الشخص املسؤول عن تس يري النشاط الرايا اذلي تلزمه مواصفات هامة من  ،فوجود املالعب والهيا  ليكفي اإ

بيهنا  القيادة والكفاءة ،وادلافعية لبذل املزيد من اجلهود الالزمة ذلكل أ ي توفر الإدارة السلمية اليت تعمل عىل تس يري وتوجيه 

هامل أ ي جانب ميكن أ ن ي ؤثر عىل الهدف ال سايس هو الإماكانت لتحقيق نتاجئ واحضة  تقدر ال روف اايطة والراهنة دون اإ



 

 

 

 

ليه   " أ نه يف عرص العوملة واملعلومات والتطور التكنولويج  Flanagan  2000  فالجنان تفعيل معلية التعلمي وهذا ما يرش اإ

 ،تصبح الإدارة الفعاةل جزءا همام يف كفاءة العملية التعلميية  ،واليت ميكهنا املسامهة يف حل عدد من املشالكت اليت يواهجها

  و1)وأ ن البريوقراطية تؤدي اإ  غياب الكفاءة املدرس ية" التعلمي

ن اجلامعية م ملرحةلوكام هو معلوم يتلق  الفرد يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية تكوينا همام يف ا

ختلف نشاط الرايا مب خالل معلومات ن رية وتطبيقية ليحصل يف هناية دراس ته عىل شهادة تسمح هل بتعلمي وتدريس ال 

 مسمياته .

ون لها ليت يكويكون التكوين خمطط هل من قبل وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي من خالل الربامج املنتقاة وا

هل لحقا يف مع أ هداف عىل مدار مدة هذا التكوين ،حبيث يا تعديل وتطوير مكتس بات الفرد املكون وقدراته الهامة والالزمة

رسساب الفرد الطالب والباحث  ،فعن طريق عدادا علميا ميكن اإ عداد الربامج املوهجة توجهيا حصيحا واملعدة اإ ت الالزمة ملهاراا اإ

 ود الالزمةه اجلهلتوجيه سلوك ال خرين أ و املامرسني وتعلمي النشاط الرايا وكذا املساعدة عىل ممارس ته ، وهبذا ّصل توجي

 ل التعلمي العايل . لنجاح تدريس الربامج املقررة يف جما

نتاج للموارد ال  ن مؤسسات التعلمي العايل حاليا أ صبحت مرتبطة ابايط املوجودة فيه فهيي أ داة اإ ليت تغطي ابرشية واإ

د براهمي وأ محدوي االسامحاجيات اجملمتع ،ويه ميدان دلراسة املشا  املوجودة يف اجملمتع مما يساعد يف حلها، وهذا ما يؤكده 

عداد املوارد البرشية ،وا"2005ايسني  علمي لبحث الأ ن مؤسسات التعلمي العايل ترتبط بوظائف رئيس ية ثالث يه :التعلمي واإ

  و2)وخدمة اجملمتع ."

ىل عاتقه  يث يقع عح يعترب ال س تاذ  صاحب ادلور الرئييس يف معليات التعمل ويف جمال التعلمي العايل والبحث العلمي   

ذ يس تطيع حتقيق ال هداف التعلميية و الرتبوية وترمجهتا و تطبيق الربامج املعمتدة خال ا عىل ارض تطبيقهل جدول زمين حمدد اإ

ثراء عن سائر اجملالت اخل ين يف لعمل املهاصة ابالواقع ،و يعترب دور ال س تاذ يف قطاعات التعلمي العايل  ادلور ال كرث معقا واإ

طار تدريس النشاطات البدي والرايا  مبختلف ختص  القاتهصاته، وهو الشخص الوحيد اذلي ّقق أ دوارا مثالية يف عاإ

جياد احللول للمشالكت اليت تندرج يف طارابلطالب و الثقافة و اجملمتع واجلامعة وكذا دوره يف البحث العلمي واإ ضة علوم الراي  اإ

دد ال هداف من ا"Pierre Casse1994بيار اكس  ،حفسب  ة ال نسب لتكوين ويضمهنا ابلطريقال س تاذ هو اذلي يقدم املعرفة ّو

طة والواقع ف اايون را حلاجات اجملمتع وس ياساهتم يا تعديل أ و تطوير املناجه والربامج والطرق وما ي ىش مع ال روو3) ".

تلف يف خم  ديدةحدة وجاملوجود بذكل اجملمتع ،ومت يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية اجلزائر انهتاج برامج مو 

 ايل يف هذهمي العالتخصصات وخمتلف املعاهد يفرضها الواقع اايط والتطور احلاصل ،مما يتيح فرص أ كرب لتحقيق  أ هداف التعل

 املعاهد .

 اإشاكلية :-2

اإ  ميدان  يتحول بعد معلية التكوين اليت يتلقاها الطالب يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية  فهو

وحدة الصغرية " بأ نه ال1981عباس أ محد صاحل حيث يعرفه  لشغل من خالل تدريس درس الرتبية البدنية يف املؤسسات التعلمييةا

ررسية هارات احلبوا امل يف الربانمج ادلرايس ،مفادة الرتبية البدنية تشمل أ وجه النشاط اليت يتطلب أ ن ميارسها الطلبة ، وأ ن يكس  

 .  و4)ابلإضافة اإ  ما يصاحب ذكل من تعلمي مصاحب مبارش وتعلمي مصاحب غري مبارش" اليت تتضمهنا هذه ال نشطة 



 

 

 

 

ملس تويني س يف اوهنا نشري اإ  ترابط معلية التدريس يف مس توى التعلمي العايل ومس توى الرتبية الوطنية حيث التدري

ذا مل يتلقفاإن الطالب اذلي هو من خمرجات التعلمي العايل و املتج،يملني بعضهام البعض  ين الالزم   التكو ه مليدان الشغل اإ

وامل من علعدة  واجلدي يف مؤسسات التعلمي العايل لميكنه حتقيق أ هداف تدريس درس الرتبية البدنية يف املؤسسات الرتبوية

ن أ  ا نعود اإ  ،وهن بيهنا عدم مواءمة الربامج والكفاءات اليت اكتس هبا ملتطلبات تدريس درس الرتبية البدنية والرايضية احلايل

ل أ نه صاحب تطبيقها عدة صعوابت مما جعل ال س تاذ يف معاهد النشاط الرايا  من ظروف  يعايالربامج املقررة رمغ نوعيهتا اإ

يه واليت تعط  كتس هبامعقدة و يقع عىل عاتقه مسؤولية رسبرية يف حتديد نس بة جناح تطبيق الربامج ممن خالل خربته وجتربته اليت ا

 عىل متيزي ال روف وتصور اإجاميل لتت الصعوابت ،وعىل هذا ال ساس نطرح التساؤلت التالية :القدرة 

 اهد الرتبيةتذة معمايه حمددات جناح تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  يف ضوء اجتاهات أ سا التساؤل العام :

 ؟البدنية والرايضية 

 التساؤلت الفرعية :

 ل س تاذ دور يف جناح تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  ؟هل لقدرات ا-1

 ؟ هل لل روف البيداغوجية والإماكانت املتوفرة دور يف تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي -2

 فرضيات البحث :-3

 وء اجتاهاتيف ض  مي العايل لتطوير البحث العلميهناك حمددات جيب توافرها من أ جل جناح تدريس برامج التعلالفرضية العامة :

 أ ساتذة  معاهد الرتبية البدنية .

 الفرضيات الفرعية :

 تلعب قدرات ال س تاذ دور همم يف  جناح تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  .-1

 علمي  .بحث المج التعلمي العايل لتطوير ال تلعب ال روف البيداغوجية والإماكانت املتوفرة دور همم يف جناح تدريس برا-2

 أ هداف البحث :-4

 التعرف عىل واقع التدريس الربامج املقررة يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية .-1

 برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  التعرف عىل دور ال س تاذ وخربته يف جناح معلية التدريس -2

 .لعلمي المي العايل لتطوير البحث أ ثناء تدريس برامج التععىل ال روف البيداغوجية والإماكانت املتوفرة التعرف -3

 أ مهية البحث :-5

عداد الربامج  يف تقيمي فاعلية التدريس يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية-1  ضية  .والراي تساعد القامئني عىل اإ

اح ن أ جل النج م م تذة الرتبية البدنية والرايضية بتوفري ال سس والطرق وال ساليب املناس بةتساعد القامئني عىل تأ طري أ سا-2

 مس تقبال يف تدريس درس الرتبية البدنية والرايضية  .

 ميية  تساعد عىل التعرف عىل املشا  اليت يواهجها ال ساتذة خالل املومس اجلامعي أ ثناء تطبيق الربامج التعل -3

 جرائية ملصطلحات البحث :التعاريف الإ -6

 يه املعايري والرشوط الواجب توفرها من أ جل النجاح يف هممة ما.حمددات النجاح :

 .و5) "تكل الإجراءات اليت يقوم هبا املدرس مع تالميذه لإجناز همام معينة لتحقيق أ هداف س بق حتديدها:"التدريس 



 

 

 

 

  اجلامعيةاملرحةل لها عن طريق وزارة التعلمي العايل لتجس يدها خالليه عبارة عن مقررات يا التخطيط برامج التعلمي العايل:

 ،يكون الهدف مهنا هو تكوين وتمنية الطالب يف عدة جوانب .

ريقة طتباع ابهو معلية فكرية من مة يقوم هبا الباحث من أ جل تقيص احلقائق بشأ ن مسأ ةل أ و مشلكة معينة البحث العلمي :"

 .و6) حلول مالمئة للعالج واإ  نتاجئ صاحلة للتعممي عىل املشا  املامثةل" علمية من مة بغية الوصول اإ 

 اجلامعي ل ساتذلربامج حسب رؤية ايه تقيمي واقع احلصل من حيث تطبيق ا اجتاهات أ ساتذة معاهد الرتبية البدنية والرايضية:

  ادلراسات السابقة :-7

سة هدفت ادلرا"التدريب يف أ داء الطالب ،املعمل ،الكفاايت التدريس ية  بعنوان :"أ ثر فعاليةو1995دراسة اكظم سهيةل حسن )-

عرفوا سهوةل أ ن ييعون ب اإ  معرفة أ ن الطلبة املعلمني  عندما يعرفون الكفاايت اليت يتعلمها وما ينت رمه يف معلهم القامئ ،يس تط 

لعميل لعرض ااإجراءات التدريب ابلعينات وا ما ينبغي  م أ ن يتعلموا وصول لتحقيق ال هداف املتوخاة .اس تخدمت الباحثة

عداد الوسائل التعلميية -والطريقة التقليدية عىل ثالث كفاايت تدريس ية )كفاية التخطيط افزو.وأ مه يع احلوكفاية توس  –كفاية اإ

س تخدام لسلورسية واف اهداالنتاجئ اليت توصلت اإ هيا أ ن الربامج التدريبية لتزال واقعة يف الإطار التقليدي ،عدم التطور لوضع ال  

 و7)الوسائل التعلميية احلديثة بشت واعي

عداد تقومي "بعنوان ( 1993 )هللا بوعبد حلسن دراسة-  ."وبيداغوجيا أ اكدمييا العايل التعلمي أ س تاذ اإ

 .ن ر ال ساتذة وهجة من تكوينه يف الضعف وجوانب القوة جوانب تشخيص اإ  ادلراسة هدفت

 .سطيف من جامعة خمتلفة معاهد من عشوائية بطريقة اختيارمه مت وأ س تاذة، أ س تاذا 80 من ادلراسة عينة تشلكت

 الرتبوي، عدادالإ  يف ملحوظ نقص هناك أ ن بينت كام النقص، من يعاي لل س تاذ العلمي التكوين أ ن ادلراسة نتاجئ أ ظهرت ابختصار

 و8) التدريس. وتكنولوجيا احلديثة الرتبوية الطرائق اس تخدام وعدم التدريس يف السلورسية العلوم توظيف نقص متثل

 اتبعت هذه ادلارسة املهنج املسحي الوصفي  ملالءمته وطبيعة هذه ادلراسة. مهنج البحث:  8-1

  ات الوطنيةض اجلامعأ ساتذة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية يف بعتكون جممتع ادلراسة من جممتع ادلراسة:-8-2

 ت  اليت تكون مهنا  جممتع البحث.و يبني الولاي01) واجلدول رمق

 الرمق اجلامعة  املعاهد

 1 تس ميس يلت  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بتس ميس يلت

 2 مس تغامن  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية مبس تغامن

 3 وهران رانمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بوه

 4 الشلف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ابلشلف

 5 مخيس مليانة نةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية خبميس مليا

 6 ال غواط معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ابل غواط

  اجملموع 64

 

 



 

 

 

 

 عينة ادلراسة: -9

ع أ فراد عينة و يبني توزي02مت اختيارمه ابلطريقة العشوائية، واجلدول رمق ) و أ س تاذا جامعيا64دلراسة من )تكونت عينة ا

 .2016ادلراسة حسب عدد ال ساتذة يف   معهد. ومت تقس مي الاس تبيان عىل عينة ادلراسة يف ماي 

 توزيع أ فراد عينة ادلراسة حسب متغريات ادلراسةو02جدول رمق ) 

 ال ساتذة عهدامل  املتغري

 

 

 الولية

 

 

 16 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بتس ميس يلت

 12 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية مبس تغامن

 10 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بوهران

 10 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ابلشلف

 08 ةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية خبميس مليان

 08 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ابل غواط

 64 اجملموع اللكي

 أ داوت مجع البياانت : -10

هد علوم  معامي العايل يفقام الباحثون جبمع البياانت عن طريق اس تبيان اجتاهات ال ساتذة حول برامج التعلالاس تبيان : -

بقة اليت ت الساوتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ببعض اجلامعات الوطنية، و اذلي مت وضعه انطالقا من مراجعة ادلراسا

 مجموعة من ها عىلتناولت موضوع  الربامج واملناجه  وأ س تاذ التعلمي العايل  ، وهذا يف ضوء عدد من ال س ئةل مث القيام بعرض 

 ن يف صورتهس تبيال الااتذة واخلرباء وا تصني بغرض التحكمي ،مث وضع ال س ئةل املناس بة يف حماور ليا يف ال خري تشكيال س

 ا هنائية .

 ادلراسة الاس تطالعية :-

يحة من أ جل الوصول ل فضل طريق لإجراء الاختبار اليت تؤدي بدورها اإ  احلصول عىل نتاجئ حص الغرض من ادلراسة :

  :وكذكل تطبيقا للطرق العلمية املتبعة اكن لبد عىل الباحث من تنفيذ الاس تبيان وهذا لغرض ما ييل ومضبوطة،

 التوصل اإ  أ فضل طريق لإجراء البحث . -1

 معرفة مدى وضوح ال س ئةل وفهمها من العينة ا تربة . -2

 معرفة مدى التفهم اللغوي لبنود الاس تبيان من طرف العينة . -3

 لوقت الاكيف لإجراء الاختبار .معرفة ا -4

 حتديد حماور الاس تبيان: -

 لقد قسم الاس تبيان اإ  حمورين يه حمور: قدرات ال س تاذ  ـ ال روف البيداغوجية  و  الإماكانت.

 

  



 

 

 

 

 صدق ال داة: -11

ذا اكن يقيس القدرة املوضو صدق ال اهري ،صدق ااتوى:"  - يقصد سها ،و ع لقيايبدو املقياس أ و الاختبار صادقا ظاهراي اإ

اد ات ومو بصدق ااتوى مدى توافر جوانب السمة يف أ س ئةل الاختبار ،وهذا النوع من الصدق يتطلب حتليال منطقيا لفقر 

 و9) الاختبار لتحديد نس بة   مهنا لالختبار ات ".

تدريس برامج  نب  حمددات جناحو فقرة موزعة عىل حمورين املوحضة ل مه جوا26وقد تكونت أ داة البحث بصورهتا ال ولية من )

 :     التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي

 قدرات ال س تاذ. -

 ال روف البيداغوجية والإماكانت .  -

ة ت علميوبعد عرض الاس تبيان عىل مخسة من اامني املتخصصني واذلين دلهيم خربة معتربة يف التدريس ومؤهال

ش متلت عىل اة حيث ت اليت مل جيمعوا علهيا، ومت وضع الاس تبيان بصورته ا هنائيممتثةل  شهادة ادلكتوراه، مت حذف العبارا

 و  حماور يف شت اس تبيان للبحث.02و فقرة موزعه علـ  )23)

ينة من ع ق عىل يعرف ثبات الاختبار عىل أ نه مدى ادلقة أ و الانس ياق أ و اس تقرار نتاجئه فامي لو طب"   ثبات ال داة: -

 و10)خمتلفتني ".  ال فراد يف مناس بتني

جراء دراسة اس تطالعية عىل عينة من خارج عينة و اس تخدم  و أ ساتذة10ادلراسة ) و للتأ كد من ثبات ال داة قام الباحث ابإ

عادة تطبيقه " للتأ كد من مدى دقة و اس تقرار نتا ختبار ، جئ الاالباحث حلساب ثبات الاختبار طريقة " تطبيق الاختبار و اإ

جراء الاختبار عىل مرحلتني بفاصل زمين قدره أ س بوع مع احلفاظ عىل املتغريات ) نفس  و لهذا قام الباحث نفس  ،لعينة اابإ

، تبار  ر الاخ معامل اس تقرا التوقيت ، نفس املاكن و حيث يدل الارتباط بني درجات الاختبار ال ول و الاختبار الثاي عىل

ت وهذه و لل داة ا0.82معامل الثبات ابس تخدام هذه الطريقة ) وقام حبساب معامل الارتباط )بريسونو وقد اكنت قمية 

 النس بة مقبوةل لإجراء مثل هذه ادلراسة.

 و الارتباط بريسون 2اس تخدام  النس بة املئوية ، واختبار حسن املطابقة اكمت    الوسائل الإحصائية: -12

 عرض النتاجئ ومناقش هتا: -13

 سؤال ال ول:عرض ومناقشة النتاجئ املتعلقة ابل   - 

 هل لقدرات ال س تاذ دور يف جناح تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  ؟ -

جابة عن   ول رمق جد    حمور قدرات ال س تاذ : قدرات ال س تاذ. 01رااو لت فقرة من فقرات  2مت حساب اك السؤال لالإ

 05.0مس توى ادللةل            و 64اذ. ) ن= دلرجة املامرسة اور قدرات ال س ت 2والنسب املئوية واك03)

 العبارة الرمق

 

 2اك اندرا أ حياان دامئا

 ااسوبة

 2اك

 اجلدولية

 
 % ك % ك % ك

حتقق الربامج املعمتدة أ هدافها  1

 املعلنة مس بقا 

40 62.5 15 23.43 9 14.06 25.35  

 

 
 58.63 6.25 4 15.62 10 78.12 50حتدد الربامج  حسب  2



 

 

 

 

  قدرات الطلبة

 

 

 

5.99 

تعمتد عىل التخطيط املس بق  3

اتوى الربامج قبل الرشوع 

 فهيا  

30 46.87 20 31.25 14 21.87 6.12 

تنوع أ ساليب التدريس  4

وتسخدم الوسائل 

التكنولوجية  حسب حمتوى 

 الربانمج 

20 31.25 35 54.68 9 14.06 15.96 

تعمل عىل تشجيع الطلبة  5

 فعال يف احلصصلالشرتاك ال

55 85.93 4 6.25 5 7.81 79.73 

تراعي احلاةل النفس ية للطلبة  6

عند ختطيط احلصة  وعند 

 تنفيذها

10 15.62 14 21.87 40 62.5 24.87 

جتعل الطالب يقوم مبهام  7

 خمتلفة 

13 20.31 32 50 19 29.68 8.84 

تعمتد عىل مبدأ  التدرج يف  8

 تطبيق الربانمج 

55 85.93 5 7.81 4 6.25 79.73 

تعمتد عىل أ نواع خمتلفة من  9

التقومي لإعطاء فرص أ كرب 

 للطالب 

42 65.62 17 26.56 5 7.81 33.41 

تشارك يف امللتقيات وال ايم  10

ادلراس ية من أ جل احلصول 

 عىل معلومات جديدة 

60 93.75 3 4.68 1 1.56 105.23 

تلعب خشصيتك دور هام  11

قررة يف لنجاح احلصص امل

 الربانمج 

58 90.62 4 6.25 2 3.12 94.63 

تعمتد عىل الابتاكر واملرونة  12

يف تطبيق احلصص املقررة 

 يف الربانمج

36 56.25 12 18.75 16 25 15.50 

 من خالل اجلدول أ عاله :

 0.05ى ادللةل ومس تو  2جة حرية عند در  5.99اجلدولية املقدرة ب 2أ كرب من اك25.35ااس بوبة املقدرة ب 2:وجدان اك1العبارة -

 .مهنا  وهذا يعىن وجود فرق دال اإحصائيا بني اإجاابت ال ساتذة حيث يرون أ ن أ غلبية الربامج حتقق ال هداف املرجوة

ث مس توامه حي:وجود هناك دلةل اإحصائية مبعىن أ ن أ غلب ال ساتذة عند ختطيطهم للحصص يراعون قدرات الطلبة  و 2العبارة -

 بة يف متناول الطلبة.تكون الصعو 



 

 

 

 

ا مراعني انمج مس بق:وجود هناك دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال ساتذة خيططون ويعملون عىل حتضري احلصة املقررة يف الرب3العبارة -

 مجيع اجلوانب .

خدام واس ت :وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال ساتذة يضطرون يف بعض ال حيان اإ  تنويع طرق وأ ساليب التدريس4العبارة 

 حسب حمتوى الربانمج.الوسائل التكنولوجية 

اثرة الطلبة للمشارك5العبارة    احلصص.يفة الفعاةل :وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال س تاذ يعرف جيدا دوره يف حتفزي وتشجيع واإ

يذه حيث وعند تنف  ادلرس :وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال س تاذ اندرا ما يراعي احلاةل النفس ية للطلبة عند ختطيط6العبارة -

 يكون مشغول ابلتس يري وتنفيذ احلصة .

واحدة  تفون مبهمة:وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال ساتذة يرشرسون الطالب الواحد أ حياان يف أ كرث من هممة ول يك 7العبارة -

 خالل وقت حمدد.

ج ا طط ص حسب قدرات الطلبة وحسب الربانم:وجود دلةل احصائية تبني أ ن ال ساتذة يتدرجون يف تنفيذ احلص8العبارة-

 مس بقا.

 طالب .متوفرة لل :وجود دلةل احصائية مبعىن أ ن ال ساتذة يعمتدون عىل أ نواع خمتلفة من التقومي لتكون هناك فرص9العبارة -

ايم لتقيات وال  امل ل وجود دلةل احصائية مبعىن أ ن ال ساتذة يعملون عىل تطوير معلوماهتم ومكتس باهتم من خال :10العبارة -

 اليت تعقد ويكونون معنيون ابملشاركة فهيا.ادلراس ية 

لتدريس اح معلية ا:وجود دلةل احصائية مبعىن أ ن ال ساتذة يرون أ ن خشصية التعلمي العايل  تلعب دور رسبري يف جن11العبارة -

 للحصص املقررة يف الربانمج.

  مجرة يف الربانيعمتدون عىل الابتاكر واملرونة يف تطبيق احلصص املقر تذة :وجود دلةل احصائية أ ن أ غلب ال سا12العبارة -

 اس تنتاج عام :

تعمتد عىل و  لطلبةوأ ن الربامج  حتدد حسب قدرات ا الربامج املعمتدة حتقق أ هدافها املعلنة مس بقا ،أ غلب ال ساتذة يرون أ ن -

مج ق الربانوتعمتد عىل التدرج يف تطبي ،لفعال يف احلصصتعمل عىل تشجيع الطلبة لالشرتاك االتخطيط املس بق اتواها و 

ت ة املعلوماموارسب ،ويس تخدمون أ نواع خمتلفة من التقومي ،ومه ابلإضافة ذلكل يشاررسون يف امللتقيات وال ايم ادلراس ية من أ جل

اح جنري يف تعلب دور رسبوادلراسات احلديثة ،كام أ ن خشصية الاس تاذ و قدرته عىل الابتاكر واملرونة يف تطبيق الربانمج 

 احلصص.

اندرا وانمج، يف حني أ ن ال ساتذة أ حياان ما ينوعون  أ ساليب التدريس ويس تخدمون الوسائل التكنولوجية  حسب حمتوى الرب-

ن فة حيث يكوم خمتلما يراعون احلاةل النفس ية للطلبة عند ختطيط وتنفيذ احلصص املقررة ،وأ حياان ما يرترسون الطالب يقوم مبها

 لب ال حيان عند تطبيق الربانمج .دور الطالب دور اثنوي يف أ غ

 ال روف البيداغوجية والإماكانت: حمور-

 05.0مس توى ادللةل  و64دلرجة املامرسة اور. ) ن=  2النسب املئوية واكو04جدول رمق )

 العبارة الرمق

 

 2اك اندرا أ حياان دامئا

 ااسوبة

 2اك

 اجلدولية

 
 % ك % ك % ك



 

 

 

 

يؤثر نقص الوسائل عىل  1

السري احلسن للحصص  

 بشت رسبري

58 90.62 1 1.56 5 7.81 94.92  

 

 

 

 

 

5.99 

الوقت غري اكيف لالع د  2

عىل مبدأ  الفروق الفردية 

 عند تنفيذ احلصص

51 79.68 9 14.06 4 6.25 62.48 

تتيح الوقت الاكيف  3

للطالب من أ جل حل 

مشلكة أ ثناء احلصة رمغ 

 وقتضيق ال

7 10.93 21 32.81 36 56.25 19.72 

تقوم بتقومي مس توى  4

الطلبة ابس تخدام وسائل 

 خمتلفة 

60 93.75 2 3.12 2 3.12 105.14 

تالحظ أ ن دافعية الطلبة   5

 عالية للمشاركة يف احلصة  

12 18.75 10 15.62 42 65.62 30.12 

للمرافق الرايضية دور  6

 هام يف جناح احلصة

64 100 00 00 00 00 128.01 

يؤثر اجلدول الزمين  7

اخلاص بك سلبا عىل 

تنفيذ الربانمج بشت 

 جيد  

60 93.75 2 3.12 2 3.12 105.14 

تكون ال ولوية لإكامل  8

الربانمج يف الوقت اادد 

رمغ وجود نقائص ممتثةل 

 يف الإماكانت  

54 84.37 8 12.5 2 3.12 75.88 

ترشك الطلبة فعليا يف  9

 تنفيذ احلصص 

48 75 10 15.62 6 9.37 50.38 

التدريس وفق ن ام ل م  10

د أ فضل من التدريس 

 ابلن ام  القدمي 

53 82.81 5 7.81 6 9.37 70.54 

عدد الطلبة القليل هل دور  11

يف جناح احلصص املقررة 

 يف الربانمج 

57 89.06 4 6.25 3 4.68 89.48 

 من خالل اجلدول أ عاله :



 

 

 

 

رق دال اإحصائيا فمبعىن وجود  0.05ومس توى ادللةل  2اجلد ولية عند درجة حرية  2ااسوبة أ كرب من اك 2:وجدان اك1رة العبا-

جاابت ال ساتذة حيث أ ن أ غلب ال ساتذة يرون   أ ن نقص الوسائل يؤثر عىل السري احلسن للحصص  بشت رسبري.يف اإ

نفيذ لفردية عند ت الوقت غري اكيف لالع د عىل مبدأ  الفروق ا يرون أ ن :وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن ال ساتذة 2العبارة -

 احلصص.

 ثناء احلصةأ  الوقت الاكيف للطالب من أ جل حل مشلكة  :وجود دلةل اإحصائية مبعىن أ ن أ غلب ال ساتذة ل يعطون3العبارة -

 بسبب ضيق الوقت ااصص للحصة وللربانمج .

 بتقومي مس توى الطلبة ابس تخدام وسائل خمتلفة .ث أ غلب ال ساتذة يقومون :وجود دلةل اإحصائية حي4العبارة -

 ة  .ركة يف احلصاندرا ما يالح ون  أ ن دافعية الطلبة  عالية للمشا:وجود دلةل اإحصائية حيث أ ن أ غلب ال ساتذة 5العبارة -

 ور هام يف جناح احلصة.للمرافق الرايضية د:وجود دلةل احصائية حيث أ ن   ال ساتذة يرون أ ن 6العبارة -

 لربانمج بشتااجلدول الزمين اخلاص هبم  يؤثر سلبا عىل تنفيذ :وجود دلةل احصائية حيث يرى أ غلب ال ساتذة  7العبارة -

 جيد  .

كامل الربانمج يف الوق : وجود دلةل احصائية حيث يرى أ غلب ال ساتذة8العبارة -  مغ وجودت اادد رأ ن الاولية  م تكون يف اإ

 نقائص ممتثةل يف الإماكانت  .

رية حمل يعطوه  :وجود دلةل احصائية حيث يرى أ غلب ال ساتذة أ ن الطالب هو حمور العملية التدريس ية  وحىت  ولو9العبارة -

 اكفية فهم يعملون عىل اإرشاكه الفعال يف احلصة .

  ن ام  القدمين ام ل م د أ فضل من التدريس ابل  التدريس وفق:وجود دلةل احصائية حيث يرى أ غلب ال ساتذة أ ن 10العبارة -

 يفصص املقررة عدد الطلبة القليل هل دور يف جناح احل: وجود دلةل احصائية حيث يرى أ غلب ال ساتذة يرون أ ن 11العبارة -

 الربانمج.

 اس تنتاج عام :

 ع د عىلالوقت غري اكيف لال أ ن و أ ن نقص الوسائل يؤثر عىل السري احلسن للحصص  بشت رسبري أ ن أ غلب ال ساتذة يرون 

 حلصةاأ ثناء  الوقت الاكيف للطالب من أ جل حل مشلكة وأ ن أ غلب ال ساتذة ل يعطونمبدأ  الفروق الفردية عند تنفيذ احلصص 

 بسبب ضيق الوقت ااصص للحصة وللربانمج .

ن  أ غلب ال ساتذة يقومون  الية  دافعية ع اندرا ما تكون هناكوأ هنم ة بتقومي مس توى التالميذ ابس تخدام وسائل خمتلفكذكل اإ

 دلى الطلبة عند تنفيذ احلصص.

با عىل م  يؤثر سل اجلدول الزمين اخلاص هبكام أ ن  للمرافق الرايضية دور هام يف جناح احلصة، وجيمع  أ غلب ال ساتذة عىل أ ن 

كامل الربانمج يف الوقت وأ ن تنفيذ الربانمج بشت جيد   ماكانت  .ةل يف الإ اادد رمغ وجود نقائص ممتثال ولية  م تكون يف اإ

لفعال يف اكه او وجيمعون عىل  أ ن الطالب هو حمور العملية التدريس ية  وحىت ولو مل يعطوه حرية اكفية فهم يعملون عىل اإرش 

صص  جناح احليفعدد الطلبة القليل هل دور كام أ ن التدريس وفق ن ام ل م د أ فضل من التدريس ابلن ام  القدمي احلصة ،وأ ن 

 املقررة يف الربانمج.

 



 

 

 

 

 مناقشة فرضيات البحث: -14

رامج دريس بتمن خالل فرضية البحث اليت تشري "أ نه تلعب قدرات ال س تاذ دور همم يف جناح مناقشة فرضية البحث ال و : -

 التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  ."

رات ال س تاذو وجود فرق دال اإحصائيا يف مجيع عبارات ااور ال ول )قدوو 03ومن خالل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول )

ذ  أ دوار ق ال س تاحبيث أ نه يقع عىل عات الربامج املعمتدة حتقق أ هدافها املعلنة مس بقا ،أ ن أ غلب ال ساتذة يرون أ ن من حيث 

اولا يف معة هل قدرات يس تغلها جيدعديدة تسامه يف ذكل ،فال س تاذ يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضي  هل ّو

 ه جيدا .قدرات معايشة اايط املوجود فيه من حيث حماوةل احلصول عىل املعلومات اجلديدة والكفاءات اليت متكنه من تطوير

كه ج رمغ امتالملربانايف حني أ ن ال س تاذ دليه بعض النقائص من بيهنا أ نه ل يلجأ  اإ  تنويع أ ساليب التدريس فهو يتقيد مبحتوى 

ر الطالب كون دو للقدرات الالزمة ،و اندرا ما يراعون احلاةل النفس ية للطلبة عند ختطيط وتنفيذ احلصص املقررة ،وأ حياان ي

فضيل لكن املتفق عليه ان لل س تاذ دور رئييس حيث يؤكد ذكل " دور اثنوي يف أ غلب ال حيان عند تطبيق الربانمج 

س تاذ ريس أ و ال  أ ن اجلامعة حتتاج اإ  عنرص ذي أ مهية رسبرية ل داء وظيفهتا يمتثل يف هيئة التدحيث يؤكد " 2001دلو وأ خرون 

سن  السري احل  ول عناجلامعي اذلي يعد جحر الزاوية يف العملية التعلميية وهو القامئ هبذه العملية بوصفه انقال للمعرفة ومسؤ 

 و11)للعملية البيداغوجية يف اجلامعة" .

 بل ، حفسب توالترشيعا الإداري الهيت بواسطة اخلربة تصنع ل اجلامعة"اإ  أ ن 1989 العريب ودل خليفةمحمد ويشري "

 املعروفة املعلومات من مجموعة طالهبم بتلقني يكتفون ل اذلين ، والباحثني املدرسني من عددا وخمابرها مدرجاهتا يف جتمع أ ن بد ل

 تكل س تخدامل ال مثل الطريق اكتشاف عىل معهم يتعاونون ولكهنم ال جنبية، البالد يف املوجودة اخلربة نقل مبجرد أ و سابقا

 و 12) الوطين" الواقع معطيات وفق وتطويرها صياغهتا واعادة ومتثيلها املعلومات

ايس  ادلر ومن هنا نرى أ ن دور ال س تاذ دور رئييس يسامه بشت رسبري يف جناح تدريس الربامج املعلنة يف املومس

 ومن هنا نس تطيع القول أ ن الفرضية ال و  قد حتققت .تايل وابل 

ملتوفرة ااكانت تلعب ال روف البيداغوجية والإم من خالل فرضية البحث اليت تشري اإ  أ نه" مناقشة فرضية البحث الثانية :-

 دور همم يف جناح تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  ."

ل روف وووجود فرق دال اإحصائيا يف مجيع عبارات ااور الثاي )ا04حصل علهيا يف اجلدول )ومن خالل النتاجئ املت

 رسبري أ ن نقص الوسائل يؤثر عىل السري احلسن للحصص  بشتالبيداغوجية والإماكانتومن حيث أ ن أ غلب ال ساتذة يرون 

 عند تنفيذ ى الطلبةدل اندرا ما يرترسون احلرية وأ هنم  الوقت غري اكيف لالع د عىل مبدأ  الفروق الفردية عند تنفيذ احلصص أ ن و 

 للمرافق الرايضية دور هام يف جناح احلصة.وجيمع  أ غلب ال ساتذة عىل أ ن احلصص،

دلين ازين  مصموديوابلتايل فهناك عدة نقائص تؤثر عىل العملية التدريس ية يف اجلامعة وهذا ما تتضمنه دراسة  "

،ضعف  ت متعلقة ابلتكوين يف اجلامعة اجلزائرية من بيهنا ضعف سلبية طرائق التدريسحيث يشري اإ  وجود مشالك"2001

 .و13) لتكويناالتنس يق يف احلجم الساعي والربجمة ، ضعف أ ساليب التقومي ،ارتفاع عدد الطلبة مما ينعكس سلبا عىل نوعية 

س برامج ح تدريمة تسامه بشت رسبري يف جناويرى الباحثون أ ن توفر ال روف البيداغوجية املالمئة والإماكانت الالز 

 ومن هنا نس تطيع القول أ ن الفرضية الثانية  قد حتققت .التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي 



 

 

 

 

سهام   الإ اإ من خالل ماس بق يتضح أ ن قدرات ال س تاذ ابلإضافة اإ  توفر ال روف البيداغوجية والإماكانت الالزمة تؤدي -

ير دافعية ا لتطو لية تدريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي حيث تكون الربامج منس بة أ يضبشت فعال يف تفعيل مع 

قائةل العامة ال لفرضيةالبحث العلمي دلى الطالب ومن خالل الفرضية اجلزئية ال و  والفرضية اجلزئية الثانية نس تطيع القول أ ن ا

اتذة  اهات أ سريس برامج التعلمي العايل لتطوير البحث العلمي  يف ضوء اجتهناك حمددات جيب توافرها من أ جل جناح تد"أ ن 

 معاهد الرتبية البدنية"قد حتققت .

 ييل : الاس تنتاجات :من خالل النتاجئ السابقة مت حرص أ مه الاس تنتاجات فامي-15

 تعلب خشصية ال س تاذ دور همم يف جناح معلية التدريس لربامج التعلمي العايل .-1

 ب الوسائل واملرافق الرايضية دور رسبري يف جناح التدريس لربامج التعلمي العايل.تلع-2

 لقدرات ال س تاذ دور رسبري يف جناح معلية التدريس لربامج التعلمي العايل.-3

 لل روف البيداغوجية دور رسبري يف جناح التدريس لربامج التعلمي العايل.-4

 الساعي للحصص  يؤثر سلبا عىل تنفيذ الربانمج بشت جيد.  اجلدول الزمين اخلاص ابل ساتذة واحلجم  -5

 . ل يراعي ال ساتذة  احلاةل النفس ية للطلبة عند ختطيط وتنفيذ احلصص املقررة -6

 نقص ادلافع دلى الطلبة عند تنفيذ احلصص.-7

 لعدد التالميذ دور يف جناح التدريس.-8

 يف جمال النشاطات البدنية والرايضية  .ال ساتذة يسعون للحصول عىل املعلومات اجلديدة -9

 بعد حتليل ومناقشة النتاجئ املتوصل اإ هيا من خالل هذه ادلراسة يويص الباحثان :الاقرتاحات:-16

 رضورة توفري   الإماكانت لل ساتذة من أ جل النجاح يف هماهمم .-1

 املقررة  .رضوروة الاه م ابلطالب من الناحية النفس ية أ ثناء تطبيق الربامج  -2

 رضورة تنويع أ ساليب التدريس حسب حمتوى   حصة ونوع النشاط ا تار.-3

توفري احلوافز املادية واملعنوية والإماكنيات لل س تاذ حىت يتوفر هل اجلو املناسب للعمل  رضورة تشجيع ال ساتذة من خالل -4

 ويعمل عىل موارسبة املس تجدات احلديثة .

 ومنحه الاه م الالزم للمشاركة يف تطبيق احلصص املكونة للربامج املقررة العمل عىل اإرشاك الطالب -5

 توفري ال روف البيداغوجية الالزمة كتقليص عدد الطلبة يف ال فواج التعلميية .-6
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 149ص1989مي ،طرق التدريس يف ت ب ر الإسكندرية عفاف عبد الكر -5

دارة التعلمي العايل ،مفهوم حديث يف الفكر الإداري املعارص ،مؤسسة الوراق للنرش–6 زيع والتو  العبادي هشام فوزي ،اإ

 .2008،ال ردن 

عددكتوراه ،م اكظم سهيةل حسن ،أ ثر فعالية التدريب يف أ داء الطالب املعمل ،الكفاايت التدريس ية ،أ طروحة  - 7  اد املعلمنيعهد اإ

 بلكية الرتبية 
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 ..1998عباس محمود عوض ،القياس النفيس بني الن رية والتطبيق ،دار املعرفة اجلامعية ، -9

 . .1997حصاء و القياس النفيس و الرتبوي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، مقدم عبد احلفيظ ، الإ -10

  2001نطينة ، ، منشورات جامعة منتوري قس  1فضيل دلو وأ خرون ،اإشاكلية املشاركة ادلميقراطية يف اجلامعة اجلزائرية ،ط-11

 197ص1989زائر املطبوعات اجلامعية اجل محمد العريب ودل خليفة ،املهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائرية ،ديوان -12

فري -13 يب لعامل العرقيا وازين ادلين مصمودي ،بعض مشالكت املكونني يف التعلمي العايل ،جمةل اإشاكلية التكوين و التعلمي يف اإ

 68-67ص2004، 1،خمرب غدارة تمنية املوارد البرشية ،جامعة سطيف العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ى حركي لدق الضية الترويحية في تنمية التفكير أالبتكاري و التواففاعلية األلعاب الريا

 أطفال القسم التحضيري 

   املركز اجلامعي البيض                                     د. سلمي أ قزوح  و ال س تاذ: طبوش توفيق        

  امللخص

عداد مجموعة من ال لعاب الرايضية  اإ  ادلراسة هذه هدفت        لتوافق احلريك دلىالتفكري أ لبتاكري  و ا  لتمنية الرتوّية اإ

بع  ومعرفة القسم التحضريي ،  أ طفال  ، الطالقةالثالثة )  ادهفاعلية ال لعاب الرايضية الرتوّية  عىل تمنية  التفكري أ لبتاكري ابإ

 ضابطة لصاحلوعة التجريبية و اجملموعة الال صاةلو ولتحقيق دكل فرضنا  أ ن هناك فروق داةل اإحصائيا بني اجملم ، املرونة

 الاختبار يفضابطة الاختبارات البعدية يف التفكري أ لبتاكري  و التوافق احلريك  و اجملموعة التجريبية أ حسن من اجملموعة ال

صائيا بني حبغرض الإجابة عىل السؤال  هل هناك فروق داةل اإ  أ لبعدي يف املتغريات املدروسة عند أ طفال القسم التحضريي 

جريبية جملموعة التايك  و اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية يف التفكري أ لبتاكري  و التوافق احلر

ن تكون مأ حسن من اجملموعة الضابطة يف الاختبار أ لبعدي يف املتغريات املدروسة عند أ طفال اس تخدمنا عينة مقصودة  ت 

بة  وتطبيق وتلميذ لت مجموعة  و بعد اإجراء التجر 25اإانث  قسمت اإ  مجموعة ضابطة ومجموعة جتريبية ب )تلميد ذرسور و 50

جراء وذكل البياانت وحتليل مجع ومت حصص ال لعاب الرايضية الرتوّية  و املعاجلة الإحصائية  لإحصائية اخلاصة، املعادلت ا  ابإ

 التالية. للنتاجئ التوصل مت وقد

  لقسم ند أ طفال اتاكري ع داةل بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية يف التفكري أ لب وجود فروق

 التحضريي

 سم أ طفال الق  يك عندوجود فروق داةل بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية يف التوافق احلر

 التحضريي

 احلريك  و التوافق بتاكري بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية  يف التفكري أ لوجود فروق داةل

 يف عند أ طفال القسم التحضريي

 ل طفالا اكتشاف والعمل عىل أ لبتاكري، التفكري مقياس تطوير عىل العمل رضورة ادلراسة هبا خرجت اليت التوصيات ومن 

وملصلحة دينيا ًً  واجبا ابل طفال الاه م واعتبار واحتضاهنم، مبكر سن يف املبدعني  يف العاملني عمجي اه م ورضورة الوطن، ًً

بداعاهتم ةتمني عىل يقدرون اذلين ال طفال وابل خص والعقلية والنفس ية ال صعدة الرتبوية مجيع عىل ابل طفال الرتبية جمال  ورضورة ، اإ

ورضورة وضع خطة  ل،الوسائ باكفة ذكل عىل وتشجيعهم الإبداعية واحلررسية  ال طفال همارات لتمنية ناس بةامل  املدرس ية  توفريا لبيئة

فق ري  و التوالبتاكأ  تربوية سلمية لطفل  القسم التحضريي حبيث ت هر فهيا أ مهية ال نشطة احلررسية اليت تعمل عىل تمنية التفكري 

 علوماته و خربته.احلريك واس تخداهما يف تمنية مدارك الطفل وم

 مقدمة وأ مهية البحث: -1

ن ال مم املتقدمة تبحث اليوم عن املبتكرين يف   جمال من جمالت املعرفة؛ بل تعمل عىل أ ن توهجهم وتسهل س بل  اإ

ىل العمل والإبداع وتعطهيم من اه هما وتشجيعها ما يسمح  م ابلنطالق يف أ فاق الاخرتاع والاكتشاف والتقدم. بذكل جيب ع

ادلول العربية  و ادلوةل اجلزائرية بذل قصارى هجدمه واه ماهتم للعناية هبذا اجلانب والعمل عىل تمنيته دلى أ بناهئم ، حيث أ ن 



 

 

 

 

ال فراد ذوي القدرات الإبداعية يلعبون دورًا هامًا يف تطور وتقدم اجملمتعات، وأ ن معلية التقدم والرىق تعمتد عىل تمنية القدرات 

واملهارات ا تلفة ل بناء اجملمتع، وأ ن التفكري الإبداعي هو الوس يةل الفعاةل لتطوير أ ي جممتع وحتديثه يف ضوء هذه  والإماكانت

 املتغريات اليت يشهدها العرص.

ل لعاب ول  اوقد مت تقس مي البحث اإ  ابب أ ول ن ري ّمل عنوان ادلراسة الن رية وقسم اإ  أ ربعة فصول الفصل ال  

القسم   فيحمل وّية و الفصل الثاي التفكري أ لبتاكري و الفصل الثالث التوافق احلريك أ ما الفصل الرابعالرايضية الرت 

اءاته و اإجر  التحضريي اعنوان و ابب اثي  وهو ادلراسة امليدانية قد قسم اإ  ثالثة فصول  الفصل ال ول مهنجية  البحث

ملهنج اتبعنا اليل النتاجئ  أ ما الفصل الثالث يضم الاس تنتاجات و قد امليدانية  و الفصل الثاي ّمل  عرض ومناقشة وحت 

انث مس تخ50التجرييب  يف التحقق من فرضيات البحث عىل أ طفال القسم التحضريي و البالغ عددمه دمني مقياس تلميد ذرسور واإ

عاب اعلية ال ل تقر فاإ  النتيجة  اليت انس و اختبارات التوافق احلريك  لفليشامن من اجل الوصول-التفكري أ لبتاكري لبول تور 

سم ند طفل الق ع حلريك االرايضية الرتوّية عىل تمنية   من التفكري أ لبتاكري بأ بعاده ال صاةل و الطالقة واملرونة و التوافق 

  التحضريي و وجود عالقة طردية بني التفكري أ لبتاكري و التوافق احلريك عند أ طفال اجملموعة التجريبية  .

 مشلكة البحث : - 2

  لبتاكري عند ال داء أ  الإبداع مبعناه العام والتفكري الابتاكر و   ا اهرة اج عية تتبىن مفهوم مما لشك فيه أ ن اللعب

اتحة الف درااك وتفسرياً واداءاً مع الإميان بأ مهية اإ ل شجيع   معرصة لت عىل وجه اخلصوص ولس امي  اللعب الرايا الرتوّي اإ

و التعمل  أ   ضية أ وتاكري يف اجملالني الرتبوي والرايا و النفس حريك  سواء اكن ذكل يف التدريب أ و املنافسة الرايأ دايئ اب 

 املهارية ن الناحيتنيمل داء الرتوحي ، و اب الن ر اإ  خصوصية ال لعاب الرايضية الرتوّية رسوهنا فعالية تروّية تمتزي ابلشمول يف ا

لبحث ملزيد من ااجة اإ  فهام واحضا لطبيعة ال داء وصول اإ  ال داء ال مثل فان هذه الفعالية مازالت حباواملعرفية واليت تتطلب 

ن لبد من ضريي اكومن اجل قياس  التفكري الإبتاكري عند طفل القسم التح والتقيص عن احلقائق التعلميية ملفرداهتا ادلراس ية

ليت ميكن اريك  م خدمة علمية للباحثني  ولعل من أ مهها اختبارات التوافق احلالبحث عن الوسائل وال دوات اليت ميكن أ ن تقد

حلاجة اإ  ودلت اأ ن تقود اإ  نتاجئ علمية هامة ختدم معلية البحث العلمي ون راً لعدم وجود خمزون لغوي اكيف  عند الطفل ت

 مشلكة ة ادلقيقة وذكل من اجل معاجلةرضورة العمل عىل اس تخدام حمك لهذا الغرض من خالل اس تخدام ال ساليب العلمي

حلريك اوالتوافق  بتاكريالبحث ال ساس ية واليت حتددت يف حماوةل معرفة  فاعلية ال لعاب الرايضية الرتوّية يف تمنية التفكري أ ل

دمة جل خا دلى أ طفال القسم التحضريي و اإ  حتقيق اإضافة علمية متواضعة تضاف ا  البحوث وادلراسات السابقة وذكل من

 احلركة الرتبوية و الرايضية وتطويرها حنو ال مام

  . السؤال العام 

يك  و لتوافق احلراري  و .هل هناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية يف التفكري أ لبتاك

 ضرييم التحيف املتغريات املدروسة عند أ طفال القس اجملموعة التجريبية أ حسن من اجملموعة الضابطة يف الاختبار أ لبعدي

 .ال س ئةل الفرعية التالية 

ند أ طفال ع تاكري  هل هناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة لصاحل الاختبارات البعدية يف التفكري أ لب  -1

 القسم التحضريي ؟.



 

 

 

 

 طفال القسميك عند أ  ة لصاحل الاختبارات البعدية يف التوافق احلرهناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطهل  -2

 التحضريي؟

 جريبية؟هل هناك فرق بني اجملموعة التجريبية  و اجملموعة الضابطة يف الاختبارات البعدية لصاحل اجملموعة الت -3

  -:هيدف هذا البحث بصورة رئيس ية اإ  :أ هدف البحث  -3

 ضية الرتوّية عىل تمنية التفكري الإبتاكري دلى أ طفال القسم التحضرييالتعرف عىل فاعلية ل لعاب الراي-

 التعرف عىل فاعلية ال لعاب الرايضية الرتوّية عىل تمنية التوافق احلريك دلى أ طفال القسم التحضريي -

 فرضيات البحث -4

 االعام  الفرض:

بتاكري و لتفكري الاة يف اتبارات لبعدية لصاحل اجملموعة التجريبي.هناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة  يف الاخ 

 . التوافق احلريك عند اطفال القسم التحضريي

 لتجريبية يفموعة اهناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة  يف الاختبارات لبعدية لصاحل اجمل. الفرض الاول.

 .تحضرييعند اطفال القسم ال  التفكري الابتاكري

التوافق  تجريبية يفموعة ال هناك فروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة  يف الاختبارات لبعدية لصاحل اجمل. الثاي الفرض

 احلريك عند اطفال القسم التحضريي.

  مصطلحــات البحـــــثحتديد  -5

و عة وذلة وههيا متاجاته النفس ية وتفريغ طاقاته حبيث جيد ف: هو عبارة عن مجيع ال نشطة اليت يقوم هبا الطفل لإش باع حاللعب

 .و37، صفحة 2004)العيسوي،  يف اللعب يكون مدفوعًا بدوافع كثرية مثل حب الاس تطالع والاس تكشاف)

، 1982 خلويل،انورا) مجموعة من ال نشطة املتنوعة اليت تش بع حاجات الطفل اجلسمية والعقلية والاج عية والانفعالية. اللعب:

 .و88صفحة 

وى  متثل اتلية امع بأ نه معلية ا متثيل ملعطيات البيئة من خالل النشاط واحلركة وهو وس يةل فعاةل لتسهيل  وعرفه ) بياجيه و:

  .و96، صفحة 2000)اخلوادلة، عمل نفس اللعب عند الاطفال،  التعمل

و أ  متوت، و اع وهو يلعب , فيجعل أ لعابه تضحك وتتك  :يعين التخيل والاخرتاع فالطفل يس تخدم هماراته يف الاخرت اللعب

 .و45، ص 1990اخلويل)يبعث فهيا احليوية واحلركة من خالل ختيالته واخرتاعاته , فيبدأ  بتخيل ال لعاب أ ل كرث قراًب من الواقع 

 و58الصفحة 2004)العيسوي،  .ويقصد به الباحث   نشاط يقبل عليه الطفل بهبجة و رسور قصد اإش باع رغباتهالرتوحي

نتاج يشء ما عىل أ ن يكون هذا اليشء جديداً يف صياغته : تعريف الإبتاكر  وأ ن اكنت  , عرفه ا. "فؤاد أ بو حطب "بأ نه اإ

بداع معل من أ عامل الفن أ و التخيل الإبداعي   ..و91الصفحة.1984)الغفار، . عنارصه موجودة من قبل اكإ

ة يصبح فهيا الفرد حساسًا للمشالكت وأ وجه النقض وجفوات املعرفة واملبادئ : بأ نه معليوعرف تورانس التفكري أ لبتاكري

الناقصة وعدم الانسجام أ و غري ذكل من الصعوابت اليت تدفعه للبحث عن احللول ويقوم بتخمينات ويصوغ فروضًا عن 

بعاد ال تيةالنقائص وخيترب هذه الفروض ويعيد اختبارها أ و يعدل اختبارها مث يقدم نتاجئه يف أ خر ال   ، ص 200)مجلال  مر وفقًا لل 

  :و92



 

 

 

 

: وتعين القدرة عىل توليد عدد رسبري من البدائل أ و املرادفات أ و ال فاكر أ و املشالكت أ و الاس تعاملت عند الطالقـــــة 

رات العقلية، )حطب ف.، القد .( كام ميكن تعريفها بـ ) رسعة الرد –الاس تجابة ملثري معني وال عة والسهوةل يف توليدها 

 و123، صفحة 2001

تغيري  لتفكري, معمسار ا : ويه القدرة عىل توليد أ فاكر متنوعة ليست من نوع ال فاكر املتوقعة عادة وتوجيه أ و حتويلاملرونـــــة 

  و124، صفحة 1991)حطب ا.،  .املثري أ و متطلبات املوقف ويقصد هبا سالسة التفكري وعدم امجلود الفكري

عريفات  مع م الترتك بنييه أ كرث اخلصائص ارتباطًا ابلإبداع والتفكري الإبداعي وتعين اجلدة والتفرد، ويه العامل املشو ال صاةل:

 و86، ص2009،)امجلالفال صاةل مضادة للتقليدية و ا منطية  .اليت تركز عىل النواجت الإبداعية للحمك عىل مس توى الإبداع

ها ل ن يكون اراسة   انتقال او دوران للجسم أ و ل حد أ جزائه بغرض،و لبد للحركة يقصد هبا الباحث يف هده ادل احلركة.

 .55صو2009)امجلال،  رسعة اثبتة أ و متغرية و دكل حسب املوقف اذلي يواجه الطفل خالل اللعب

و دكل أ  وقف هو أ ي نشاط عقيل يس تطيع الفرد بواسطته أ ن يفهم موضوعا أ و موقف معينا أ و بعض م اهر هدا املالتفكري: 

  .و56، صفحة 2009)امجلال،  املوضوع

يت أ و اخلارجية ال ّاول فهيا الإنسان أ ن ّقق ذاته من خالل اس تخدام الرموز ادلاخليةعقلية  : هو معلية  التفكري الابتاكري

نتاجا جديدًا ابلنس بة هل أ و ابلنس بة لبيئت نتاج كون هذا الإ أ ن ي ه عىلمتثل ال فاكر والناس , وما ّيط به من مثريات ليك ينتج اإ

  .و69، صفحة 1982)ادلين م.،  انفعًا للمجمتع اذلي يعيش فيه

ا اهتتجهزي س نوات يف جحرات ختتلف عن غريها ب  5هو القسم اذلي يقبل فيه ال طفال املرتاوح أ عامرمه  القسم التحضريي :

 تدايئ سائلها البيداغوجية،يتواجد عىل مس توى الطور ال ول من التعلمي الاب وو 

درات ق س توى مل :  يه عبارة عن العاب بس يطة ذات قوانني غري معقدة.ميكن التعديل فهيا وفقا  ال لعاب الرايضية الرتوّية

 ملشاركني. 

 90كربا ويساوي س نوات و معره العقيل ا5ويقصد به الباحث التلميذ السوي نفس يا و بدنيا اذلي يبلغ معره الزمين    الطفل :

 .و91.الصفحة . 2002)قطايم، طرق دراسة الطفل،   نسني ذرسور و اإانثدرجة للكتا اجل 

 ممارسة و احلال يفه  انتقال أ و دوران للجسم أ و ل حد أ جزائه بغرض  الرتوحي كام  يقصد هبا الباحث يف هده ادلراسةاحلركة:  

 ال لعاب الرايضية الرتوّية.

ن خالل معني م خشص ما اباداء حريك معني  فانه يقصد الوصول اإ  هدف ويقصد به يف ادلراسة .انه عندما ما يقومالتوافق : 

د عىل عدة ي يعمتحركته هده و هده العملية حتتاج اإ  هجد يبدل من قبهل  و تن مي هدا اجلهد املبذول يدع  اب التوافق  اذل

ادلة، )اخلو  جسم.جية لل زة ادلاخلية و اخلار قدرات عقلية مثل .التن مي و الرتتيب و التحليل واملقارنة فهو نشاط تأ زري بني ال هج

 . و67.الصفحة2000.

دالتوافق احلريك:  اكت اع من احلر ماج أ نو ويقصد به الباحث يف هده ادلراسة.التأ زر البرصي احلريك بني  أ جزاء اجلسم ا تلفة و اإ

طار حمددو يمتثل يف ادلرجة اللكية اليت يتحصل علهيا التلميذ يف اختبار التوا  فق احلريك.يف اإ

 ادلراسات السابقة  و املشاهبة -6

 ..سوف نتناول يف هذا الفصل ادلراسات ذات الصةل مبجال اللعب والتفكري الإبتاكري وذكل عىل النحو ال يت



 

 

 

 

  ادلراسات املشاهبة

  1973 دراسة دان سيك وسلف رمان

 و ، ى ال طفال يف سن ما قبل املدرسةأ ثر اللعب عىل طالقة التداعي احلر دلاهمتت ادلراسة ابلتعرف عىل )     

 : Rosen 1974) دراسة رزن

 قافياً ارومني ثاأ ثر اللعب) السوس يودرايمو عىل سلوك حل املشلكة بني أ طفال ما قبل املدرسة هدفت ادلراسة اإ  معرفة        

لإبتاكرية امج اللعب احلر عىل تمنية مدى فاعلية برانواليت هدفت اإ  معرفة  :Seltz & Johnson 1974 دراسة سولزت وجونسون، 

 :Gary 1978) دراسة جاري دلى أ طفال الرايض

  .ال.أ ثر التدريب بطريقة السوس يودراما عىل تمنية الإبتاكر دلى أ طفال رايض ال طفهدفت ادلراسة اإ  معرفة       

 : Danslky 1980 دراسة دان سليك

ل فال ما قبللتدريب عىل   من اللعب السوس يودرايم والإس تكشايف دلى أ ط معرفة النتاجئ املعرفيةهدفت ادلراسة اإ       

 املدرسة اارومني ثقافيًا ادلراسات العربية

  :1980دراسة عفاف أ محد عويس )

 . اإماكنية تمنية القدرات الإبداعية لل طفال عن طريق النشاط ادلرايم اخلالقهدفت ادلراسة اإ  التحقق من 

بتاكرية ال طفال اارومني وغري اارومهدفت ادلراسة اإ  معرفة    1981دراسة هايل  راسة ني ثقايف ادأ ثر السس يودراما عىل اإ

ري دلى أ طفال أ ثر اس تخدام أ دوات اللعب عىل تمنية التفكري الإبتاكهدفت ادلراسة اإ  معرفة     1983سوزان أ محد فراويةل )

  .احلضانة

 لصغاراأ ثر التدريب عىل اللعب يف تمنية ال داء املعريف دلى ال طفال معرفة  هدفت ادلراسة اإ )1983) دراسة رسرسييت

ال بتاكرية ل طفأ ثر اس تخدام برانجمي الرمس واللعب احلريك عىل تمنية الاهدفت ادلراسة اإ  معرفة   1984دراسة أ محد ا هبيي )

 . احلضانة

 )1987دراسة سهري عبد اللطيف سامل )

راسة د ل الروضةأ ثر اس تخدام برانمج حراكت تعبريية عىل تمنية التفكري أ لبتاكري دلى أ طفاعرفة: هدفت ادلراسة اإ  م       

  1988 (محدي حسن حس نني

 احلضانة أ ثر بعض ال نشطة وال لعاب الابتاكرية يف تمنية السلوك أ لبتاكري دلى أ طفالهدفت ادلراسة اإ  معرفة       

  1988دراسة محمود منيس )

دراسة . ةينة املنورعالقة التنبيه املوجب والسالب للعب ابلإبتاكر دلى أ طفال الرايض ابملدادلراسة اإ  التعرف عىل هدفت       

 1994حنان عبد الفتاح )

 رسة.بل املدق أ ثر التدريب عىل برانمج للعب التخييل عىل تمنية ال داء الإبتاكري دلى أ طفال ما هدفت ادلراسة اإ  معرفة 

  1996) ف دراسة رضا مصط 

 . درسةقبل امل أ ثر برانمج للرتبية احلررسية عىل   من املهارات ال ساس ية والابتاكرية ل طفال ماهدفت ادلراسة اإ  معرفة 

 . املدرسة قبل ما لطفل الإبداع احلريك مكوانت لتمنية مقرتح حررسية أ نشطة برانمج : (2003) وا منر ، فوزي دراسة



 

 

 

 

 قبل ما فلط دلى الإبداعية التحدث والتفكري همارات تمنية يف اللغوية ال لعاب فاعلية : بعنوان (2004) وسالمة ، موىس دراسة

 . الابتدائية املدرسة

  :التعليق عىل ادلراسات السابقة -6-1

برامج  تلق  ال حباث السابقة الضوء عىل الكثري من املعامل اليت تفيد ادلراسة احلالية، من حيث موضوع ادلراسة و حمتوى      

اللعب ابل نشطة احلررسية املوهجة وعىل تمنية التفكري أ لبتاكري و جند العديد من ادلراسات مصمت برامج للتدريب عىل التفكري 

تعمتد الربامج فهيا عىل اللعب  1992، مرمي ماجد Rosons 1974، روزن Catherine 1974الإبتاكري دراسة   من اكثرين 

 Dansky هتا من بيئة الطفل لتكون حمورًا للعب السس يودرايم، أ ما دراسة   من دان سيكالسس يودرايم واس متدت موضوعا

يعمتد حمتوى الربامج عىل اللعب احلر، يف حني  1988، محمود منيس 1983، سوزان فراويةل Reinck 1975 ، دراسة رينيك1975

لتمنية ال داء الإبتاكري، أ ما أ محد ا هبيي وحيش اللعب التخييل  1994، حنان عبد الفتاح Saltz 1974 اس تخدم   من سالزت

اعمتد حمتوى تدريباهتم للعب عىل القيام ابل دوار  1996، رضا مصطف  1992، ماجد عقل 1987، سهري عبد اللطيف  1984

  .احلررسية ل شخاص، أ و طيور أ و حيواانت، أ و م اهر الطبيعة

 :نقد ادلراسات السابقة -6-2

 تغرياتت السابقة و املشاهبة يتضح ل الباحث أ هنا اعمتدت عىل اللعب ادلرايم يف دراسة م من خالل اس تعراض ادلراسا

ل حياة الطف يعترب التفكري أ لبتاكري  دراستنا  هده اهنا ربطت بني قد ربطت بني لعب الطفل يف مرحةل الطفوةل املبكرة  اذلي

رسية اللعب  نشطة احلر ية ال  ة و املمتثل يف التوافق احلريك و تأ رسيد أ مه وبني التفكري اب الإضافة ا  وضع حمك لقياس القدرة الابتاكري

هاز   عىل اجل احلريك يف مرحةل الطفوةل املبكرة  منو الطفل منو شامل .اب الإضافة لرتباط   من التفكري أ لبتاكري و التوافق

 العصيب وسالمته

مة لكي. وتشري و و احد من املناجه املس تعمةل يف البحث العلم. لقد اس تخدم الباحث املهنج التجرييب و  ه  :مهنج البحث -7

فرتضها عينة يجترييب اإ  املعرفة اليت مت احلصول علهيا عن طريق التجربة  و هاته ال خرية طريقة تس تخدم لإثبات فروض م 

 .و34، صفحة 1998)قطايم، طرق دراسة الطفل، الباحث و ّاول الربهنة علهيا 

درسور واانث  " و س نوات5ش متل جممتع البحث عىل مجيع ال طفال امللتحقني  اب ال قسام التحضريية يف معر )ي  : جممتع البحث -8

 ببدلية البيض 

. وقد  يف احلضورمت اختيار عينة البحث من اجملمتع ال صيل بطريقة مقصودة و قد اش متل التالميذ املنت مني : عينة البحث  -9

انث لت مجموعة ومت اإجراء معلية التاك25وضابطة بعدد ) قسمت العينة اإ  جموعتني جتريبية فؤ بني اجملموعتني و طفاًل ذرسور واإ

 الضابطة والتجريبية 

 أ دوات البحث -10

 احلريك. التوافق اختبارات3الصورة) بو تورانس لتفكري أ لبتاكري  اختبار -2.". اختبار رمس الرجل ل "جود انف هارس. 1

 راء هذا البحث وفقا للمجالت التاليةمت اإج جمالت البحث .  -11

 2013 – 2012ادلرايس  تالميذ ال قسام التحضريية  عىل مس توى التعلمي الابتدايئ للعاماجملال البرشي:  1.11

 .10/03/2013اإ   16/12/2012للفرتة الزمنية املمتدة  من . اجملال الزماي: 2.11



 

 

 

 

 الًبيض.ابتدائية ال مال  بولية اجملال املاكي: 3.11

 فرضيات البحث  -12

ة اجملموع هناك فروق الاختبارات القبلية والبعدية عند من خالل فرضية البحث و اليت تشري اإ  انه :الفرض ال ول-12-1

س تخدام اب، مقنا التجريبية والضابطة  لصاحل الاختبارات البعدية يف اختبارات التفكري الابتاكري عند أ طفال القسم التحضريي

 :فاكنت النتاجئ عىل ا لنحو التايل و حسب ادلرجة اللكية   لعينة واحدة مقارنة قبلية بعدية  (t.test)اختبار

ار ة يف الاختبتجريبيميثل املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )تو ودلةل الفروق بني اجملموعة  الضابطة و اجملموعة ال 

 لبتاكرياللكية ملقياس التفكري أ  أ لبعدي  يف ادلرجة 

هناك فروق الاختبارات القبلية والبعدية عند اجملموعة  من خالل فرضية البحث و اليت تشري اإ  انه  :الثانــي الفرض-12-2

عند أ طفال القسم  .التجريبية والضابطة  لصاحل الاختبارات البعدية يف اختبارات التوافق احلريك عند أ طفال القسم التحضريي

ميثل املتوسط فاكنت النتاجئ عىل ا لنحو التايل:  لعينة واحدة مقارنة قبلية بعدية  (t.test)ار، مقنا ابس تخدام اختبالتحضريي

احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )تو ودلةل الفروق بني الاختبار القبيل و الاختبار أ لبعدي للمجموعة  الضابطة و اجملموعة 

 .يف ادلرجة اللكية لتوافق احلريك التجريبية 

 

 :الفرض الثالث-12-3

ن خالل فرض البحث الثالث  وادلي يشري اإ  أ ن هناك فرق بني اجملموعة التجريبية  و اجملموعة الضابطة يف م      

الاختبارات البعدية لصاحل اجملموعة التجريبية اس تخدمنا اختبار ادللةل ت س تودنت للمقارنة بني مجموعتني مرتبطتني  م نفس 

املتوسط  العدد اجملموعة املتغري

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 قمية 

"ت" 

 اجلدولية

 قمية 

ت 

 ااسوبة

مس توى 

 ادللةل

النس بة 

 الاح لية

ادلرجة 

اللكية 

لتفكري 

 أ لبتاكري

 0.05 داةل 3.04 2.13 2-ن2 2.07 7.32 25 الضابطة 

 3.25 10.60 25 التجريبية

املتوسط  العدد اجملموعة املتغري

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 قمية

 "ت" ج 

 قمية

 ت م

مس توى 

 ادللةل

النس بة 

 الاح لية

ادلرجة 

 لكتوافق

 احلريك

  2-ن2 4.86 62.64 25  الضابطة 

 

1.73 

 

 

3.72 

 

 

 داةل

 

 

0.05 
 6.81 74.38 25 التجريبية 



 

 

 

 

ثل املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )تو ودلةل الفروق بني اجملموعة  مي    :العدد فاكنت النتاجئ عىل النحو التايل 

 الضابطة و اجملموعة التجريبية يف الاختبار أ لبعدي  يف ادلرجة اللكية ملقياس التفكري أ لبتاكري

التجريبية يف الاختبار ميثل املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )تو ودلةل الفروق بني اجملموعة  الضابطة و اجملموعة 

 .عدي  دلرجة اللكية لتوافق احلريكأ لب

 الاس تنتاجات  -13

 من خالل ما توصلنا اليه من اس تنتاجات يف الفصل السابق بعرض وحتليل النتاجئ ميكن اس تنتاج ماييل.   

 لعقيل، اال بمنومه ال طف تعترب ال لعاب الرايضية الرتوّية مقياسًا لتطوير ال طفال حتصيليًا ومعرفيًا ويتأ ثر تطور اللعب عند

نفعايل والاج عي.  والإ

 س دانية واحلوالوج عىل أ ن ال لعاب الرايضية الرتوّية مادة تعلميية لامنء واكتساب أ لوان من السلورسيات يف لبىن العقلية

 حررسية

  يهرية دلالابتاكوعىل أ ن ال لعاب الرايضية الرتوّية  الرايضية الرتوّية بيئة مثالية  دلى ال طفال يسمح بمنو 

 س و مراكزاكز احلعىل  ان ال لعاب الرايضية الرتوّية  تساعد عىل منو أ عضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب مما يشمل عليه مر 

نسان  احلركة لالإ

 بعض  نيلعالقة باة تكل أ ن هناك عالقة بني املتغريات اذلهنية  اك التفكري الابتاكري و املتغريات غري اذلهنية)احلررسيةو,وخاص

 مكوانت الاس تعداد احلريك و يف مقدمهتا التوافق احلريك .

املتوسط  العدد اجملموعة املتغري

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية "ت" 

 اجلدولية

 مية ق 

ت 

 ااسوبة

مس توى 

 ادللةل

النس بة 

 الاح لية

ادلرجة 

اللكية 

لتفكري 

 أ لبتاكري

 0.05 داةل 3.04 2.13 2-ن2 2.07 7.32 25 الضابطة 

 3.25 10.60 25 التجريبية

املتوسط  العدد اجملموعة املتغري

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية "ت" 

 اجلدولية

 قمية 

ت 

 ااسوبة

مس توى 

 ادللةل

النس بة 

 الاح لية

ادلرجة 

اللكية 

لتوافق 

 احلريك

 0.05 داةل 3.72 1.73 2-ن2 4.86 62.64 25  الضابطة 

 6.81 74.38 25 التجريبية 



 

 

 

 

  ية توجيه عنا نا اإ أ ن ال لعاب الرايضية الرتوّية من أ نسب الوسائل اليت ميكن أ ن تمني الإبتاكرية دلى ال طفال مما يدفع

 .ية ا تلفةأ كرب حنو مواد اللعب اليت تثري ميول الطفل ملامرسة اللعب مثل ال لعاب ابل نشطة احلررس 

 الاقرتاحات: -14

  طفال املقدمة لل   عدم فصل ال نشطة احلررسية اليت تعمل عىل تمنية القدرات الابتاكرية و احلررسية عن ابيق ال نشطة )الرتبويةو

 داخل ال قسام التحضريية.

 تفكـري ل عـىل تمنيـة ال وضع خطة تربوية سلمية لطفل القسـم التحضـريي حبيـث ي هـر فهيـا أ مهيـة ال نشـطة احلررسيـة الـيت تعمـ

  أ لبتاكري و التوافق احلريك واس تخداهما يف تمنية مدارك الطفل ومعلوماته و خربته.

 ة و التوافقيـ تن مي دورات تدريبية ملعلامت ال قسام التحضريية حول أ ساليب التعامل مـع ال طفـال لتمنيـة القـدرات الإبداعيـة

 .دلهيم

:املراجع  

1-Aggarwal, M. (1991). Job satisfaction of Teacher in relation to Demographic variables, Ph.D.Education, Thesis Agra 

University.  

Avneet, (2006). An investigation in to the relationship between job satisfaction and Teacher taught in secondary school 

teacher. M.ED Thesis, Govt. College of Education, Jalandhar.  

2-Bullock, R.P. (1993). Social factors related to job satisfaction, Research Monograph No. 70, Ohio State University. 

Bureau of business Research published in revised manual for job satisfaction Questionnaire (for teacher).  

3-Chabbra, N. (2010). Study of occupational stress in relation to job satisfaction of private school teachers unpublished. 

M.Ed. Thesis, Guru Nanak Dev University, Amritsar.  

4-Dhal, A., Bhatia, S. Sharma, V, Gupta, P. (2007). Adolescent Self-Esteem Attachment and loneliness. (http://www. J 

icam.org/0303/adolselfesteem. Pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

في  ةدراسة مقارنة بين التدريب الفتري طويل المدة والتدريب الفتري قصير المد

            لالعبي كرة القدم VMAتطوير السرعة الهوائية القصوى 

 س نة. 20حبث جترييب أ جري عىل لعيب فريق ش بيبة تيارت حتت      

 .البدنية و الرايضية  خمرب القياس و التقومي يف النشاطات              د. سعايدية -امس عبد الهاديق ا.– بومدين قادةا.        

  ملخص:

م  رسرة القدلالعيب التعرف عىل نوع التدريب الفرتي اذلي هل تأ ثري فعال يف تطوير ال عة الهوائية القصوى هتدف ادلراسة اإ :

 س نة . 20حتت 

ّن التدريب الفرتي قصري املدة يطور ال عة  الغرض من ادلراسة:  ملدة لالعيبطويل ا الهوائية القصوى مقارنة ابلتدريب الفرتياإ

 س نة.20رسرة القدم حتت 

  مجموعتني لعبا من لعيب ش بيبة تيارت ومت اختيارها بطريقة عشوائية حيث قسمت اإ  20مشلت عينة البحث   عينة ادلراسة:

ثانية جملموعة ال  أ ّن االتدريب الفرتي طويل املدة يف حنيحيث أ ّن اجملموعة ال و  طبق علهيا الربانمج التدرييب املقرتح بطريقة 

 طبق علهيا الربانمج اخلاص بطريقة التدريب الفرتي قصري املدة .

 .ب و اإايبجي ذهاهو املهنج التجرييب، يف حني اكنت أ داة ادلراسة عبارة عن اختبار بدي يمتثل يف اختبار لي مهنج ادلراسة:

ن التدريب الفرت  أ مه اس تنتاج:  لالعيب رسرة القدم.VMAي قصري املدة يطور ال عة الهوائية القصوى اإ

 ةس ن 20 اس تخدام التدريب الفرتي قصري املدة يف تطوير ال عة الهوائية القصوى لالعيب رسرة القدم حتتأ مه توصيات :

 لقدم.االقصوى رسرة   عة الهوائيةالتدريب الفرتي طويل املدة ، التدريب الفرتي قصري املدة ، ال اللكامت ادلاةل: 

 مقـدمة:  -1

ذ بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه الرايضات ى حيث ال خر  تعترب رايضة رسرة القدم من الرايضات الشعبية يف العامل اإ

سنهتم ، م و أ ل يتغلب علهيا الطابع التنافيس   وامحلايس الكبري فأ صبحت تكتيس أ مهية كربى عند الشعوب عىل اختالف أ جناسه

 زي به هذه اللعبة من خصائص  وممزيات جعلهتا ختتلف عن الرايضات ال خرى.ذكل ملا تمت

ّن التطور ال يع  يف حتقيق املس توايت العالية يف رسرة القدم أ صبح يسري متوارسبا مع تكنولوجيا علوم     الرايا  التدريب اإ

ليه رايضة رسرة القدم العاملية يف الوقت احلايل لعلوم و تلف اليس صدفة بل نتيجة تطبيق خم  ،حيث أ ّن املس توى اذلي وصلت اإ

ذلهنية ، ية ، اكذكل نتيجة هجود العلامء و الباحثني يف هذا اجملال  لتطوير مس توى الالعبني من مجيع النوايح سواء البدن 

وانب ، جليع ااخلططية ، التقنية ابلإضافة اإ  الوسائل  و املناخ حيث أ ّن هدف   مدرب هو الرفع من مس توى لعبيه من مج 

ذ يتوقف حتقيق  الاجناز يف رسرة القدم عىل مجموعة من النوايح حيث يعترب اجلانب البدي لالعب رسرة القدم  ذه اجلوانبأ حد ه اإ

ديد أ مه جيب حت ال ساس ية و املهمة يف تطوير و الرفع من مس توى الالعبني ذلا أ و  ا تصون أ مهية كربى لهذا اجلانب حبيث

 املال ذلا جلهد وتدريبية احلديثة للرفع من كفاءة الرايا من الناحية  البدنية من أ جل رحب الوقت و االطرق وال ساليب  ال 

ضافة اإ  عوام  اكملناخ ، ل أ خرىيتطلب الاجناز الرايا تفاعل مجموعة من العوامل التقنية و اخلططية و النفس ية و البدنية اإ

 .وBANGSBO ،2007) والطرق والوسائل املس تعمةل يف التدريب



 

 

 

 

ّن الإعداد البدي لالعيب رسرة القدم جيب أ ن خيضع ل سس علمية ابس تخدام أ حدث الطرق التدريبية           نوعية ل وفقا  اإ

ة،لقد اقة البدنين الليماجملهودات اليت يقوم هبا الرايا أ ثناء املنافسة مفن أ جل جناح مؤكد يف رسرة القدم ل بد من مس توى عايل 

ذ تعتتعددت وتنوعت طر  قة رب طريق وأ ساليب الإعداد البدي من خالل البحوث والتجارب ا تلفة للمختصني واخلرباء ،اإ

ا ليت يقوم هبودات االتدريب الفرتي من أ مه وأ حدث الطرق التدريبية وأ كرثها اس تعامل يف لعبة رسرة القدم ل هّنا مشاهبة للمجه

امء هذه أ ّن رايضة رسرة القدم يه رايضة متقطعة.فلقد قّسم العلوERICK MOMBAERTS ،1996), الالعب يف املباراة،كام يرى 

ذ يكون أ داء هذه الطريقة ب عة فوق ال عة  ة لهوائياالطريقة من حيث توقيت وطريقة ال داء ومن حيث طبيعة النشاط،اإ

 .(GILLES COMETTI, 1993) القصوى لالعب

 مشلكة البحث: -2

اصة، خة القدم بصفة تعترب القدرات الهوائية القاعدة ال ساس ية اليت جيب أ ن يمتتع هبا الرايا بصفة عامة ولعب رسر           

يث ح ال خرى ،  لبدنيةاحيث أ ّن لها تأ ثري اجيايب عىل النوايح البدنية ال خرى لالعب و تعترب القاعدة اليت تبىن علهيا القدرات 

حيث يرى  كرارهاتىل مدى قدرة الالعب عىل أ داء اجملهودات ذات الشداة العالية و القدرة عىل يتوقف الاجناز يف رسرة القدم ع

(JEAN -PAUL ANCIEN, 2008)كامل املباراة  ورسعة الاسرتجاع بعد أ داء اجمله ات ذودات أ ّن للقدرات الهوائية دور هام يف اإ

فرتية أ ي  أ ّن رسرة القدم يه عبارة عن رايضة متقطعة أ و (ERICK MOMBAERTS, 1996 ,)الشداة العالية و اليت ذرسر من خاللها 

يف رسرة  لتدريباعبارة عن أ داء جمهودات ذات شداة عالية تتخللها فرتات اجيابية اكنت أ م سلبية ، ذلكل جيب أ ن يكون حمتوى 

دات اليت نوع اجملهو مئة ل ي تعترب مالالقدم يتالءم مع اجملهودات اليت يقوم هبا الالعب يف املباراة  وذكل أ ّن طريقة التدريب الفرت 

 يقوم هبا الالعب.

يث ح يدان حيث أ ّن رسرة القدم احلديثة تتطلب تمنية و تطوير مجيع القدرات البدنية حسب مركز الالعب يف امل           

جلهد حىت من ا ياليتطلب من املدرب اس تعامل واس تخدام أ حدث و أ جنع الطرق  و ال ساليب التدريبية الفعاةل رحبا للوقت وتقل 

 يمتكن الالعب من أ داء دوره يف امللعب بفعالية .

 التساؤل العام: -1

 لالعيب رسرة القدم ؟ VMAما نوع التدريب الفرتي اذلي يطور ال عة الهوائية القصوى  -

 التساؤلت الفرعية: 1-1

 القدم؟ لالعيب رسرة VMAهل التدريب الفرتي قصري املدة يطور ال عة الهوائية القصوى -

 لالعيب رسرة القدم ؟  VMAهل التدريب الفرتي طويل املدة يطور ال عة الهوائية القصوى -

العينة و دة ، هل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني العينة التجريبية ال و  اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل امل -

 ثانية.تجريبية ال عينة ال املدة يف صفة ال عة الهوائية القصوى لصاحل ال التجريبية الثانية  اليت طبق علهيا التدريب الفرتي قصري 

 أ هداف البحث:  -3

لالعيب  VMAلقصوى دراسة مقارنة بني التدريب الفرتي طويل املدة والتدريب الفرتي قصري املدة يف تطوير ال عة الهوائية ا- 

 .رسرة القدم

 .VMAوائية القصوى التعرف عىل الطريقة املثىل لتدريب ال عة اله -



 

 

 

 

 س نة.20 م  حتتالتعرف عىل نوع التدريب الفرتي اذلي هل تأ ثري فعال يف تطوير ال عة الهوائية القصوى لالعيب رسرة القد -

 س نة.20التعرف عىل تأ ثري طريقة التدريب الفرتي يف تطوير ال عة الهوائية القصوى لالعيب رسرة القدم حتت  -

 فرضيات البحث: -4

 لعامة:الفرضية ا 1-4

ّن التدريب الفرتي قصري املدة يطور ال عة الهوائية القصوى لالعيب رسرة القدم مقارنة ابلتدريب الفرت  -  املدة. ي طويلاإ

 الفرضيات اجلزئية: 4-2

 لالعيب رسرة القدم.VMAالتدريب الفرتي قصري املدة يطور ال عة الهوائية القصوى  -

 لالعيب رسرة القدم.  VMAة الهوائية القصوى.التدريب الفرتي طويل املدة ل يطور ال ع  -

يبية عينة التجر ، وال  توجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني العينة التجريبية ال و  اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل املدة -

 لثانية.بية اجري الثانية  اليت طبق علهيا التدريب الفرتي قصري املدة يف صفة ال عة الهوائية القصوى لصاحل العينة الت

 أ مهية البحث: -5

ل هداف اتحقيق ل يتطلب التقدم العلمي من حولنا موارسبة البحث العلمي حلل املشالكت يف جمالت احلياة ا تلفة           

 ة البحثن أ مهياملنشودة و ذكل ابس تخدام أ فضل و أ حدث الطرق التدريبية للوصول ابلرايا اإ  املس توايت العالية ومنه تم

 فامي ييل: 

 ة القدم .عيب رسر اختصار الوقت و اجلهد و املال وذكل ابلتعرف عىل الطريقة املثىل يف تطوير ال عة الهوائية القصوى لال - 

 معرفة العالقة بني التدريب الفرتي و ال عة الهوائية القصوى . -

يب رسرة القدم  لالع VMAب ال عة الهوائية القصوىالتعرف عىل الطرق التدريبية و ال ساليب اليت تس تعمل يف تطوير و تدري -

 س نة . 20حتت  

هوائية  القصوى س نة من حيث القدرات الهوائية بصفة عامة وال عة ال 20التعرف عىل املس توى البدي لالعيب رسرة القدم حتت -

 بصفة خاصة .

 التعريف مبصطلحات البحث: -6

 رسرة القدم:   6-1

الريقيبو )ا يسم  عندمه  لكمة لتينية تعين "ر  الكرة ابلقدم " فال مريكيون يعتربون )الفوت بولو ميه footballرسرة القدم لغــة: 

 و5، صفحة 1985)مجيل، و.soccer)أ و رسرة القدم ال مريكية أ ما رسرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عهنا نسم  

عاملي  ت مقياسعبا, يس تعملون رسرة منفوخة مس تديرة, ذايه لعبة جامعية تا بني فريقني,   فريق من احد عرش لاصـطالحا: 

دخال الكرة فيه اول   فريق اإ عىل  حمدد, يف ملعب مس تطيل ذو أ بعاد حمددة, يف   طرف من طرفيه مرىم الهدف, ّو

 و9، صفحة 1998)سلامين، حارس املرىم للحصول عىل هدف.

مابني  أ نّه تناوب فرتات العمل و الراحة حبيث يكون وقت العملعىل BERNARD TURPIN"(2002)"يعرفه  التدريب الفرتي: 6-2

 .(BERNARD TURPIN,, 2002) للرايا .VMAاثنية وبشدة متساوية أ و أ كرب من ال عة الهوائية القصوى  30اإ    5

 ال عة الهوائية القصوى: 6-3



 

 

 

 

ذ تعترب ويه متغرية من اختبار ل   VO2maxويه ال عة اليت يس تطيع من خاللها الرايا اس هتالك احلد ال قىص ال رسسجني خر اإ

ذ تسمح بتصنيف الفريق اإ  مجموعات وفق ال عة الهوائية القصوى لت و  رايا مؤرش حقيقي لربجمة و ختطيط التدريب اإ

 (DELLAL, 2008, p. 490)ابلتايل حتقيق مبدأ  الفردية يف التدريب .

 املراهقة: 6-4

نقصد ابملراهق: و      ان .س العريب " الاقرتاب من احلمل "، يقال يف اللغة "راهق " مبعىن حلق أ و دتعين املراهقة يف القامو لغة : -

 الفىت اذلي يدنو من احلمل، و اك ل النضج.

   "" ADOLESEREمش تقة من الفعل الالتيين   "ADOLESCENCE"أ ّما يف اللغتني الفرنس ية والإجنلزيية يه لكمةاصطالحا : -

 و322، صفحة 1995)زهران، تدرج حنو النضج اجلسمي والانفعايل والعقيل .اذلي يعين ال 

 ادلراسات السابقة واملشاهبة:  -7

طبيق خاص حتليل النشاط البدي لالعيب رسرة  القدم ونتاجئه يف التوجيه حنو التدريب : ت  )2008(دراسة دلل أ لكس ندر 7-1

 امعة سرتاس بوغ فرنسا.للتدريب الفرتي املرتفع الشدة و ال لعاب املصغرة ج

ين دة و متار صري املقمقارنة لس تجابة نبضات القلب أ ثناء أ داء متارين بدنية متارين للتدريب الفرتي  جري  وهدفت ادلراسة اإ :

 بدنية مدجمة ال لعاب املصغرة لالعيب  املس توى العايل.

ل حيث  اس تعم  2004-2005ذكل  يف املومس لعب من ادلرجة ال و  الفرنس ية و  11240وقد  طبقت هذه ادلراسة عىل 

داء تدريب وكذكل اختبارات النبض ملعرفة الاس تجاابت  القلبية أ ثناء أ  AMISCO الباحثون هجاز حتليل املبارايت أ ميسكو 

  و اختبار النبض.  vo2maxالفرتي اخلاص  و أ ثناء أ داء ال لعاب املصغرة حيث قام الالعبون بأ داء اختبارات 

 ة.الشد  أ ّن ال لعاب املصغرة تسمح بأ داء تدرييب بدي مدمج هوايئ مثل التدريب الفرتي املرتفع اسة اإ :خلصت ادلر 

ء القليب أ ثنا حتت عنوان التدريب الفرتي الهوايئ و اخلاص  وتأ ثريهام عىل رسعة الاسرتجاع) 2011-2010(دراسة فلورنسريو  7-2

 اجلهد الهوايئ يف الريقيب جامعة مونبوليي.

هوايئ يف جلهد ال واكن الهدف من ادلراسة التدريب الفرتي الهوايئ و اخلاص  وتأ ثريهام عىل رسعة الاسرتجاع القليب أ ثناء ا 

 الريقيب. 

أ سابيع حيث اكنت فرضية البحث للتدريب  8س نة و طبق الربانمج التدرييب ملدة  18-17وقد مشلت عينة البحث لعيب الريقيب 

 GEORGEعال عىل رسعة الاسرتجاع القلبية مقارنة ابخلاص و قد اش متل  الباحث اختبار جورج غارسونالفرتي الهوايئ تأ ثري ف

GACON 15/45. 

 رتي الهوايئيب الفوقد توصل الباحث اإ  أ نّه هناك فروق ذات دلةل اإحصائية بني التدريب الفرتي الهوايئ واخلاص لصاحل التدر 

 القليب.حيث أ ن هذا ال خري يسمح ب عة الاسرتجاع 

لعايل للرتبية س نة املعهد ا 20حتت عنوان تطوير ال عة الهوائية لالعيب رسرة القدم حتت  )2009-2008 ( دراسة مامادوديوف 7-3

 البدنية و الرايضية جامعة دااكر الس نغال.

 س نة. 18-17وقد هدفت هذه ادلراسة اإ  تطوير ال عة الهوائية القصوى لالعيب رسرة القدم 



 

 

 

 

ريب الفرتي س نة وذكل بتطبيق برانمج تدرييب اخلاص ابلتد 18-17لعبا ترتاوح أ عامرمه ما بني  22عينة البحث حيث  مشلت 

جراء مجموعة من الاختبارات .  حيث قام الباحث ابإ

 لقياس ال عة الهوائية القصوى .  GEORGE GACON 15/45اختبار  -1

 اختبار النبض ملعرفة نبضات القلب . -2

 س نة. 18-17دلراسة اإ  ارتفاع يف ال عة الهوائية القصوى لالعبني اذلين ترتاوح أ عامرمه حيث خلصت ا -3

 هتديف ال عة و دقة حتت عنوان تأ ثري التدريب الفرتي املرتفع الشدة يف تطوير القوة املمزية اب )2010(دراسة مؤيد وليد انفع  7-4

 بكرة القدم .

ذه هتأ ثري  ج التدرييب  عىل تطوير القوة املمزية اب ل عة للرجلني ،فضال عنهو الكشف عن تأ ثري الربانمواكن الهدف: 

 التدريبات عىل تطوير همارة ا هتديف من خالل اختبار دقة ا هتديف.

قة العمدية حيث و مت اختياره ابلطر  2009لعبا من اجلامعة التكنولوجية  للعام ادلرايس  20الطريقة :متثلت عينة البحث يف 

 مجموعتني ضابطة و جتريبية. قسمت اإ 

يبية و التجر  الاس تنتاجات :وجود فروق معنوية بني الاختبارين القبيل و البعدي لصاحل الاختبار البعدي لت من اجملموعة

 الضابطة  يف الاختبارين البدي و املهاري.

ّن للمهنج التدرييب أ ثر فعال يف تطوير القوة املمزية ابل عة للرجلني دلى لعيب  رسرة القدم. اإ

عة للرجلني مزية ابل  وة املالتوصيات: يفضل اس تخدام املناجه التدريبية املقننة و مراعاة الفروق الفردية بني الالعبني يف تطوير الق

 دلى لعيب رسرة القدم.

 اإجراء املزيد من ادلراسات حول طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة.

 ادلراسة ال ساس ية: -1

  حث:مهنج الب 1-1

عيل،  ان أ محدسوز -)أ محد الشافعي ويقصد به اخلطوات التطبيقية ذلكل الإطار الفكري اذلي يدور يف عقل الباحث           

ة بيعة املشلكط اس عىل ،انطالقا من التعريف ميكننا القول أ ّن اختيار املهنج السلمي يف جمال البحث العلمي يعمتد يف ال س و1999

ن ابختيار لباحثواه أ ّن اختيار املهنج املناسب خيتلف ابختالف املوضوع ومشلكة البحث يف ضوء هذا قام نفسها مفن املتفق علي

 املهنج التجرييب ملالمئته لطبيعة املشلكة املطروحة. 

 عينة البحث: 1-2

عطا  - عبد ا ميني بوداود)دقا وتعرف عىل أ هّنا مجموعة من ال فراد تأ خذ من اجملمتع ال صل حبيث تكون ممثةل هل متثيال صا          

مت اختيارها  لعبا 20س نة تتكون من  20حيث اعمتد الباحثون عىل عينة واحدة لفريق ش بيبة تيارت أ قل من  و2009هللا أ محد، 

دريب ني التببطريقة عشوائية  حبيث مت تقس مي العينة اإ  مجموعتني وهذا لتطبيق برانمج البحث حتت عنوان دراسة مقارنة 

عد تطبيق بأ نّه  ي طويل املدة والتدريب الفرتي قصري املدة يف تطوير ال عة الهوائية  القصوى لالعيب رسرة القدم حيثالفرت 

 الاختبار القبيل قام الباحثون بتقس مي العينة اإ  مجموعتني :

 لعبني طبق علهيم التدريب الفرتي طويل املدة .  10 ومتثلت يف :1اجملموعة  -



 

 

 

 

 لعبني طبق علهيم التدريب الفرتي قصري املدة.  10متثلت يف  و: 2اجملموعة  -

 جمالت البحث: -3

نشطون يف ي س نة  20لعبا من لعيب رسرة القدم لفريق ش بيبة تيارت ل قل من  20لقد مشلت عينة البحث  اجملال البرشي: 3-1

 تساوي اإ  مجموعتني:مقسمة ابل  2017 - 2016بطوةل اجلنوب الغريب  رابطة سعيدة  للمومس الرايا  

 لعبني طبق علهيم التدريب الفرتي طويل املدة .   10 ومتثلت يف :1اجملموعة 

 لعبني طبق علهيم التدريب الفرتي قصري املدة.  10و متثلت يف : 2اجملموعة 

 اجملال املاكي: 3-2

وحدات التدريبية يف حني طبقت ال )اب القوى مضامر أ لع(طبقت الاختبارات القبلية و البعدية يف املررسب الرايا  قايد أ محد 

يباهتا نة تدر عىل العينة يف امللعب البدلي أ يت عبد الرحمي مدينة تيارت و عىل أ رضية معشوش بة اصطناعيا أ ين تزاول العي 

 اليومية  .

 اجملال الزماي: 3-3

 .18/03/2016اإ  غاية  01/2016/ 14لقد قام الباحثون ابلبدء يف العمل امليداي يف الفرتة املمتدة من 

 عىل الساعة اخلامسة مساءا. 14/01/2016حيث طبق الاختبار القبيل يوم ال ربعاء 

 21/01/2016بني وبعد أ س بوع بدأ  الباحثون يف تطبيق الوحدات التدريبية،حيث طبقت الوحدات التدريبية يف الفرتة املمتدة ما

 .11/03/2016اإ  غاية 

ه العينة عىل الساعة اخلامسة مساءا وهو التوقيت اذلي متارس في 18/03/2016يوم ال ربعاء وقد أ جري الاختبار البعدي 

 تدريباهتا اليومية.

 ادلراسة الاس تطالعية:  -4

دهيا ختبار لتفااء الاتعد التجربة الاس تطالعية تدريبا علميا للباحث للوقوف عىل السلبيات والاجيابيات اليت تقابهل أ ثناء اإجر  

صاص الاخت الاختبارات قام الطالبان الباحثان بعرض الاختبارات عىل مجموعة من ال ساتذة وادلاكترة أ حصاب وقبل تطبيق

جراء جتربة اس تطالعية عىل عينة تكونت من  من فريق احتاد  لعبني 10لرتش يحها وحتكميها  ، وبعدها قام الطلبان الباحثان ابإ

عادة تطبيقه بعد أ س بوع واكنت النتاجئ مطمئنة ومتقاربة بوهين تيارت  حيث طبقنا علهيم الاختبار ومقنا   لسري احلسنلضامن او ابإ

 لتجربة.

 ال سس العلمية لالختبار: -5

ن مىل عينة عيعرف حسب مقدم عبد احلفيظ بأ نّه مدى دقة أ و اس تقرار النتاجئ ال اهرة فامي لو طبقت  ثبات الاختبار: 5-1

ن البحثان ابس تخدام ، فبعد حتصلنا عىل النتاجئ قام الطالبا و52، صفحة 1993احلفيظ،  )مقدم عبدال فراد يف مناس بتني خمتلفتني 

  9=1-ن رية ودرجة ح 0.05معامل الارتباط بريسون ، وبعد الكشف يف نتاجئ ادلللت ملعامل الارتباط عند مس توى ادللةل 

 ة من الثبات .ؤكد أ ّن الاختبار يمتزي بدرجة عاليمما ي 0.60وجدان أ ّن القمية ااسوبة لالختبار يه أ كرب من اجلدولية 

يقصد بصدق الاختبار أ ن يقيس الاختبار ما وضع فعال لقياسه، و ل يقيس شيئا بدل منه أ و ابلإضافة  صدق الاختبار:  5-2

ليه. لباحثان معامل ، مفن أ جل التأ كد من صدق الاختبار اس تخدم الطالبان ا و2009عطا هللا أ محد،  -)بوداود عبد ا ميني  اإ



 

 

 

 

الصدق اذلايت ابعتباره أ صدق ادلرجات التجريبية ابلنس بة لدلرجات احلقيقية و اذلي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل 

 الصدق و من خالل النتاجئ تبني أ ّن الاختبار يمتزي بدرجة عالية من الصدق .

قة مبوضوع ئق املتعلللمصححني ، وأ ن تعمتد نتاجئه عىل احلقايقصد هبا عدم الـتأ ثر ابل حاكم اذلاتية   موضوعية الاختبار: 5-3

 . و2009عطا هللا أ محد،  -)بوداود عبد ا ميني  الاختبار وحده.

ّن الاختبار املس تخدم يف حبثنا هذا بس يط و سهل الفهم والتغيري حمت ورحشت من قبل أ ساتذة وخمتصني يف جم تدريب ال ال اإ

 .الرايا وبذكل فهيي ذات موضوعية

جحم  

 العينة

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادللةل

القمية 

اجلدولية 

ملعامل 

 الارتباط

معامل 

ثبات 

 الاختبار

معامل 

صدق 

 الاختبار

نوع 

 الفروق

اختبار 

navette 

 0.05 09= 1-ن  10

 

دال  0.94 0.89 0.60

 اإحصائيا

 .يوحض معامل صدق وثبات الاختبار :) 01 (جدول رمق

 أ دوات البحث: -6

 . VMAلقياس ال عة الهوائية القصوى  luc legerو يمتثل يف اختبار  رات: الاختبا 6-1

 الاس  رات التحمية و الرتش يحية:  6-2

  املقابالت الشخصية: 6-3

    الوحدات التدريبية: -

 وحدة تدريبية  خلرباء يف جمال التدريب الرايا و اكنت عىل النحو التايل. 16حيث مت اقرتاح 

 ل تطبيق الوحدات التدريبية:خطوات ومراح -

ملقرتحة حسب اأ سابيع كفرتة لتطبيق الوحدات التدريبية  8اس تطاع الباحثون حتديد مدة  مدة تطبيق الوحدات التدريبية: -أ  

 حثانالبان الباند الطاخلرباء بواقع حصة واحدة   أ س بوع ابعتبارها فرتة اكفية لتطوير وتمنية ال عة الهوائية القصوى،حيث است 

ن فرت  بعضها عىل عدة مراجع ودراسات لبعض اخلرباء يف هذا اجملال،ابلإضافة اإ  ادلراسات السابقة واملشاهبة اليت اتفق  8ة عىل اإ

أ سابيع  8عىل أ ّن فرتة " ERICK MOMBEARESأ سابيع تعترب اكفية لتحقيق تطور يف صفة ال عة الهوائية القصوى حبيث يرى 

 من احلد ال قىص لالس هتالك ال رسسجني. % 24اإ  %  20زايدة مابني من التدريب الفرتي يا فهيا 

 -2016مس التدرييب لقد تزامنت فرتة تطبيق الوحدات التدريبية مع مرحةل الإايب من املو التخطيط العام للوحدات التدريبية: -ب

ّسم اإ  ق اذلي بدوره  MESOCYCLEيع أ ساب  4،حيث مت تقس مي الفرتة اإ  فرتتني تدريبيتني شهرية حبث تس تغرق   فرتة  2017

لباحثان +دورة تميلية صغرية لس تعادة الشفاء  بني   فرتة وقد راع  الطالبان اMICROCYCLEدورات تدريبية صغرية  3

 مبادئ التدريب خاصة مبدأ  الفردية يف التدريب لت لعب من لعيب الفريق.

 دة و طبقت عىل اجملموعة ال و .وحدات تدريبية خاصة ابلتدريب الفرتي طويل امل 8 -



 

 

 

 

 وحدات تدريبية خاصة ابلتدريب الفرتي قصري املدة و طبقت عىل اجملموعة الثانية.  8 -

 الوسائل الإحصائية:  -

علهيا  ملتحصلهبدف اإصدار أ حاكم موضوعية حول ال اهرة موضوع البحث معل الباحثون عىل معاجلة النتاجئ اخلام ا          

 وسائل الإحصائية التالية: ابس تخدام ال

 مقاييس الزنعة املركزية وتمتثل يف املتوسط احلسايب.

 مقاييس التشتت وتمتثل يف الاحنراف املعياري .

 مقاييس العالقة بني املتغريات الارتباط ويمتثل يف معامل الارتباط بريسون.

 اختبار ت س تودنت.

 عرض وحتليل النتاجئ: -7

   قبل التجربة:التجانس بني اجملموعتني  -

 وحدة القياس املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري الوس يط معامل الالتواء 

 

 

 معدلت ا منو

 اختبار بدي

 الس نة السن

 

18.95 0.66 19 0.22- 

 2.28 70.6 الكيلوغرام الوزن

 

70 0.78 

 0 1.73 0 1.73 املرت الطول

اختبار ال عة 

 الهوائية القصوى

 -0.20 12 0.58 11.96 ا/سا

 

 يوحض التجانس بني القياسات القبلية للعينتني التجريبيتني.:و  02جدول رمق )

 اس تنتاج:  -

هذا ما يدل عىل و   0.78اإ  -0.20من خالل اجلدول املوحض أ عاله تبني للباحثني أ ّن معامل الالتواء يرتاوح ما بني          

 العينتني. اعتدالية التوزيع للعينتني مما يدل عىل جتانس

 Test leger navette 20mمرت. 20عرض وحتليل نتاجئ اختبار ليجي ذهاب واايب  -

ا اليت طبق علهي 2لتجريبة اليت طبق علهيا  التدريب الفرتي طويل املدة و العينة ا 1نتاجئ الاختبارات القبلية للعينة التجريبية  -

 .التدريب الفرتي قصري املدة

 العمليات الإحصائية

 Tقمية  الاختبار القبيل ن  

 ااسوبة

 Tقمية 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادللةل

 نوع الفرق

 ع س

 0.84 0.58 11.83 10 1العينة التجريبية

 

 غري دال اإحصائيا 0.05 09 1.83

 0.58 12.05 10 2العينة التجريبية

ايب  يوحض نتاجئ الاختبارين القبيل للعينتني:و03جدول رمق )  .Test léger navetteمرت 20التجريبيتني يف اختبار ليجي ذهاب واإ



 

 

 

 

 التحليل و املناقشة: -

 و تبني للباحثني ما ييل: 05من خالل اجلدول رمق ) 

  11.83ابيا يقدر باليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل املدة حققت يف الاختبار القبيل متوسطا حس 01أ ّن العينة التجريبية 

املتوسط احلسايب دلهيا  اليت طبق التدريب الفرتي القصري املدة بلغ  02،يف حني ان العينة التجريبية  0.58افا معياراي قدره واحنر 

وهذا  1.83ي اجلدولية اليت تساو  Tويه اصغر من قمية  0.84ااسوبة  T،وقد بلغت قمية  0.58واحنرافا معياري قدره  12.05

تايل تجريبيتني فبال وهذا يعين عدم وجود فرق معنوي بني الاختبار القبيل للعينتني ال  09ة احلرية ودرج 0.05عند مس توى ادللةل 

 هذا الفرق غري دال اإحصائيا ويوحض أ ّّن العينتني متجانس تني

 الاس تنتاج: -

نس  جتاعىل اتضح للباحثني أ ن هناكل تقارب يف املس توى بني عينيت البحث يف صفة ال عة الهوائية القصوى،هذا ما يدل

 .     VMAالعينتني يف صفة ال عة الهوائية القصوى

11,7
11,75

11,8
11,85

11,9
11,95

12
12,05

12,1

                 
 

 
 يوحض الفرق بني املتوسطات احلسابية للعينة التجريبية ال و  والثانية: و 01الشت البياي رمق ) 

ايب   .Test léger navette 20mمرت 20يف اختبار ليجي ذهاب واإ

 لقبلية والبعدية للعينة التجريبية ال و  اليت طبق عيلها التدريب الفرتي طويل املدة.نتاجئ الاختبارات ا-

 

 يفويل املدة طريب الفرتي يوحض نتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية ال و  اليت طبق علهيا التد:و  04اجلدول رمق )

ايب   .Test léger navette 20mمرت  20اختبار ليجي ذهاب واإ

 

 العمليات الإحصائية 

 

 ن

الاختبار 

 القبيل

الاختبار 

 البعدي

 

 Tقمية 

 ااسوبة

 Tقمية 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادللةل

 نوع الفرق

 ع س ع س

العينة 

 1التجريب

10 11.83 0.58 12.29 0.56 1.76 1.83 09 0.05 

 
غري دال 

 احصائيا



 

 

 

 

 التحليل و املناقشة: -

 و تبني للباحثني ما ييل:04اجلدول رمق ) من خالل

ا حسابيا يقدر اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل املدة  قد حققت يف الاختبار القبيل متوسط 01أ ّن العينة التجريبية 

افا معياراي واحنر  12.29،يف حني انه يف الاختبار البعدي  بلغ املتوسط احلسايب دلهيا   0.58واحنرافا معياراي قدره   11.83ب

 0.05ادللةل  وهذا عند مس توى 1.83اجلدولية اليت تساوي  Tويه أ صغر من قمية  1.76ااسوبة   T،وقد بلغت قمية  0.56قدره 

 حصائيا غري دال اإ  وهذا يعين أ نّه ل يوجد فرق بني نتاجئ الاختبار القبيل  و البعدي  فبالتايل هذا الفرق 09ودرجة احلرية 

 الاس تنتاج: -

ل املدة ي طويتضح للباحثني أ ن هناك اس تقرار وثبات يف املس توى للعينة التجريبية ال و  اليت طبق علهيا التدريب الفرت ا

 .VMAويتضح ذكل من خالل نتاجئ  الاختبار القبيل و البعدي لصفة ال عة الهوائية القصوى

 
يت تطبق بية ال و  الفرق بني املتوسطات احلسابية لالختبار القبيل و البعدي  للعينة التجري يوحض ال:و  02الشت البياي رمق )  

ايب   .Test léger navette 20mمرت   20علهيا التدريب الفرتي طويل املدة يف اختبار ليجي ذهاب واإ

 الفرتي قصري املدة.اليت طبق عيلها التدريب  02نتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية  -

قصري املدة  يف  اليت طبق علهيا التدريب الفرتي حض نتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية الثانيةيو:و 05اجلدول رمق ) 

ايب   .Test léger navette 20mمرت   20اختبار ليجي ذهاب واإ

 العمليات الإحصائية 

 الاختبار البعدي الاختبار القبيل ن

 

 Tقمية 

 ااسوبة

 Tقمية 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادللةل

نوع 

 الفرق

 ع س ع س

العينة 

 2التجريبية

10 12.05 

 

 

0.58 12.7 0.45 2.7 1.83 09 0.05 

 

دال 

 اإحصائيا



 

 

 

 

 التحليل و املناقشة: -

 و تبني للباحثني ما ييل: 05من خالل اجلدول رمق ) 

 ا حسابيا يقدر باليت طبق علهيا التدريب الفرتي قصري املدة  قد حققت يف الاختبار القبيل متوسط 02أ ّن العينة التجريبية 

واحنرافا معياراي قدره 12.7،يف حني أ نّه يف الاختبار البعدي  بلغ املتوسط احلسايب دلهيا   0.58واحنرافا معياراي قدره   12.05

ودرجة  0.05ةل وهذا عند مس توى ادلل 1.83اجلدولية اليت تساوي  Tن قمية ويه أ كرب م 2.7ااسوبة   T،وقد بلغت قمية  0.56

 ائيا .ق دال اإحصوهذا يعين أ نّه يوجد فرق معنوي دال بني نتاجئ الاختبار القبيل  و البعدي  فبالتايل هذا الفر  09احلرية 

 الاس تنتاج: -

يل املدة يف صفة اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طو  2ية اتضح للباحثني أ ّن هناك حتسن يف املس توى ابلنس بة للعينة التجريب 

 .VMAال عة الهوائية القصوى 

 
لهيا اليت طبق ع 2ة يوحض الفرق بني املتوسطات احلسابية لالختبار القبيل و البعدي للعينة  التجريبي:و 03الشت البياي رمق ) 

ايب التدريب الفرتي طويل املدة يف  .Test léger navette 20mمرت 20 اختبار ليجي ذهاب واإ

 دة.رتي طويل امليب الفنتاجئ الاختبارات البعدية للعينة التجريبية ال و  و العينة التجريبية الثانية اليت طبق علهيا  التدر  -

 مرت. 20يوحض مقارنة بني نتاجئ الاختبارين البعدي للعينتني التجريبيتني يف اختبار ليجي ذهاب واايب :و 06جدول رمق )  

 العمليات الإحصائية 

 Tقمية  الاختبار البعدي ن

 ااسوبة

 Tقمية 

 اجلدولية

درجة 

 ريةاحل

مس توى 

 ادللةل

 نوع الفرق

 ع س

 العينة

 1لتجريبية 

10 12.29      0.56 1.86 

 

 

 

 دال احصائيا 0.05 09 1.83

العينة 

  2التجريبية

10 12.7 

 

0.45 

 



 

 

 

 

 

 التحليل و املناقشة: -

 و تبني للباحثني ما ييل: 06من خالل اجلدول رمق ) 

ابيا يقدر اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل املدة حققت يف الاختبار البعدي متوسطا حس 01أ ّن العينة التجريبية 

دة بلغ املتوسط طبق التدريب الفرتي القصري امل اليت  02،يف حني ان العينة التجريبية  0.56واحنرافا معياراي قدره 12.29ب

ة اليت تساوي اجلدولي Tويه اكرب من قمية 1.86ااسوبة  T،وقد بلغت قمية  0.45واحنرافا معياري قدره  12.7احلسايب دلهيا 

ني التجريبيتني ينتوهذا يعين وجود فرق معنوي بني الاختبار البعدي للع  09ودرجة احلرية  0.05وهذا عند مس توى ادللةل  1.83

 فبالتايل هذا الفرق دال اإحصائيا .

 الاس تنتاج: -

 ل املدة.الطوي اتضح للباحثني أ ّن  التدريب الفرتي القصري املدة يطور ال عة الهوائية  القصوى مقارنة ابلتدريب الفرتي

 
نية يف ال و  والثا ت احلسابية يف الاختبارات البعدية  للعينة التجريبيةيوحض الفرق بني املتوسطا:و  04الشت البياي رمق )  

ايب   .Test léger navette 20mمرت 20اختبار ليجي ذهاب واإ

 الاس تنتاجات:  -

 الية :ات التمن خالل النتاجئ املتحصل علهيا و بعد ادلراسة الإحصائية و مناقشة النتاجئ توصل الباحثون اإ  الاس تنتاج

 أ ثناء اإجراء الاختبار القبيل. VMAب يف مس توى العينتني لصفة ال عة الهوائية القصوى تقار  -

 اس تقرار و ثبات يف املس توى ابلنس بة للعينة اليت طبق علهيا التدريب الفرتي طويل املدة. -

 حتسن يف املس توى ابلنس بة للعينة اليت طبق علهيا التدريب الفرتي قصري املدة.  -

ي دريب الفرت هيا التطبق علهيا التدريب الفرتي قصري املدة حققت تقدما يف املس توى مقارنة ابلعينة اليت طبق علالعينة اليت  -

 طويل املدة.

 .  VMAاس تخدام التدريب الفرتي قصري املدة يف تطوير ال عة الهوائية القصوى  -

 الفرتي طويل املدة. رنة ابلتدريب القصوى مقاVMa التدريب الفرتي طويل املدة ل يطور ال عة الهوائية  -

 

 



 

 

 

 

 مناقشة الفرضيات: -

وف نقوم سس نة ،وبعد املعاجلة الإحصائية  20عىل ضوء ادلراسات ال ساس ية اليت مقنا هبا عىل لعيب ش بيبة تيارت حتت 

 مبناقشة هذه النتاجئ ابلفرضيات .

 الفرضية ال و :  -

ن التدريب الفرتي قصري املدة يطور ال عة اله  لالعيب رسرة القدم. VMAوائية القصوى اإ

 تدّه الفرضية ال و  و  اخلاصة بتحليل نتاجئ الاختبار نس تنتج أ ّن النتاجئ06من خالل النتاجئ املتوصل اإ هيا يف اجلدول رمق ) 

فة ص تطور يف هناكل نّ أ  وهذا ما تأ كد فعال حيث لح نا بعد القيام ابلختبارات وعند مقارنهتا بنتاجئ الاختبارات القبلية تبني  

ليه  VMAال عة الهوائية القصوى  دة عىل أ ّن التدريب الفرتي قصري امل  (ARNAUD LESSERTEUR, 2009)،وهذا ما تطرق اإ

 هو قريب من جمهودات الالعب يف املباراة  حيث تمن أ مهيته يف تدريب الالعب بشدة عالية دون  اإهجاد.

 الفرضية الثانية:  -

ن التدريب الفرت   ي طويل املّدة ل يطور ال عة الهوائية القصوى.اإ

تده الفرضية  و اخلاص بتحليل نتاجئ الاختبار نس تنتج أ ّن النتاجئ 05من خالل النتاجئ املتوصل اإ هيا يف اجلدول رمق  ) 

غري تأ ّن هناك  ة تبنيختبارات القبليالثانية،وهذا متأ كد فعال حيث لح نا بعد الاختبارات البعدية وعند مقارنهتا ابلنتاجئ الا

 طور صفة ال عةعىل أ ّن التدريب الفرتي قصري املّدة ي ERICKMOMBEARTSأ كد فيف يف مس توى الالعبني وابلتايل ط 

 الهوائية القصوى.

 الفرضية الثالثة: -

يل املدة  ي طو فرت توجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني الاختبار القبيل و البعدي  للعينة ال و  اليت طبق علهيا التدريب ال

 اجلدول صل علهيا يفاملتح ،وبني العينة الثانية اليت طبق علهيا التدريب الفرتي قصري املدة لصاحل العينة الثانية من خالل النتاجئ

جامعة  PHILIPE HOTو اخلاص بتحليل نتاجئ الاختبار ،تبني أ ّن النتاجئ تده الفرضية ،وهذا ما أ كدته دراسة  07رمق )

MONTEPLLIER 2002.. 

 التوصيات: -8

 يف ضوء الاس تنتاجات اليت توصل اإ هيا الباحثون يوصيان مبا ييل:

 ة املنافسة.خاصة يف فرت  VMAالتأ رسيد عىل اس تخدام التدريب الفرتي قصري املدة يف تطري صفة ال عة الهوائية القصوى  -

 م.لبدنية اليت حتدد الاجناز يف رسرة القدل هنا من الصفات ا VMAالاه م بتدريب ال عة الهوائية القصوى  -

الية من حىت يكون املدرب عىل درجة ع  VMAأ داء اختبارات لتقومي مس توى الرايا يف صفة ال عة الهوائية القصوى  -

 املعرف لقدرات الرايا وأ داء تدريبات تتناسب وقدراته.

 واع الفرتي ا تلفة.رضورة اإجراء دراسات مشاهبة حول دراسة مقارنة بني التدريب أ ن -

عداد الالعبني. -  تبس يط النتاجئ البحث وتوزيعها عىل املدربني لالس تفادة مهنا يف تكوين واإ

 أ داء متارين التدريب الفرتي بطريقة مقننة مع مراعاة الفروق الفردية و قدرة   لعب. -

 



 

 

 

 

 خامتة عامة:  -9

ثىل لطريقة امل اختيار ا وخاصة ال لعاب امجلاعية مهنا، أ صبح عىل املدربني  مع التطور الشامل  تلف ال نشطة الرايضية          

حداث الفارق يف ا عداد الرايضيني من الناحية البدنية وهذا للوصول ابلرايا اإ  املس توايت العليا واإ  النتيجة يفو ل داء يف اإ

 قة البدنيةن اللياالالعب أ ن يمتتع مبس توى عايل مهذه النشاطات اليت تمتزي مبواقف لعب متغرية وغري منت مة ،وهذا يتطلب من 

ل ابس تخدام ال نسب لطرق التدريب اليت لها فعالية كربى عىل مس توى الرايا ابحرتام ال سس ادئ واملب وهذا ل يكون اإ

 التدريبية وتقريب الالعب من ال روف املشاهبة للمنافسة يف رسرة القدم ،وذكل حسب طبيعة اجملهودات.
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     . جامعة مس تغامن SAMHخمرب علوم املطبقة يف حركة الانسان        أ . بلقراوة مداي و د. طاهر طاهر

   

 مقدمة: 

نسان مبختل رية فهناك باب كثف مراحهل العمرية تراها ل س  الرايضة اليوم أ صبحت من أ ولوايت احلياة اليومية اليت ل ميكن لالإ

رسها أ س باب مشرتكة وأ خرى خاصة فالبعض ميارسها من أ جل جانب حصي وال خر من أ جل حتقيق مس توايت عليا يف حني ميا

رايضة تسامه و بأ ن)ال2002يؤكد )محمد عيل ,  ،كاموالس يايح أ و ما يعرف )الرايضة الس ياحية و  البعض من أ جل جانب ترفهييي

الصفات  تمنية بشت اجيايب يف حتقيق رساةل العملية الرتبوية فاملشاركة ابلنشاط الرايا ّدث تغريات وظيفية ويعمل عىل

 البدنية واكتساب املهارات والقدرات احلررسية و. 

ن الس ياحة الرايضية تلعب دورا أ ساس يا يف التمنية الاج عية و البيئية والاقتصادية عىل الصعيد اايل ويل وطين او ادلاو ال اإ

نفاق عىل اخلدمات والسلع املرتبطة ابحلدث الرايا يؤدي اإ  الس يوةل  فبالتايل  ملاليةامن خالل الت اهرات الرايضية ، فالإ

لس ياحية احلركة ايزدهر الاقتصاد الوطين , وتزيد فرص العمل , وتقل البطاةل ويزداد عدد املستمثرين , فلكام زاد تدفق جحم 

نفاق العام عىل السلع الاس هتالالرايض  تفاع ابلتايل ار رسية وية خاصة أ ثناء الت اهرات الرايضية سواء االية أ و ادلولية زاد الإ

ة أ ن الس ياح , كام معدلت الادخار مما ينشط الصناعة الس ياحية واخلدمات املتصةل هبا سواء ابلطرق املبارشة أ و غري املبارشة

ة )نبيل لسلورسيمعيشة اجملمتعات والشعوب وحتسني منط حياهتم و تمنية املهارات القيادية وا الرايضية تعمل عىل رفع مس توى

 و 1993احلسيين النجار، 

عدادا سلامي من النوايح اخللقية والقومية والرايضية والاج عية والروحية وتدريهبم عىل حتمل    عداد الش باب اإ ن اإ اإ

 و .2004املسؤولية يف اجملمتع اذلي نعيش فيه ) حسن أ محد الشافعي، 

لتكون قادرة عىل  كام أ ن معلية الإعداد هذه تس توجب توفري مس تلزمات مادية وبرشية ذات درجة عالية من الكفاءة  

 حتقيق ال هداف.

يقاس تقدم اجلامعات وحلد رسبري مبقدار الاه م يف توفري الفرص الثقافية والعلمية والفنية والرايضية ل بناهئا للكشف   

ماكنياهتم وطموحاهتم والعمل عىل توجهيها للوصول هبا اإ  املس توايت العليا.  عن طاقاهتم واإ

عدادا سلاميً ل هنم ميثلون الرافد ذلكل اهمتت ادلول املتقدم   عداد وتنش ئة الش باب اإ ة من خالل اجلامعات عىل معلية اإ

مة لتمنية عامئ املهحدى ادلاحلقيقي للمجمتع بطاقات مس تدمية , والرايضة اجلامعية مبختلف أ نشطهتا وبراجمها الرتبوية والرايضية يه اإ 

عداد بيئة تربوية وعلمية وحصية , حيث يرى )ميول ورغبات الش باب واستامثر طاقاهتم وتطويرها وصولً  و 2002يل, محمد ع اإ  اإ

ن الرايضة اجلامعية يه ) جزء من الرايضة الوطنية ولها صفة اعتبارية يف مجيع اجلامعات العربية وال ورب  ية ادات رايض ية واحتاإ

 وبطولت خاصة هبا و.

عداد الطلبة و ) ابن معلية ممارسة النشاط ا 1996ويرى )راشد محدون,    لرايا يف اجلامعة اإحدى احللقات املهمة يف اإ

عدادًا تربواًي ونفس يًا ورايضيًا يف وقت واحد فهو يسهم يف توجيه الطالب اإ  اس تغالل أ وقات الفراغ اس ت عهل جياجيابيًا  غاللً اإ

 أ كرث اس تعداداً لتقبل املرحةل التالية بعقل منفتح وروح تواقة اإ  العمل واملعرفة.



 

 

 

 

)اإن الاه م ابلرتبية الرايضية وجناحه عندما تكون مبنية عىل أ سس ومناجه  1996يقول قامس املندلوي وأ خرون و   

ة عىل ية رسبري للتقومي يف املراحل اليت مير هبا الإنسان خالل مراحل حياته أ مر رضوري حيث أ ن الرايضة اجلامعية لها أ مه 

برامج  ضع لهاايضية وان ادلول املتقدمة تعتين ابلرايضة اجلامعية حيث تو املس توى اجلامعي من حيث الناحية العلمية والر

 .واعتبارات أ ثناء التقدمي لللكيات و

عىل  تاجئ عاليةاإ  ن  وهبذا تده الرايضة اجلامعية احلركة الرايضية وجنعل مهنا وس يةل فعاةل يف تطوير مس توى املامرسة والوصول

حتقيق  مةل يفأ   قاعدة أ ساس ية لتطوير احلركة الرايضية صانعينا بذكل مواهب رايضية املس تويني الوطين وادلويل فتشت بذكل

صة يف ة متخصاملراتب العليا وريق ابملس توى وصول اإ  دخول عامل الاحرتاف اذلي يعد مبثابة صناعة تقوم عىل أ ساس معلي

ضة الراي ذا البحث تسليط الضوء عىل وضعيةالرتوجي الإعاليم بقوة دفع الالعبني وعىل هذا ال ساس ارتأ ينا من خالل ه

ياحة ه الس  اجلامعية عىل مس توى ولايت الغرب والوقوف عىل واقع الت اهرات الرايضية اجلامعية وما تلعبه من دور يف د

 الرايضية الوطنية ورقهيا وصول ا  الاحرتافية.

 

 مشلكة البحث: .1

مرا حمتيا وهدفا منشودا وغاية قامئة تسع  لتحقيقها املؤسسات يبق  اشرتاك فئات الطلبة يف النشاطات الرايضية أ    

ال لعاب حتادات و بقية الاب اجلامعية فالرايضة اجلامعية باكفة أ نشطهتا جيب أ ن حت   ابه م والرعاية املمتزية ل تقل عن الاه م 

س ياحة وير ال وميدان جترييب هادف لتط ال خرى , وانطالقا من اعتبار الرايضة اجلامعية وس يةل من وسائل ال نشطة الرايضة

اعتبارية  ها صفةل الرايضية الوطنية , تس تقطب الطلبة من أ جل الرتفيه واس تغالل املناخ الرتبوي الرتوجيي اإ  س ياحة رايضية 

 وعامل اقتصادي من عوامل النجاح وحتقيق البطولت واملراتب العليا اليت تؤهلهم لجتياح عامل الاحرتاف .

وى اايل ىل مس تعادلراسة يف ظل الررسود اذلي تشهده الرايضة اجلامعية اليت غيبت اجلامعة يف الت اهرات الرايضية  تأ يت هذه

ةل ل طر املؤهاتوفر  والوطين وادلويل ، وحسب االلني وخرباء امليدان مرده أ ساسا اإ  سوء التدبري والتس يري والتأ طري مع عدم

ابتت  ة اليته ....عوامل سامهت يف برت الرايضة اجلامعية من خارطة الرايضة الوطنيوضعف البنيات التحتية وانعدام ادل

ال  تنجب أ بطقمية ملتش تيك من تداعيات خمتلفة متأ ثرة ابخللل احلاصل عىل مس توى بنية املن ومة الرايضية اجلامعية اليت ابتت ع 

نشاء معاهدالتدابري ا رمغ عىل مس توى مجيع الرايضات يف الس نوات الاخرية ، ن وخاصة التكوي ليت قامت هبا ادلوةل من خالل اإ

دلور اذلي من ابت واحضا ا .معهد 15واذلي يفوق عددمه  معاهد علوم وتقنيات الانشطة البدنية والرايضة عرب الرتاب الوطين

سهر  خالل رايضية منالواجب أ ن تلعبه اجلامعة يف ده قطاع الرايضة الوطنية واملسامهة يف تطويرها وتفعيل الس ياحة ال

لب عن ل الطاهيئاهتا عىل تن مي ت اهرات رايضية حملية او وطنية او دولية ، وذكل من أ جل معاجلة وضع القطيعة اذلي يعز 

 ممارسة الرايضة منذ دخوهل احلرم اجلامعي ا  خترجه مهنا، طبقا ملقتضيات النصوص القانونية .

ئية الول ل الاس تبيان واملقابالت الشخصية مع بعض رؤساء ومسريي الرابطةس نحاول الاجابة عن التساؤل  التايل من خال

 للرايضة اجلامعية :

 عية يف تفعيل الس ياحة الرايضية ؟ما واقع الرايضة اجلامعية و ما دور الت اهرات اجلام 

 أ هداف البحث: .2



 

 

 

 

 الس ياحة الرايضية. معرفة واقع الرايضة اجلامعية و دور الت اهرات الرايضية اجلامعية يف تفعيل    

 الفرضية العامة: .3

جيابيا  يف تفعيل الس ياحة الرايضية.  تلعب الت اهرات الرايضية اجلامعية دورا اإ

 مصطلحات البحث: .4

ادلراسة  من تعب يه عبارة عن وس يةل ترفهيية تنافس ية تساعد الطالب او الرايا يف الرتوحي عىل النفس الرايضة اجلامعية: -1

معات من خارج الاجامعات ال خرى وحىت التواصل مع اجلا لتواصل بني الطلبة داخل اجلامعة وكذكل بنياملتواصةل ويه اداة ل 

 الوطن.

 بعض يفالس ياحة الرايضية يه السفر من ماكن ل خر داخل ادلوةل أ و خارهجا من أ جل املشاركة  الس ياحة الرايضية : -2

 ا تلفة والاس متتاع مبشاهدهتا. ادلورات والبطولت أ و من أ جل الاس متتاع ابل نشطة الرايضية

 ادلراسات املشاهبة:-6

 و دور الرايضة اجلامعية يف تنش يط احلركة الرايضة يف جامعي تكريت2007 )محمد ضياء,

اجئ اليت مه النتهتدف اإ  دور الرايضة اجلامعية يف تنش يط احلركة الرايضية يف اجلامعة منذ تأ سيسها والتعرف عىل أ  

 واجلامعية  لرايضةللنشاطات ادلاخلية و اخلارجية كام سعت اإ  التعرف عىل الإماكنيات املادية واملعنوية حققهتا عىل مس توى ا

امعية لرايضة اجلاعليه  التعرف عىل الكفاءات الإدارية و التدريبية املتعاقبة اليت معلت وحققت نتاجئ ممتزية والتعرف عىل ما كنت

 وما تتطلبه ان تكون عليه.

 ث عىل املهنج الوصفي واكنت العينة مقصودة مسريي الرايضة اجلامعية.اعمتد الباح

معية قسم الرتبية جبامعة تكريت مديرية الرتبية الرايضية اجلا 2007مايو  16جانفي اإ  غاية  16يف الفرتة املمتدة من 

 الرايضية.

 وتوصل الباحث اإ  النتاجئ التالية:

 امعية.ايضة اجلللنشاطات الرايضية رمغ ضعف التخصيصات املادية لوحدة الراملتابعة املس مترة من قبل رئيس اجلامعة  -

 ضعف مشاركة الطلبة يف املنافسات الرايضية الوطنية وادلولية. -

 ضعف معل الاحتاد العرايق املركزي للرايضة اجلامعية واقتصار النشاطات عىل فئة معينة. -

 ضية اجلامعية.تردي الوضع ال مين مما اثر سلبا عىل النشاطات الراي -

 

 

 ادلراسة امليدانية :

 ملالءمته لطبيعة البحث قيد ادلراسة. الوصفي املهنج اس تخدم الباحثان مهنج البحث:

 جممتع وعينة البحث:



 

 

 

 

و مسؤول عىل مس توى 105و مسؤول عن الرايضة اجلامعية من جممتع ال صيل اذلي قدر ب)35تكونت عينة البحث من )

 ولايت الغرب اجلزائري .

 جمالت البحث:-

لرابطة الرايضية و مسؤول يف جمال الرايضة اجلامعية ورؤساء ا35اش متل اجملال البرشي يف هذا البحث عىل )اجملال البرشي:  -

 اجلامعية اكلتايل:

 لرؤساء الرابطة الولئية للرايضة اجلامعية. 07 -

 مسريين يف الرابطة الولئية للرايضة اجلامعية. 28 -

 2016- 2015املومس اجلامعي لس نة اجملال الزمين:  -

 -امنمس تغ -س يدي بلعباس -تلمسان -مت توزيع الاس تبيان عىل مسريي بعض رابطات ولايت الغرب )وهران اجملال املاكي: -

قة ذرسرها الساب معسكرو .ومت اجراء املقابالت يف ماكتب رؤساء الرابطات الولئية  اجلامعية ببعض الولايت -سعيدة -تيارت

 تب رئيس الرابطة اجلهوية للرايضة اجلامعية.ومك 

 أ دوات البحث:   

عداد اس ئةل الاس تبيان املمتثةل يف مجةل من ال س ئةل املغلقة و املفتوح  . الاس تبيان:1    ملفتوحة أ وة ، نصف اقام الباحثان ابإ

لنتاجئ مهنا ا اس تخالص يلها مثعها فدراس هتا وحتل اختيارية مث مت حتكميها عىل مجموعة من ا تصني و توزيعها عىل العينة ا تارة مث مج 

 الث حماور:عىل ث وقد مقنا ابختيار الاس تبيان لكونه يسمح لنا بعملية مجع املعلومات وحتليلها بسهوةل وقد احتوى الاس تبيان

 ااور ال ول: ال حوال الشخصية. -

 ااور الثاي: واقع الرايضة اجلامعية يف اجلهة الغربية. -

 .دور الت اهرات الرايضية اجلامعية يف تفعيل الس ياحة الرايضيةلثالث: ااور ا -

لرايضية للئية مقابةل خشصية مع رئيس الرابطة اجلهوية للرايضة اجلامعية )وهرانو، ورئيس الرابطة الو .املقابةل:6

 انة هبا يفالإس تع البحث العلمي أ واجلامعية )مس تغامنو  بغية التقيص عن قرب عىل موضوع البحث ومجلع البياانت ولتوظيفها يف 

 معليات الإرشاد والتوجيه والتشخيص والعالج.

 عرض النتاجئ ومناقش هتا:

 و: ال حوال الشخصية:1ااور )

رات الغرض من هذه ال س ئةل هو معرفة املعلومات الشخصية عن الرؤساء واملسريين اذلين يرشفون عىل تن مي الت اه

 اهتم.رايضية اجلامعية وكذكل معرفة مؤهالهتم وخرباهتم امليدانية وعدد س نوات خرب  واملنافسات الرايضية للرابطة

 بني ال حوال الشخصية عن مسؤويل الرابطة الولئية للرايضة اجلامعية. :1اجلدول رمق  

 املئوية النس بة تكرار مس توى املتغريات املتغريات

 العمر
 %23 8 س نة 30أ قل من 

 %34 12 س نة 40اإ   31من 



 

 

 

 

 %43 15 فأ كرث 40من 

 املؤهل العلمي   

 %20 7 شهادة تدريب

 %51 18 لعب سابق

 %29 10 شهادة جامعية

 عدد س نوات اخلربة  

 %9 3 س نوات 5اإ   1من س نة 

 %34 12 س نوات 10اإ   1من س نة 

 %57 20 س نوات فأ كرث 10من 

 

 و: واقع الرايضة اجلامعية يف اجلهة الغربية2ااور )

 رسيف ترون مس توى الرايضة اجلامعية يف اجلهة الغربية؟: 1السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجاابت

 %66 23 دون الوسط

 %34 12 متوسط

 %0 0 جيد

 %100 35 اجملموع

 .يف اجلهة الغربية يبني مس توى الرايضة اجلامعيةو: 2اجلدول رمق )

دون  66%س بة ايضة اجلامعية يف تراجع مس متر يف الاونة الاخرية بن نرى أ ن مس توى الر 2من خالل نتاجئ اجلدول رمق 

دلرجة ابمتوسط حسب ما اد  به املرشفني عىل القطاع ويرجع الاس باب يف ن رمه ا  قةل ا متويل  %34املتوسط ونس بة 

 الاو  , وقةل الاه م ابملامرسة الرايضية يف أ وساط الطلبة .

 ات وت اهرات رايضية عىل مس توى اجلامعات؟هل تن مون دور :2السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %3 1 نعم

 %97 34 ل

 %100 35 اجملموع

 يبني تن مي ادلورات والت اهرات الرايضية عىل مس توى اجلامعات.: 3اجلدول رمق 

عىل الت اهرات الرايضية يف  من خالل النتاجئ جند أ ن الرابطة الولئية للرايضة اجلامعية ملكفة بتن مي دورات وترشف

مجيع التخصصات عىل مس توى معاهد ولكيات اجلامعة حسب الربانمج الس نوي لالحتادية الوطنية للرايضة اجلامعية , لغرض 

اإحدى احللقات املهمة يف توطيد أ صول العالقات بني خمتلف اجلامعات وحتقيق الاجناز الرايا رفيع املس توى , وابعتبارها 

عداد الطلب عداداً تربواًي ونفس يًا ورايضيًا يف وقت واحد فهو يسهم يف توجيه الطالب اإ  اس تغالل أ وقات الفراغ اس تغاللً اإ ة اإ



 

 

 

 

 اجيابيًا انفعًا جيعهل أ كرث اس تعداداً لتقبل املرحةل التالية بعقل منفتح وروح تواقة اإ  العمل واملعرفة كام يؤكد ذكل )راشد محدون,

 و. 1996

ل ان نقص يف ا ا يف ثر سلباجراء هذه ادلورات والت اهرات الرايضية , واقتصارها عىل املناس بات وال عياد الوطنية اإ

قبا م عىل املامرسة الرايضية.  مشاركة الطلبة واإ

 هل هتمتون جبميع التخصصات الرايضية أ ثناء حتضري هذه الت اهرات؟: 3السؤال رمق  

 النس بة  التكرار الإجابة

 %14 05 نعم

 % 86 30 ل

 %100 35 اجملموع

 يبني مدى اه م الرابطات بتن مي الت اهرات الرايضية جبميع التخصصات الرايضية .: 4اجلدول رمق 

ت اكن %86نس تنتج أ ن ليس   الرابطات الرايضية اجلامعية هتا جبميع التخصصات حيث وجدان أ ن ما يقارب 

جابهتم تنفي الإملام جبميع التخصصات مما يف  ن ات  نشاطيفقص املشاركة رايضية وذكل لعدم حتقيق رغبات حسب التخصص اإ

 رايضية معينة.

قبال للطلبة حنو املشاركة يف الرايضة اجلامعية؟: 4السؤال رمق  -  هل هناك اإ

 النس بة  التكرار الإجابة

 %34 12 نعم

 %66 23 ل

 %100 35 اجملموع

 .اركة يف الت اهرات الرايضية اجلامعيةيبني مدى اقبال الطلبة حنو املش: 5اجلدول رمق 

عىن عية مبمن خالل ما س بق نس تنتج أ ن هناك عزوف الطلبة عىل املشاركة يف ادلورات والت اهرات الرايضية اجلام  -

ضية ت الرايأ خر هناك قطيعة بني الطالب واملامرسة الرايضية أ ي أ ن نس بة قليةل من الطلبة يشاررسون يف الت اهرا

د ضياء, )محممن الاجاميل العام من تعداد الطلبة يف اجلامعة.وهذا ما خلص اليه   %05لون سوى اجلامعية ول ميث

يق العرا و حيث اس تنتج ضعف مشاركة الطلبة يف املنافسات الرايضية الوطنية وادلولية , وضعف معل الاحتاد2007

 املركزي للرايضة اجلامعية واقتصار النشاطات عىل فئة معينة.

 هل تتوفر اجلامعة عىل مرافق الرايضية لتحضري الت اهرات الرايضية؟: 5 السؤال رمق -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %14 5 نعم

 % 86 30 ل

 %100 35 اجملموع



 

 

 

 

 .يبني مدى توفر اجلامعة عىل مرافق رايضية لتحضري الت اهرات الرايضيةو: 6اجلدول رمق )

ب اليت حد أ س بانه ل تتوفر اجلامعات عىل املوافق الالزمة وهذا من أ  من خالل ما س بق نس تنتج أ ن نس بة رسبرية ترى أ  

 أ دت اإ  تراجع الرايضة اجلامعية وجعزها وفشلها.

 هل توجد فرق رايضية عىل مس توى اجلامعات؟: 6السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %97 34 نعم

 % 3 1 ل

 %100 35 اجملموع

 .اجد الفرق الرايضية عىل مس توى اجلامعاتيبني مدى تو : و7)اجلدول رمق 

د ري اجلينس تنتج أ ن الرابطة الرايضة تقوم بتن مي هذه ادلورات والت اهرات من خالل تشكيل الفرق وتسع  لتس ي

 ايا وفق املتطلبات والاحتياجات.للوصول اإ  املس توى وحتقيق الاجناز الرايا مع تكييف النشاط الر

 لمك معلية الانتقاء يف املنافسات الرايضية؟ رسيف متثل: 7السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %46 16 معلية اختيارية

 % 14 05 معلية توجهيية

 %40 14 معلية اختيارية توجهيية

 %100 35 اجملموع

 يبني رسيفية انتقاء املشاركني يف الت اهرات الرايضية اجلامعية.و: 8اجلدول رمق )

وجهيية تتيارية نتقاء معلية تكون وفق أ سس ومبادئ واجتاهاهتا تكون يف غالب ال حيان معلية اخ نس تنتج أ ن معلية الا

 ناسب.ا امل أ و معلية اختيارية فقط وذكل راجع ملالح ة ال داء املهاري البدي للمشاركني مث تصنيفهم وفق النشاط الراي

 يفناجه للتقومي ضية وجناحه عندما تكون مبنية عىل أ سس وم )اإن الاه م ابلرتبية الراي 1996ويؤكد ذكل قامس املندلوي 

ملس توى عىل ا املراحل اليت مير هبا الإنسان خالل مراحل حياته أ مر رضوري حيث أ ن الرايضة اجلامعية لها أ مهية رسبرية

ت ج واعتبارابرام هااجلامعي من حيث الناحية العلمية والرايضية وان ادلول املتقدمة تعتين ابلرايضة اجلامعية حيث توضع ل 

 .أ ثناء التقدمي لللكيات و

 

 رايضية ؟مايه الاسس واملعايري اليت تعمتدون علهيا يف معلية الانتقاء للمشاركة يف الت اهرات ال: 8السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %74 26 النتاجئ

 % 26 9 اخلربة



 

 

 

 

 %100 35 اجملموع

 رايضية.عايري اليت يعمتدون علهيا يف معلية الانتقاء للمشاركة يف الت اهرات اليبني الاسس واملو: 9اجلدول رمق )

ذا اكن متوسط   حني و جيد يفأ  تعترب النتاجئ عنرص حمدد للقياس عليه يف معلية الانتقاء فهو ّدد مس توى الرايا اإ

 أ ن اخلربة ميكن أ ن حتدد مس توى الرايا احلقيقي.

  اختيار املرشفني عىل التدريب؟عىل أ ي أ ساس يا: 9السؤال رمق  -

 النس بة  التكرار الإجابة

 %51 18 شهادة علمية

 % 49 17 شهادة ميدانية

 %100 35 اجملموع

 يبني مس توى املرشفني عىل التدريب.و: 10اجلدول رمق )

ل أ نن ت لرى أ ن نا نس تنتج من خالل مالح ة النتاجئ أ ن هناك تقارب بني ال راء من حيث شهادة علمية وميدانية اإ

 من شهادة العلمية أ و امليدانية وزهنا من انحية الكفاءة.

 ااور الثالث: دور الت اهرات الرايضية اجلامعية يف تفعيل الس ياحة الرايضية الوطنية.

 تفعيل الس ياحة الرايضية الوطنية؟هل الت اهرات الرايضية اجلامعية دور يف : 10السؤال رمق  -

 بة النس   التكرار الإجابة

 %100 35 نعم

 % 0 0 ل

 %100 35 اجملموع

 يبني دور الت اهرات الرايضية اجلامعية يف تفعيل الس ياحة الرايضية الوطنية.و: 11اجلدول رمق )

لها و لوطنية انس تنتج من خالل ذكل أ ن الت اهرات الرايضية اجلامعية تعترب أ حد أ مه س ند قاعدي للس ياحة الرايضية 

ذا مت تس يريها بشت عقالي وأ خذت   ادلور الفعال يف جل  لتدابرياب املستمثرين الاقتصاديني )الرشيك الاقتصاديو اإ

 الالزمة من موارد برشية ومادية لنجاح هذه الت اهرات.

امعية ضية اجلاإن عنرص التحفزي يف  أ داة من أ دوات ادلفع لنجاح وحتقيق الاجناز وهذا ما جند يف الت اهرات الراي

مام ابب اإ  أ   ع من تفاعل يف ال وساط اجلامعية مما يساعد عىل حتريك من ومة احلركة الرايضية الوطنية لتسريفهيي ختلق نو 

 النجاح والريق ابملس توى.

 

 ؟ضية الوطنيةأ ل ترون أ ن قةل الاه م ابلت اهرات الرايضية اجلامعية يؤدي ا  هتميش الس ياحة الراي: 11السؤال رمق  -

 نس بة ال  التكرار الإجابة

 %100 35 نعم



 

 

 

 

 %0 0 ل

 %100 35 اجملموع

 يبني مدى تأ ثريها عىل الس ياحة الرايضية الوطنية.و: 12اجلدول رمق )

حج م جيد وانالاه  ميكن القول أ ن الاه م ابلرايضة اجلامعية هل تأ ثري عىل الس ياحة الرايضية الوطنية فاإذا اكن ذكل

نه يسامه يف تطوير  نه يسامه بشت رسبري عىل مدار الس نة فاإ ذا اكن ضعيفا وسيئا فاإ قيق  عدم حت يفوازدهار هذه ال خرية, واإ

 أ هداف الرايضة اجلامعية وابلتايل فشلها وجعزها.

 الاس تنتاجات:-

ن مس توى الرايضة اجلامعية يف تراجع مس متر يف الاونة الاخرية حسب ما اد  به املرشفني عىل القطاع وير - س باب يف جع الااإ

  قةل ا متويل ابدلرجة الاو  , وقةل الاه م ابملامرسة الرايضية يف أ وساط الطلبة .ن رمه ا 

ن الرابطة الولئية للرايضة اجلامعية ملكفة بتن مي دورات وترشف عىل الت اهرات الرايضية يف مجيع التخ- ىل صصات عاإ

قات ل العالرايضة اجلامعية , لغرض توطيد أ صو مس توى معاهد ولكيات اجلامعة حسب الربانمج الس نوي لالحتادية الوطنية لل

عداد ابني خمتلف اجلامعات وحتقيق الاجناز الرايا رفيع املس توى , وابعتبارها  واًي عدادًا تربلطلبة اإ اإحدى احللقات املهمة يف اإ

 جيعهل أ كرث فعاً يًا انونفس يًا ورايضيًا يف وقت واحد فهو يسهم يف توجيه الطالب اإ  اس تغالل أ وقات الفراغ اس تغالًل اجياب 

 اس تعدادًا لتقبل املرحةل التالية بعقل منفتح وروح تواقة اإ  العمل واملعرفة .

ل ان نقص يف اجراء هذه ادلورات والت اهرات الرايضية , واقتصارها عىل املناس بات وال عياد الوطنية اثر  مشاركة يفسلبا  اإ

قبا م عىل املامرسة الرايضية.  الطلبة واإ

ب الطال اك عزوف الطلبة عىل املشاركة يف ادلورات والت اهرات الرايضية اجلامعية مبعىن أ خر هناك قطيعة بنيأ ن هن-

من   %05ى واملامرسة الرايضية أ ي أ ن نس بة قليةل من الطلبة يشاررسون يف الت اهرات الرايضية اجلامعية ول ميثلون سو 

 ض التخصصات الرايضية.الاجاميل العام من تعداد الطلبة يف اجلامعة ويف بع

ن نس بة رسبرية من اجلامعات ل تتوفر عىل املرافق الالزمة للمامرسة الرايضية ولالإرشاف عىل الت اهرات -  وهذا من  لرايضيةااإ

 أ حد أ س باب اليت أ دت اإ  تراجع الرايضة اجلامعية وجعزها وفشلها.

ن الت اهرات الرايضية اجلامعية تعترب أ حد أ مه س ند قاعدي للس  - ين ب املستمثر يف جل ياحة الرايضية الوطنية ولها ادلور الفعالاإ

ذا مت تس يريها بشت عقالي وأ خذت   التدابري الالزمة من موارد برشية ة لنجاح ومادي الاقتصاديني )الرشيك الاقتصاديو اإ

 هذه الت اهرات.

 

 

 الاقرتاحات والتوصيات:

يع الطلبة قطب مج وارد البرشية واملادية ذات اجلودة العالية حىت تس تتدعمي الهيئات املرشفة عىل الرايضة اجلامعية ابمل -

 اجلامعيني.

 الاعتناء ابلهيا  ا صصة للمامرسة الرايضة يف الاوساط اجلامعية. -



 

 

 

 

 طالبيةالتحضري للمنافسات اجلامعية من خالل القيام ببعض الرتبصات والت اهرات الرايضية للكشف عن الطاقات ال -

 ع التخصصات.املوهوبة يف مجي

 اجياد صيغة تعاون بني قطاعي التعلمي العايل والبحث العلمي والش بيبة والرايضة والس ياحة  -

يل املشاركة يف مجيع التخصصات لتفع  stapsتن مي ت اهرات رايضية بني معاهد علوم وتقنيات الانشطة البدنية والرايضة  -

 طين.الطالبية وخلق جو من الس ياحة الرايضية داخل الرتاب الو 

ن عنرص التحفزي يف  أ داة من أ دوات ادلفع لنجاح وحتقيق الاجناز وهذا ما جنده يف الت اهرات الر - جلامعية اايضية اإ

لس ياحة اجعةل  فهيي ختلق نوع من تفاعل يف ال وساط اجلامعية مما يساعد عىل حتريك من ومة احلركة الرايضية الوطنية لتسري

 س توى املنشود.الرايضية اإ  ال مام وترىق ا  امل 
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ميذ ياضي و عالقتها بمستوي الرغبات و الميوالت لدي التالدافعية االنجاز الر

 الممارسين للرياضة المدرسية في الثانوي
 تيسمس يلت–خمرب القياس و التقومي يف النشاطات الرايضية            صديق محزة و أ .حنال محيد  د.

 :الإشاكلية -1



 

 

 

 

ة ضة املدرس يالراي ية ، حيث ت هر عند التالميذ املنخرطني يفتعترب ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة دلي مجيع الاكئنات احل 

الرايا،  لإجنازيف املرحةل الثانوية فامي بيهنم سواء من حيث حتقيق مس توي ما من الطموح أ و من حيث ما دلهيم من دافعية ا

ذ يعمل مبثابة حافز يدفع الفر  وح لت فرد طمرسيات فد للقيام بسلوحيث أ ن ملس توى الطموح دورا هاما يف حياة الفرد وامجلاعة ، اإ

س هبا يت اكت معني يضعه أ مامه وجيهتد يف حتقيقه وقد ينجح أ و يفشل يف ذكل ، فهذا يعمتد عىل خربات النجاح أ و الفشل ال

  .الإنسان من أ مناط التفاعل ادلينامييك بينه وبني واقع حياته

ليت يلكف ررسية االرايا من أ جل النجاح يف اإجناز الواجبات احلويدل مصطلح دافعية الاجناز الرايا بأ نه اجلهد اذلي يبذهل 

 ايت الصعبةالتحد هبا يف التدريب أ و املنافسة ويدل أ يضا بأ نه حاجة الفرد للتغلب عىل العقبات والنضال من أ جل الس يطرة عىل

لطموح ودافعية اة الك من مس توى ون را ل مهي .ويه امليل اإ  وضع مس توايت مرتفعة من ال داء والسعي حنو حتقيقها ابس مترار

ىل علتعرف الاجناز يف مجيع جوانب حياة الفرد بصفة عامة ويف حياة الرايضيني بصفة خاصة ،جاءت فكرة اإجراء ادلراسة ل 

 انوي ، وذكلور الثالعالقة بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الط

ية قام القياس  ق ال ر مهية دوافع الاجناز ومس توى الطموح يف الوصول اإ  املس توايت العليا وحتقيق الاجنازات والبطولت وحتقيل  

ة ارتأ ينا ا  طرح ومن   ماس بق التطرق اليه حول عنارص موضوع ادلراس  .يف خمتلف ال لعاب الرايضية مهنا الفردية وامجلاعية

 :التساؤل التايل

ضة  الرايالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يفهل توجد ع

 املدرس ية يف الطور الثانوي ؟

 : ومن خالل هذا التساؤل العام ميكننا طرح الاس ئةل الرئيس ية التالية

 يف ملنخرطنيدافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ اهل توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني ابعاد مس توي الطموح و -.1

 الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي ؟

لرايضة  يف اهل توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني-2

 املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس ) ذرسور. اانث و؟

لرايضة  يف اتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني هل-3

 املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري نوع الالعاب  ) جامعية . فردية و؟

ا و افعية الاجناز الرايهل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف متغريات البحث قيد ادلراسة ) مس توي الطموح و د-4

 حسب متغري اجلنس ؟

 :الفرضيات 2

نخرطني الميذ امل تتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي الفرضية العامة:  -2-1

 . يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي

ي دلجناز الرايا باطية داةل اإحصائيا بني ابعاد مس توي الطموح ودافعية الاتوجد عالقة ارت  :الفرضية ال ساس ية ال و   -2-1-1

 . تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي



 

 

 

 

  ية ضة املدرس   الراييفتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني بعد التفاؤل ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني

 . يف الطور الثانوي

 ملنخرطني االميذ توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني بعد املقدرة عيل وضع الاهداف ودافعية الاجناز الرايا دلي ت

 . يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي

  ضة لراياين يف توجد عالقة ارتباطية داةل احصائية بني بعد تقبل اجلديد ودافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخر

  املدرس ية يف الطور الثانوي

 الرايضة  رين يفتوجد عالقة ارتباطية داةل احصائية بني بعد حتمل الاحباط ودافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخ

 املدرس ية يف الطور الثانوي

  :الفرضية ال ساس ية الثانية -2-1-2

 رايضة يف ال ة الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطنيتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعي

 .و املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس ) ذرسور . اانث

 رايضة يف ال توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني

 . املدرس ية يف الطور الثانوي عند اذلرسور

  رايضة يف ال جد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطنيتو

 . املدرس ية يف الطور الثانوي عند الاانث

 :الفرضية ال ساس ية الثالثة -2-1-3

 رايضة يف ال ميذ املنخرطنيتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تال

  املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري نوع الالعاب) جامعية . فردية

 لرايضة اني يف توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرط

 . املدرس ية يف الطور الثانوي يف الالعاب امجلاعية

 رايضة يف ال ة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطنيتوجد عالق

 . املدرس ية يف الطور الثانوي يف الالعاب الفردية

 : الفرضية الاساس ية الرابعة  -2-1-4

  ي ا و دلعية الاجناز الرايتوجد فروق ذات دلةل احصائية يف متغريات البحث قيد ادلراسة ) مس توي الطموح و داف

  . التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس

  بني  لثانوياتوجد فروق ذات دلةل احصائية يف مس توي الطموح دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور

 . اذلرسور و الاانث

  ور يف الط دافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس يةتوجد فروق ذات دلةل احصائية يف

 . الثانوي بني اذلرسور و الاانث

 :هتدف ادلراسة اإ  التعرف عىل : اهداف البحث-3



 

 

 

 

 س ية يف املدر  طبيعة العالقة بني ابعاد مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة

 .لطور الثانويا

  الطور  س ية يفطبيعة العالقة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدر

 .الثانوي حسب اجلنس

  الطور  س ية يفطبيعة العالقة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدر

 . سب نوع الالعابالثانوي ح 

  .اسةد ادلر التعرف عىل طبيعة  الفروق بني التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية حسب اجلنس يف متغريات البحث قي*

 مهنج البحث واجراءاته امليدانية:  -4 

سطة كن بوااذلي مي اس تعملنا يف حبثنا هذا املهنج الوصفي الارتباطي و هو ذكل النوع من أ ساليب البحث: مهنج البحث-4-1

ذا اكنت مثة عالقة بني متغريين أ و أ كرث ، ومعرفة درجة تكل العالقة    معرفة ما اإ

 :جممتع وعينة البحث -4-2

لرايضة اني يف وبعد احلصول عىل املوافقة لإجراء البحث، وهبدف حتديد جممتع البحث حصل الباحث عىل عدد التالميذ املنخرط

 عىل مس توى ولية تيسمس يلت، ويه مبينة يف اجلدول التايل:   املدرس ية يف الطور الثانوي 

 و: يوحض لنا عدد أ فراد جممتع البحث01جدول رمق)

يش تار لتحديد جحم العينة وبعد ذكل مقنا ابختيار العينة ابلطريقة العشوائية أ ما فامي خيص عينة البحث فقد طبقنا معادةل غيغر ر 

 و: يوحض لنا جحم عينة البحث02جدول رمق )            و:02الطبقية، ويه مبينة يف اجلدول رمق )

 اجملموع جامعية فردية اجلنس         نوع اللعبة

 308 78 230 اذلرسور

 70 42 28 الاانث

 378 120 258 اجملموع

 

 

   ادلراسة الإس تطالعية:  -5

مت ور الثانوي تالميذ منخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الط 10و لقد أ جريت هذه ادلراسة الاس تطالعية عىل عينة تتكون من 

 اختيارمه بطريقة عشوائية.

 واكن الغرض من هذه ادلراسة ما ييل :

 اجملموع جامعية فردية  اجلنس         نوع اللعبة

 521 132 389 اذلرسور

 116 70 46 الاانث

 637 202 435 اجملموع



 

 

 

 

 ة و خصائصها.*التأ كد من وضوح البنود و مالءمهتا ملس توى العين

 *التأ كد من صالحية أ داة البحث.

 *التأ كد من اخلصائص الس يكومرتية للمقياس.

 نا .تواهج  *املعرفة املس بقة ل روف اإجراء ادلراسة ال ساس ية، و ابلتايل تفادي الصعوابت والعراقيل اليت من شأ هنا أ ن

 أ دوات البحث:  -6

افعية و ، ومقياس د2005ياس مس توى الطموح ) معوض وعبد الع مي لقد اس تخدمنا يف حبثنا هذا أ داتني لدلراسة ويه مق 

 و .1998الاجناز الرايا ) محمد حسن عالوي 

 اخلصائص الس يكومرتية ل داة البحث -7

 ) مقياس الطموح الراياو :-7-1

 ة: حىت تكون لالختبارات صالحية يف اس تخداهما وتطبيقها لبد من مراعاة الرشوط وال سس العلمية التالي

ر الل التكرابتة وخاثاملقصود بثبات الاختبار" درجة الثقة "وذكل أ ن الاختبار ل يتغري يف النتيجة )أ ي ذو قمية  الثبات:7-1-1

عطاء أ خرأ و الإعادة، ومبعىن  ذا علهيا اليت حتصل للنتاجئ الثبات اإ   املشاهبة. عةاجملمو  نفس عىل التجربة أ عيدت ما الباحث اإ

 ويقصد أ جهل من وضع اذلي لهدفه مدى حتقيق الاختبار عىل يدل الاختبار اجليد اذلي رشوط أ مه الصدق يعترب الصدق :7-1-2

  لقياسه". وضع فامي لقياس الاختبار مدى صالحية "بصدق الاختبار

مس يلت ية تيس تالميذ منخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي  يف ول 10مقنا بتطبيق مقياس مس توى الطموح عىل  

صائية ة الاح،وهناك عدة طرق حلساب معامل الصدق و الثبات وهنا اس تعملنا طريقة التجزئة النصفية ، وافرزة هذه املعاجل

 وى الطموح .و يبني معامالت الصدق و الثبات ل بعاد مقياس مس ت06جدول رمق )   عيل النتاجئ التالية املبينة يف اجلدول :

و و 0.88ووبلغ قمية معامل الثبات اللكي للمقياس ) 0.93 – 0.79وان معامل الثبات تراوحت ) 06من خالل نتاجئ اجلدول رمق )

 و وبلغ قمية معامل الصدق اللكي ) 0,96ــ  0,88معامل الصدق تراوحت ) 

 و وهذا يعين  أ ن مقياس مس توى الطموح ميتاز بصدق وثبات عايل ل بعاده الاربعة .0,93

لية عادةل التافق امل هنائية ملعامل الثبات ااسوب للعينة اللكية و لقد مت اس تنتاج معامل صدق املقياس انطالقا من النتيجة ا

جذر معامل الثبات أ ي : معامل الصدق=تساوي  معامل الصدق:
    3EMBED Equation.   

معامل  الثبات  معامل العينة  أ بعاد املقياس 

 الثبات اللكي

معامل 

 الصدق

معامل الصدق 

 اللكي

  بعد التفاؤل 

 

10 

0,91  

 

0,88 

0,95  

 

0,93 

 0,96 0,93 املقدرة عىل وضع الاهداف

 0,94 0,89 بعد تقبل اجلديد

 0,88 0,79 بعد حتمل الاحباط



 

 

 

 

 :الرايا مقياس دافعية الاجناز 7-2

يع نا بتوز، مق الصدق و معامل  اتالثبوهبدف التعرف عىل اخلصائص الس يكومرتية لل داة املطبقة يف حبثنا، و حساب معامل 

ر الثانوي ولية و تالميذ منخرطني يف الرايضة املدرس ية الطو  10الاس  رات اخلاصة مبقياس دافعية الاجناز الرايا عىل ) 

 تيسمس يلت من افراد العينة الاجاملية ، حبيث طبقنا علهيم الاس تبيان مرة واحدة .

 ،اهبا وذكل ابس تعامل طريقة التجزئة النصفيةمث مجعت هذه الاس  رات حيث مقنا حبس

 و : 09واكنت النتاجئ ااصل علهيا كام يه مبينة يف اجلدول رمق ) 

 يبني معامالت الصدق و الثبات ل بعاد مقياس دافعية الاجناز الرايا .:و 09جدول رمق )

معامل الثبات  معامل الثبات العينة ابعاد املقياس

 اللكي

الصدق  معامل معامل الصدق

 اللكي

 0,95 0,97 0,91 0,95 10 بعد دافع النجاح 

 0,93 0,87 بعد جتنب الفشل 

ل بلغت ) و  ومعامل ثبات جتنب الفش 0,95و ان معامل الثبات لبعد دافع النجاح بلغت ) 09من خالل نتاجئ اجلدول رمق )

و   ومعامل 0,97ل الصدق لبعد دافع النجاح بلغ ) و و معام0,91و  حيث بلغت قمية معامل الثبات اللكي للمقياس  ) 0,87

جناز و وهذا يعين  أ ن مقياس دافعية الا0,95و حيث بلغ قمية معامل الصدق اللكي )  0,93صدق جتنب الفشل بلغ    )

 الرايا ميتاز بصدق وثبات عايل 

 اإجراءات تطبيق املقياسني: -7-3

يث مقنا ح الصدقو و بشت هنايئ بعد التأ كد من خصائصها الس يكومرتية )الثبات لقد مت تطبيق أ دايت ادلراسة )املقياسني و      

جابة دة قبل الإ قة جيى بطريبتوزيع املقياسني لت فرد من أ فراد العينة ورشح حمتواهام و طلبنا مهنم قراءة املقياسني   عىل حد

 عليه.

 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسة امليدانية :-8

ح وي الطمو وجود عالقة ارتباطية داةل احصائية بني ابعاد مس ت واليت تنص عىل: ال ساس ية ال و  عرض نتاجئ الفرضية-8-1

 ودافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخرين يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي.

  ويلطور الثاناية يف املدرس   بعد التفاؤل وعالقته بدافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخرين يف الرايضةحتليل نتاجئ 

. 

 

 

 .بني بعد التفاؤل و دافعية الاجناز الرايا R:يوحض قمية  10اجلدول رمق                                    

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 377 0.05 0,13 60, 0 378 بعد التفاؤل



 

 

 

 

نالحظ من خالل 

و 10اجلدول رمق )

 ) 0,13  (و ويه اكرب من اجلدولية(0,60ااسوبة بني بعد التفاؤل ودافعية الاجناز الرايا بلغت  Rو أ ن 1والشت البياي رمق )

متوسطة داةل احصائيا اي لكام زادت مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطية طردية   377و ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل )

 التفاؤل عند التالميذ زادة دافعية الاجناز الرايا والعكس حصيح.

  ضة  الراييفبعد املقدرة عىل وضع الاهداف وعالقته بدافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخرين حتليل نتاجئ

 . املدرس ية يف الطور الثانوي

 .بعد املقدرة عيل وضع الاهداف ودافعية الاجناز الرايابني  R:يوحض قمية 11اجلدول رمق 

نالحظ من خالل 

و و 11اجلدول رمق)

و 02ي رمق )الشت البيا

ااسوبة بني بعد  Rان 

املقدرة عيل وضع 

الاهداف ودافعية 

الاجناز الرايا بلغت 

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطية طردية قوية  377ودرجة احلرية   0.05عند مس توى ادللةل 0,13ويه اكرب من اجلدولية  0,83

 لتالميذ زادت دافعية الاجناز الرايا والعكس حصيح.داةل احصائيا اي لكام زادت املقدرة عيل وضع الاهداف عند ا

  يف الطور  ملدرس يةبعد تقبل اجلديد وعالقته بدافعية الاجناز الرايا دلى تالميذ املنخرين يف الرايضة احتليل نتاجئ

 . الثانوي

 .اجلديد ودافعية الاجناز الرايا بني بعد تقبل R:يوحض قمية 12اجلدول رمق 

ااسوبة بني بعد تقبل اجلديد ودافعية الاجناز الرايا بلغت  Rو ان 03و والشت البياي رمق )12نالحظ من خالل اجلدول )

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطية طردية  377ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل    0,13رب من اجلدولية  ويه اك 0,32

 متوسطة داةل احصائيا اي لكام زاد بعد تقبل اجلديد عند التالميذ زاد دافعية الاجناز الرايا والعكس حصيح.

  يف  ملدرس يةالرايا دلى تالميذ املنخرين يف الرايضة بعد حتمل الاحباط وعالقته بدافعية الاجناز احتليل نتاجئ

 . الطور الثانوي

 .بني بعد حتمل الاحباط ودافعية الاجناز الرايا R:يوحض قمية 13اجلدول رمق 

 ة الاجناز الرايادافعي

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

بعد املقدرة عىل وضع 

 الاهداف

 داةل 377 0.05 0,13 0,83 378

دافعية الاجناز 

 الرايا

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 377 0.05 0,13 0,32 378 تقبل اجلديدبعد 

 دافعية الاجناز الرايا



 

 

 

 

ويه اكرب من  0,37ااسوبة بني بعد حتمل الاحباط بلغت  Rو ان 04و والشت البياي رمق )13نالحظ من خالل اجلدول )

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة داةل احصائيا  377ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل   0,13اجلدولية 

 ام زادت بعد حتمل الاحباط عند التالميذ زادت دافعية الاجناز الرايا والعكس حصيح.اي لك

 مناقشة نتاجئ الفرضية الاساس ية الاو  : -8-2

جابة عن هذا التساؤل ال سايس الاول مقنا ابس تخراج معامل الارتباط بريسون لجياد العالقة مابني ابعا ى الطموح د مس تو لالإ

بني يف جئ امل رايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي حيث اظهرت النتاو دافعية الاجناز ال

رتباطية اجيابية داةل ااملتعلق ابلتساؤل الاول ا  وجود عالقة و 4, 3, 2, 1)  والاشاكل البيانيةو  13، 12، 11، 10) اجلداول رمق

 ني يف الرايضةمس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرط و بني ابعاد0,05احصائيا عند مس توى ادللةل )

ديد من العوامل وارى ان هناك العو ،0,83ـــ 0,32املدرس ية يف الطور الثانوي ، حيت تراوحت قمية معامل الارتباط بريسون ) 

فهومني ، ني امل نجاح و الفشل اليت تتداخل باليت تربط ما بني ابعاد مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا مثل خربات ال 

يجرويم ة مونت واكدت عىل ذكل دراسات عديدة من خالل ارتباط مس توى الطموح ارتباطا اجيابيا ابملامرسة الرايضية مثل دراس

montgomery 2010  و ومن خالل ارتباط الطموح ايضا خبربات النجاح مثل دراسة سافوانsavona 2010 القة بني عوابلتايل ان ال

ية ت دافع ابعاد مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا عالقة طردية ، اي لكام زادة   من ابعاد مس توى الطموح زاد

 الاجناز الرايا .

جناز اليت هدفت ا  بيان عالقة دافعية الا و2012مقبيل واخرون )واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة   من دراسة 

راسة دد اظهرت ادلراسة وجود عالقة ارتباطية طردية بني دافعية الاجناز ومس توى الطموح  وكذكل ومس توى الطموح وق

ري اء املهاواليت هدفت هذه ادلراسة للتعرف ال العالقة   من دافعية الاجناز ومس توى الطموح وبني الادو 2001وخريبط )

طردية  تباطيةدرية حيث توصلت ادلراسة ا  وجود عالقة ار يف الس باحة دلي طالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات ابلسكن

واليت   و2015رغد حسن حس ين ابو شنب )موجبة داةل احصائيا بني   من دافعية الاجناز ومس توى الطموح ، وايضا دراسة 

ينية لفلسط ت اهدفت ا  معرفة العالقة بني مس توى دافعية الاجناز الرايىض ومس توى الطموح دلى لعبات منتخبات اجلامعا

راسة كذكل دوالىت اظهرت نتاجئها ا  وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مس توى دافعية الاجناز الرايا ومس توى الطموح و 

 لرايضية يفاليت هدفت ا  معرفة عالقة التفاؤل برضا ودافعية الاجناز الرايا دلى فرق العروض ا 2011أ جرت عبد العال 

 التفاؤل ئية بنيمعات املرصية حيث اظهرت نتاجئها أ ن هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات دلةل اإحصااللكيات املتخصصة يف اجلا

 ودافع الاجناز النجاح دلى طالبات فرق العروض الرايضية يف اللكيات املتخصصة 

هيا ليت توصلت ف وااوهذا ما اثبتته ادلراسة احلالية مبعاجلهتا ل بعاد مس توى الطموح و عالقهتا بدافعية الاجناز الراي

 النتاجئ التالية :

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 377 0.05 0,13 0,37 378 حتمل الاحباطبعد 

 الرايادافعية الاجناز 



 

 

 

 

 الارتباط بني بعد التفاؤل ودافعية الاجناز الرايا -1

وجبة ) مباطية يشري معامل الارتباط بريسون بني بعد التفاؤل و درجة دافعية الاجناز الرايا ا  وجود عالقة ارت 

الاجناز  تفاؤل ودافعيةجد تناسب طردي بني بعد ال و وهنا نقول انه يو 0,05و وداةل احصائيا عند مس توي ادللةل ) 0,60

 .الرايا

 الارتباط بني بعد املقدرة عىل وضع الاهداف ودافعية الاجناز الرايا -2

عالقة   وجوديشري معامل الارتباط بريسون بني بعد املقدرة عىل وضع الاهداف و درجة دافعية الاجناز الرايا ا 

د املقدرة عىل و وهنا نقول انه يوجد تناسب طردي بني بع0,05احصائيا عند مس توي ادللةل ) و وداةل 0,83ارتباطية موجبة ) 

س توى مب زيون وضع الاهداف ودافعية الاجناز الرايا ،وهذا مايدل عىل ان احصاب ادلرجة العالية لهذا البعد مه افراد يمت

 ت مس توى الطموح.راسات اليت تناولطموح عا  وتتفقت هذه النتيجة مع العديد من ادل

 الارتباط بني بعد تقبل اجلديد ودافعية الاجناز الرايا -3

 0,32بة ) اطية موج يشري معامل الارتباط بريسون بني بعد تقبل اجلديد و درجة دافعية الاجناز الرايا ا  وجود عالقة ارتب  

الاجناز  دي بني بعد تقبل اجلديد ودافعيةو وهنا نقول انه يوجد تناسب طر 0,05و وداةل احصائيا عند مس توي ادللةل )

 الرايا، ويه درجة متوسطة عىل سمل الارتباط ليربسون . 

 الارتباط بني بعد حتمل الاحباط ودافعية الاجناز الرايا -4

)  جبةطية مو يشري معامل الارتباط بريسون بني بعد حتمل الاحباط و درجة دافعية الاجناز الرايا ا  وجود عالقة ارتبا

افعية الاجناز و وهنا نقول انه يوجد تناسب طردي بني بعد حتمل الاحباط ود0,05و وداةل احصائيا عند مس توي ادللةل ) 0,37

 الرايا، ويه متوسطة عىل سمل الارتباط

 :عرض نتاجئ الفرضية ال ساس ية الثانية 8-3

املدرس ية  لرايضةااز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف توجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجن

 يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس  ) ذرسور, اانث و.

  ية يف املدرس   العالقة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضةحتليل النتاجئ

 .الطور الثانوي عند اذلرسور

 

 

 

  

 بني مس توي الطموح و دافعية الاجناز الرايا عند اذلرسور. Rحض قمية :يو 14اجلدول رمق

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 307 0.05 0,13 0.93 308 مس توي الطموح



 

 

 

 

از الرايا ااسوبة بني مس توي الطموح ودافعية الاجن Rو ان 05رمق )و و الشت البياي 14نالحظ من خالل اجلدول رمق )

جود عالقة و مما يدل عىل  307ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل   0,13  ويه اكرب من اجلدولية 0.93عند اذلرسور بلغت 

 يح.حص العكس و ة الاجناز الرايا ارتباطية طردية قوية داةل احصائيا اي لكام زادت مس توي الطموح عند اذلرسور زادة دافعي

  ية يف املدرس   العالقة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضةحتليل نتاجئ

 الطور الثانوي عند الاانث

 بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا عند الاانث. R:يوحض قمية 15اجلدول رمق 

ااسوبة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا عند  Rو ان 06و والشت البياي رمق )15نالحظ من خالل اجلدول رمق)

مما يدل عىل وجود عالقة  69ودرجة احلرية   0.05عند مس توى ادللةل  0,23ويه اكرب من اجلدولية  0,29الاانث بلغت 

 ارتباطية طردية قوية داةل احصائيا اي لكام زادت مس توي الطموح عند الاانث زادت دافعية الاجناز الرايا والعكس حصيح.

 مناقشة نتاجئ الفرضية الاساس ية الثانية : -8-4

ة بني الارتباطي لعالقةاخللفية الن رية لهذه ادلراسة مت اختيار الفرضية الاساس ية الثانية للبحث و اليت جاءت حول ا انطالقا من

ري سب متغح مس توى الطموح و دافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي 

 اجلنس .

ي ايا دلاثبتت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرمن خالل ادلراسة املتوصل ا هيا 

عند  0,29عند اذلرسور و  0,93تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس ، وقدرت ب 

وصلت ا  النتاجئ تتته ادلراسة احلالية و اليت وهذا ما اثب  6و 5والشلكني رمق  15و  14الاانث كام يه مبني يف اجلدولني رمق 

 التالية :

 الارتباط بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى اذلرسور :-1

يشري معامل الارتباط بريسون بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى اذلرسور ايل وجود عالقة ارتباطية موجبة ) 

0,93  =R و وهنا نقول انه يوجد تناسب طردي وموجب قوي بني مس توى 0,05عند مس توى ادللةل )  و  وداةل احصائيا

واليت هدفت ا  معرفت نوع  2013دراسة ش تا الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي اذلرسور حيث اتفقت هذه النتاجئ  مع 

قدم يف فلسطني حيث اظهرت النتاجئ بوجود عالقة العالقة بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز دلى الالعبني اارتفني لكرة ال

 2012اجرى عزازمة ارتباطية موجبة بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز دلى الالعبني اارتفني لكرة القدم وكذكل دراسة 

الغربية هدفت ا  التعرف ا  العالقة بني مس توى دافعية الاجناز الفريق ومس توى طموح دلى لعيب رسرة القدم يف الضفة 

 وبينت النتاجئ وجود عالقة اجيابية بني مس توى دافعية الاجناز الفريق ومس توى طموح الالعبني ..

 دافعية الاجناز الرايا

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 69 0.05 0,23 0,29 70 مس توي الطموح

 دافعية الاجناز الرايا



 

 

 

 

 الارتباط بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى الاانث :-2

 تباطيةار يشري معامل الارتباط بريسون بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى الاانث ايل وجود عالقة 

مس توى  و وهنا نقول انه يوجد تناسب طردي وموجب بني0,05و  وداةل احصائيا عند مس توى ادللةل )  R=  0,29موجبة ) 

جناز و مس توى حول العالقة بني   من دافعية الا 2001خريبط الطموح ودافعية الاجناز الرايا وهذا ما اشارة اليه دراسة 

قة طردية جود عالاري يف الس باحة دلي طالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات ابلسكندرية بو الطموح وبني مس توى الاداء امله

دافعية  لية منموجبة داةل احصائيا  بني   من دافعية الاجناز الرايا و مس توى الطموح دلى  الطالبات ذوات ادلرجة العا

اليت و   و2015رغد حسن حس ين ابو شنب )ايضا دراسة ومس توى الطموح ّققن افضل يف الاداء املهاري لطرق الس باحة ، و 

نية لفلسطي اهدفت ا  معرفة العالقة بني مس توى دافعية الاجناز الرايىض ومس توى الطموح دلى لعبات منتخبات اجلامعات 

تفق مع ماي هو والىت اظهرت نتاجئها ا  وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مس توى دافعية الاجناز الرايا ومس توى الطموح و 

 نتاجئ دراسة احلالية .
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ضة  الراييفتوجد عالقة ارتباطية داةل اإحصائيا بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني 

 املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري نوع الالعاب )جامعية. فرديةو.

 س ية يف املدر  العالقة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة حتليل نتاجئ

  الطور الثانوي يف الالعاب امجلاعية .

 بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا يف الالعاب امجلاعية. R: يوحض قمية 16اجلدول رمق 

ااسوبة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا يف  Rو ان 07و والشت البياي رمق )16نالحظ من خالل اجلدول )

مما يدل عىل وجود  119ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل    0,19من اجلدولية  ويه اكرب  0,37الالعاب امجلاعية بلغت 

عالقة ارتباطية طردية متوسطة داةل احصائيا اي لكام زاد مس توي الطموح عند التالميذ يف الالعاب امجلاعية زاد دافعية الاجناز 

 الرايا والعكس حصيح.

 يف الطور  درس يةفعية الاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املحتليل نتاجئ العالقة بني مس توي الطموح ودا

 الثانوي يف الالعاب الفردية .

 بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا يف الالعاب الفردية. R: يوحض قمية 17اجلدول رمق  

 R العينة املتغريات

 ااسوبة

R 

 اجلدولية
مس توى 

 ادللةل

درجة 

 احلرية

 ادللةل

 داةل 119 0.05 0,19 0,37 120 مس توي الطموح

 الاجناز الرايادافعية 

 ادللةل درجة احلرية م ادللةل اجلدوليةR ااسوبةR العينة املتغريات



 

 

 

 

ااسوبة بني مس توي الطموح ودافعية الاجناز الرايا يف  Rو ان 08و والشت البياي رمق )17نالحظ من خالل اجلدول )

مما يدل عىل وجود  377ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل   0,13ويه اكرب من اجلدولية  0,33الالعاب الفردية  بلغت 

عالقة ارتباطية طردية متوسطة داةل احصائيا اي لكام زادت مس توي الطموح عند التالميذ يف الالعاب الفردية زادت دافعية 

 الاجناز الرايا والعكس حصيح.
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لعالقة ات حول راسة مت اختيار الفرضية الاساس ية الثالثة للبحث و اليت جاءانطالقا من اخللفية الن رية لهذه ادل

ثانوي طور ال الارتباطية بني مس توى الطموح و دافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية ال

 حسب متغري نوع الالعاب .

رايا از الطية موجبة بني مس توى الطموح ودافعية الاجنمن خالل ادلراسة املتوصل ا هيا اثبتت وجود عالقة ارتبا

لاللعاب  ابلنس بة 0,37دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية الطور الثانوي حسب متغري نوع الالعاب ، وقدرت ب 

ا اثبتته ادلراسة مذا وه 8و 7والشلكني رمق  17و  16ابلنس بة لاللعاب الفردية  كام يه مبني يف اجلدولني رمق  0,33امجلاعية و 

 احلالية و اليت توصلت ا  النتاجئ التالية :

 الارتباط بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ يف الالعاب امجلاعية : 1

عاب  الاليفيشري معامل الارتباط بريسون بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ املنخرطني 

ول انه يوجد و وهنا نق0,05و  وداةل احصائيا عند مس توى ادللةل )  R=  0,37اعية ايل وجود عالقة ارتباطية موجبة ) امجل

 ية حيثتناسب طردي وموجب بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ املنخرطني يف الالعاب امجلاع 

ى الالعبني دلهدفت ا  معرفت العالقة بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز  واليت 2013دراسة ش تا اتفقت هذه النتاجئ  مع 

جناز دلى ية الااارتفني لكرة القدم يف فلسطني حيث اظهرت النتاجئ بوجود عالقة ارتباطية موجبة بني مس توى الطموح ودافع 

فعية الاجناز ف ا  العالقة بني مس توى داهدفت ا  التعر  2012اجرى عزازمة الالعبني اارتفني لكرة القدم وكذكل دراسة 

از ة الاجندافعي الفريق ومس توى طموح دلى لعيب رسرة القدم يف الضفة الغربية وبينت النتاجئ وجود عالقة اجيابية بني مس توى

 .الفريق ومس توى طموح الالعبني 

 

 

 لعاب الفردية :الارتباط بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ يف الا 2

يشري معامل الارتباط بريسون بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ املنخرطني يف الالعاب 

و وهنا نقول انه يوجد 0,05و  وداةل احصائيا عند مس توى ادللةل )  R=  0,33الفردية ايل وجود عالقة ارتباطية موجبة ) 

لطموح ودافعية الاجناز الرايا دلى التالميذ املنخرطني يف الالعاب الفردية حيث تناسب طردي وموجب بني مس توى ا

حول العالقة بني   من دافعية الاجناز و مس توى الطموح وبني مس توى الاداء  2001دراسة خريبط اتفقت نتاجئنا مع دراسة 

 داةل 257 0.05 0,13 0,33 258 مس توي الطموح

 الرايادافعية الاجناز 



 

 

 

 

بوجود عالقة طردية موجبة داةل احصائيا  بني    املهاري يف الس باحة دلي طالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات ابلسكندرية

 من دافعية الاجناز الرايا و مس توى الطموح دلى الطالبات املتوفقات يف الاداء املهاري لطرق الس باحة.

 عرض نتاجئ الفرضية الاساس ية الرابعة :-8-7

 رايا ودافعية الاجناز ال ذات دلةل احصائية يف متغريات البحث قيد ادلراسة ) مس توي الطموح و توجد فروق

 دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري اجلنس .

 وي بني الثان حتليل نتاجئ الفروق الاحصائية يف مس توي الطموح دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور

 اذلرسور و الاانث .

 ر والاانث يف مس توى الطموح.. ينب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ت بني اذلرسو  18اجلدول رمق 

و ان املتوسط احلسايب يف مس توى الطموح ابلنس بة لذلرسور بلغ 09و والشت البياي رمق )18) نالحظ من خالل اجلدول رمق

اما ت  12,19ابحنراف معياري قدره  137,50يف حني بلغ املتوسط احلسايب لالإانث   11,62ابحنراف معياري قدرة  138,38

اصغر من ت اجلدولية مما يدل عىل عدم وجود  ويه 376ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل 0,56ااسوبة فقد بلغت 

فروق ذات دلةل احصائية يف مس توى الطموح  دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية يف الطور الثانوي حسب متغري 

 اجلنس ، وهذا ماينفي حصة الفرضية اجلزئية الاو  اليت نصت عكس ذكل . 

 وي لطور الثانة يف االاجناز الرايا دلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ي حتليل نتاجئ الفروق الاحصائية يف دافعية

 بني اذلرسور و الاانث .

 لرايا.. ينب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ت بني اذلرسور والاانث يف دافعية الاجناز ا19اجلدول رمق 

و ان املتوسط احلسايب يف مس توى الطموح ابلنس بة لذلرسور بلغ 10و والشت البياي رمق )19نالحظ من خالل اجلدول رمق)

اما ت ااسوبة  3,60ابحنراف معياري قدره  64,48سايب لالإانث  يف حني بلغ املتوسط احل  6,75ابحنراف معياري قدرة  73,05

ويه اكرب من ت اجلدولية مما يدل عىل وجود فروق ذات دلةل  376ودرجة احلرية  0.05عند مس توى ادللةل  10,28فقد بلغت 

 احصائية يف دافعية الاجناز الرايا لصاحل اذلرسور .

 :مناقشة الفرضية الاساس ية الرابعة  -8-8

 ت ع س العينة املتغريات

 ااسوبة

 ت

 اجلدولية

مس توى  درجة احلرية

 ادللةل

 ادللةل

 غري داةل 0,05 376 1,96 0,56 11,62 138,38 308 اذلرسور

 12,19 137,50 70 الاانث

 ادللةل س توى ادللةلم  حدرجة  اجلدولية ت ااسوبة ت ع س العينة املتغريات

 داةل 0,05 376 1,96 10,28 6,75 73,05 308 اذلرسور

 3,60 64,48 70 الاانث



 

 

 

 

ئية يف  احصاتبني من خالل هذه ادلراسة للبحث املبينة يف الفرضية الاساس ية الرابعة الىت تنص عىل وجود فروق ذات دلةل

 متغريات البحث قيد ادلراسة ) مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا و حسب متغري اجلنس .

 ا :وهذا ما اثبتته نتاجئ ادلراسة املتحصةل علهيا من خالل حتليله

 الفروق بني اذلرسور و الاانث دلي مس توى الطموح. -1

لطموح س توى امن خالل ادلراسة املتوصةل ا هيا يف الفرضية اجلزئية الاو  عىل عدم وجود فروق ذات دلةل احصائية يف م 

 ات جدتوسطدلي تالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثانوي حسب متغري اجلنس ذرسور واانث ، حيث جاءت امل 

جلنس يف مس توى او، حيث مل يؤثر متغري 09ووالشت البياي رمق )18متقاربة ومل ت هر فروق معنوية واملبني يف اجلدول رمق )

انث الاالطموح، وهذا ما ينفي حصة الفرضية اجلزئية الاو  اليت تنص عىل عكس ذكل ، حيث يرجع هذا ا  نس بة طموح 

مس توى  وهنا نقبل الفرض البديل اذلي ينص عىل عدم وجود فروق ذات دلةل احصائية يفاذلي يعادل نس بة طموح اذلرسور 

 الطموح دلى التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثانوي حسب متغري اجلنس. 

ب واليت هدفت التعرف ا  مس توايت الطموح دلي طال 2002وقام ابندي حيث توافقت هذه النتاجئ مع   من دراسة 

 2003يوف انل العلوم والادب وقد اظهرت النتاجئ عدم وجود فروق يف مس توى الطموح تبعا ا  متغري اجلنس وكذاكل دراسة 

 روق يفواليت هدفت للتحقق من العالقة بني مفهوم اذلات و مس توي الطموح املهين وقد اظهرت النتاجئ عن عدم وجود ف

ف عىل اليت هدفت ا  التعر  2003اجرى الاسود ث اتفقت كذكل مع دراسة مس توى الطموح املهين تبعا ملتغري اجلنس ،حي

وق داةل وجد فر العالقة بني مس توى القلق ومس توى الطموح دلى الطلبة اجلامعيني يف دوةل فلسطني ، واظهرت النتاجئ انه لت

طموح ا  معرفت مس توى ال اليت هدفت 2007اجرت الناظور احصائيا يف مس توى الطموح ا  متغري اجلنس، وايضا دراسة 

موح وى الطوعالقته بتقدير اذلات دلى طالب الثانوي وقد اظهرت نتاجئها ا  عدم وجود فروق ذات دلةل احصائية يف مس ت

لطموح دلى االيت هتدف ا  التعرف ا  مس توى  2005واجرى البنا تعزي متغري اجلنس .   كام تنافت دراستنا مع   دراسة 

اليت  1990ي اما سري قيص و اظهرت النتاجئ عىل وجود فروق عىل مجيع ابعاد املقياس لصاحل اذلرسور و دراسة طالب جامعة الا

روق فوجود  هدفت ا  التعرف عىل  العالقة بني مس توى الطموح دلي مرتفعي ومنخفيض دافعية الاجناز واظهرت نتاجئها ا 

 موح ذات دلةل احصائية بني اذلرسور و الاانث يف مس توى الط

 الفروق بني اذلرسور و الاانث دلي دافعية الاجناز الرايا .  2

من خالل النتاجئ املتحصل عليه يف الفرضية اجلزئية الثانية عيل وجود فروق ذات دلةل احصائية يف دافعية الاجناز 

و ،حيث اكدت انه 10رمق ) و والشت البياي19الرايا حسب متغري اجلنس وهذ ما ظهرته النتاجئ املبينة يف اجلدول رمق )

واليت هدفت ا   2010بن سعيد رش يد و بوزيد عرايب نوال هناك فروق لصاحل اذلرسور . حيث اشارة اليه   من دراسة 

معرفت الفروق ذات دلةل الاحصائية بني التالميذ يف متغريات البحث ) دافعية الاجناز ، القلق و حيث اكدت نتاجئ هذه 

هدفت  2010بروج كامل و بيشة بن عيل وق ذات دلةل بني اجلنسني يف دافعية الاجناز، وكدكل دراسة ادلراسة ا  وجود فر 

ا  معرفة الفروق ذات دلةل بني التالميذ فامي خيص الاداء احلريك و دافع الاجناز ، حيث توصلت نتاجئها   ا  وجود فروق 

اجرى ايدن ورسوسكن حسب متغري اجلنس. حيث تنافت مع دراسة ذات دلةل احصائية   من الاداء احلريك ودافع الاجناز 



 

 

 

 

هدفت لتحديد العالقة بني دافعية الاجناز وبعض املتغريات اجلنس ، واظهرت النتاجئ عىل عدم وجود فروق يف دافعية  2011

 الاجناز تعزي متغري اجلنس .

 الاس تنتاج العام:-9

ل وحتلي عرضخالل ادلراسة امليدانية يتبني لنا من خالل  بعد عرض و حتليل ومناقشة النتاجئ ااصل علهيا من

يتجيل  تلميذ وان ابعاد مس توى الطموح تسامه يف الرفع من مس توى دافعية الاجناز الرايا دلي ال الفرضية الاساس ية الاول 

امل الل معخوذكل من ذكل من خالل وجود عالقة ارتباطية ذات دلةل احصائية بني متغريي ادلراسة ) الطموح ، ادلافعية و 

ة يؤكد حصماالارتباط بريسون ااسوب واذلي اكن يرتاوح بني املس توايت الاجيابية ، الاجيابية جدا و املتوسطة وهذا 

 .الفرضيات اجلزئية 

توجد  "اليت تقول  الفرضية الاساس ية  الاو ومن خالل التاكد من حصة الفرضيات اجلزئية ميكن احلمك عيل ان 

نوي لطور الثا درس يةاطية بني ابعاد مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املعالقة ارتب

 قد حتققت "

از عية الاجناخلاصة بوجود عالقة ارتباطية بني مس توى الطموح وداف نتاجئ الفرضية الاساس ية الثانية اما فمي خيص 

اجلزئية  فرضيةحتقق ال الرايضة املدرس ية لطور الثانوي حسب متغري اجلنس ، فاننا جند الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف

ته رجة هامن خالل وجود عالقة ارتباطية بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا  دلي اذلرسور يف حتديد د الاو 

انث واخلاصة ابللثانية الفرضية اجلزئية ا حني نتاجئ و ويه درجة اجيابية جدا ، ويف  0,93العالقة والرفع من مس توها الاجيايب ) 

الثانية  جلزئيةامن انحية اتثري عامل اجلنس وجود عالقة ارتباطية موجبة ولكن بدرجة متوسطة وهذا مايؤكد عىل حصة الفرضية 

. 

فعية موح وداى الطيف اترسيد اتثري عامل اجلنس حنو مس تو الفرضية الاساس ية الثانية قد حتققت ومنه ميكن القول ابن 

 الاجناز الرايا .

 لرايا دليجناز ااخلاصة بوجود عالقة ارتباطية بني مس توى الطموح ودافعية الاالفرضية الاساس ية الثالثة اما ابلنس بة لنتاجئ 

ة الاو  ياجلزئ  جند حتقق الفرضيةالتالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثانوي حسب متغري نوع الالعاب ، فاننا 

هاته  حتديد واخلاصة ابللعاب امجلاعية من خالل وجود عالقة ارتباطية بني مس توى الطموح ودافعية الاجناز الرايا  يف

لثانية و اخلاصة او ويه درجة اجيابية متوسطة ، يف حني نتاجئ الفرضية اجلزئية 0,37العالقة والرفع من مس تواها الاجيايب ) 

 . توكد حصة الفرضية اجلزئية الثانيةعالقة ارتباطية موجبة ولكن بدرجة متوسطة وهذا  ابللعاب الفردية وجود

 .الفرضية الاساس ية الثالثة قد حتققت ومنه ميكن القول ابن     

اما فمي خيص نتاجئ الفرضية الاساس ية الرابعة اخلاصة بوجود فروق ذات دلةل احصائية يف متغريات البحث قيد 

الطموح ودافعية الاجناز الرايا و دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثانوي حسب ادلراسة ) مس توى 

عىل  عدم وجود فروق ذات دلةل احصائية يف مس توى الفرضية اجلزئية الاو  متغري اجلنس ، فقد بينت النتاجئ املتعلقة 

الثانوي حسب متغري اجلنس و ترجع هذه النتاجئ ا  التقارب  الطموح دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور

عىل وجود فروق ذات دلةل الفرضية اجلزئية الثانية الكبري بني اجلنسني ذرسور واانث يف نس بة طموهحم ، يف حني تبينت نتاجئ 



 

 

 

 

نوي حسب متغري اجلنس وهذا احصائية يف دافعية الاجناز الرايا دلي التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثا

 .توكد حصة الفرضية اجلزئية الثانية 

 . الفرضية الاساس ية الرابعة قد حتققت جزئيا ومنه ميكن القول ابن

رتباطية داةل احصائية بني مس توى الطموح وداف وابلتايل حتقق الفرضية العامة  جناز عية الااليت تنص عىل: "توجد عالقة اإ

 .نخرطني يف الرايضة املدرس ية لطور الثانوي "الرايا دلى التالميذ امل 

 الاقرتاحات و الفرضيات املس تقبلية : -10

 يف ضوع اهداف ادلراسة ونتاجئها نقرتح بعض التوصيات :

ة  استثار يفاملدرس ية  لرايضةـــ الاه م ابحلوافز واملاكفئات املادية واملعنوية ملا لهل اثر اجيايب عىل التالميذ املنخرطني يف ا1

 دافعيهتم وابلتايل زايدة طموهحم وحامسهم يف املنافسة وحتقيقهم لالإجنازات .

لتالميذ ل ية هتيئة من امه  ـــ الاه م ابلإعداد النفيس طويل وقصري املدى دلى التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرس ية ، ملا هل2

 املنخرطني نفس يا ملواقف املنافسة الرايضية واحراز البطولت .

فعية لزايدة دا رايضيةـــ رضورة اه م مدريس تربية البدنية والرايضية بزايدة فرتة التحضري قبل بدء املنافسات الرتبوية ال 3

 الاجناز الرايا ومس توى الطموح بشت متوازي ل نه يؤثر   مهنام عىل الاخر .

 ر الاه م عىل اذلرسور  فقط .ـــ رضورة الاه م بشت اكرب يف املنافسة عىل الاانث وعدم اقتصا 4

 وهحم ،ـــ رضورة التحفزي عىل تمنية مس توى الطموح دلى التالميذ ووضع اهداف حمددة وواحضة ت ىش مع مس توى طم 5

 وتوجهيهم حول طرق التفكري حبل املشالكت ورسيفية تقبل التجديد وعدم اليأ س .

 وح وعالقهتا ببعض املتغريات ال خرى.القيام بدراسات واسعة مماثةل متعلقة مبس توى الطمــ  6

عادة دراس هتا عىل فئات أ خرى من اجملمتع الرايا.7  ـــ تدعمي نتاجئ ادلراسة احلالية، واإ

 

 

 

 

 

 

 

 و املصادر:املراجع 

ختبارات و التدريب، دار املعارف، القاهرة ، ط .1 براهيـــم محمد سالمة : اللياقة البدنيـة لالإ  . 1980،  2اإ

 ،النرشباعة و و الفضل جامل ادلين : لسان العرب ، الطبعة الاو  ، اجلزء الثاي عرش ، دار صادر للط ابن من ور و اب .2

 .1990بريوت، لبنان 
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Each activity athlete psychological characteristics unique and characterized by all other types of activities 
Other sports, both as to the nature or contents of the components or type of activity, or for 

The nature of motor skills, or tactically or capacity for what should be characterized by the player 

From certain psychological attributes. 

The impact of competitive sports on the results of the competition, such as: victory - the defeat does not stop it extends 

To the educational aspect that contributes to influencing the development and the formation of athletic abilities 

Different: cognitive - physical - footwork. 

I have many studies the psychological impact of competitions dealt with, and mentions (Myer) that these studies have been 

concentrated in three main areas, namely: 

-1 Player's performance in a competitive position. 

-2 Personal consequences of participation in the competition. 

-3 Decision-making under conditions of competition process. 

He adds( Myer ) that's competitive position is more exciting than the non-competitive position, and 

By increasing the motivation that individuals will spend more effort and better performance in the position 

Is competitive, and this is what happens in many cases. 

Psychological stress may play a vital role in the progress of the skill level, the psychological pressures 

Associated with the sports competition show that athletic competition is seen as a source of 

Despite the pressures of a test stand with a high intensity where the player shows all his experience 

The abilities and through which the athlete evaluation. 

Among the most important psychological characteristics of sports competitions the following points: 

-1 Enjoys sports competitions with lots of praise and encouragement, kindness and enthusiasm 

And empathy. 

-2 Featuring sports competitions, whether individual or collective, without which other human activities 

Clearly other win and defeat or success and failure effect, and associated them with all aspects of 

Behavioral clearly and directly. 

-3 Unique sports competitions occurrence in the presence of a large audience of viewers; it 

Which does not happen in many aspects of daily life, and the impact of different public sports 

According to psychological attributes special athlete. 

-4 Sports competitions take place in accordance with regulations and specific laws by the Union into the game 

Competition; resulting in determining the technical and organizational aspects for the type of sports activity, 

As well as the behavior of the players who commensurate with those things. 

-5 Sports competitions require the need to mobilize athlete to exert maximum physical abilities 

And psychological to try to record the best possible level; which contributes to the development of 

Psychological traits, particularly the character traits and voluntary for the athlete. 

-6 Some athletes believe that athletic competition is inherently a conflict is only aimed at winning 

On others and record numbers, and forget that access to high-level sports 

Hand respects sought by every community, but it is not of course the only goal. 

7 Shall athletic competition is only a sporting activity which is trying to achieve victory, and is based 



 

 

 

 

So the self-motivated athlete only; but also on social motives, such as: raising 

The team - the reputation of the club - home, as this is one of the most important forces that motivate 

Athlete to reach the highest levels of sports. 

-8 Sports competitions contribute to the upgrading of the personality of sports through the development of 

Skills and abilities and the formation of moral and volitional characteristics, and affect all mental functions 

And psychological, such as: cognition - attention - thinking - perception, unless required by competition 

Sports from using those functions to the fullest extent possible until it is in an acceptable performance 

Coupled with the desired or expected accomplishment. 

-9 Longer sporting competitions source of many of the changing attitudes in emotional during 

One competition, because they are tied to the positions of success and failure or victory and defeat. 

For these respects emotional usefulness, since the effort the forces exerted by the player during the 

Sports competitions and associated physiological changes associated with the emotions contribute to 

Improve cardio respiratory capabilities as well as the various vital organs of the body. 

-10 May have to compete for sports some of the negative aspects while excessive violence that characterized 

Resulting in emotional disorders among the contenders, or when it takes place between competitors disagree 

A big difference in their abilities and skills; making the winning team limited to them, or when 

Turn athletic competition to compete aggressively. 

If what has been athletic competition in the framework of the educational foundations that stresses the need to: abide by 

the rules 

Sports honor - to accept the decisions of the referees - fair play - humility when you win ... and others, 

It becomes the most important forces that drive people to the practice of physical activity, which stimulates 

Athlete to reach the highest levels of sports. 

Sports competition requires the need to use sports to the fullest mental abilities and operations 

And physical to try to record the best possible level; which contributes to upgrading: 

Attention - perception - remember - think - perception - fantasizing . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور الصحف الرايضية املتخصصة يف تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا

 راه : عـــرابـي سعادطالبة ادلكتو                                          أ  –أ س تاذ حمارض             ال س تاذ : رعاش كامل

 مقدمة:-1



 

 

 

 

ل   اجملمتع، التصال و  متر بنيمعلية اج عية جتري يف بيئة معينة مؤثرة فهيا ومتأ ثرة هبا وهناك تفاعل مس  الواقع أ ن التصال ليس اإ

ره بتفحص أ فاك جملمتعفال ميكن فهم التصال امجلاهريي يف بيئة معينة ما مل تفهم هذه البيئة نفسها، كام أ ننا ل نس تطيع فهم ا

ج عي والاقتصادي الن ام الس يايس والا أ ن مة التصال تتاكمل تاكماًل اتمًا معومعتقداته ومبادئه واترخيه وفلسفته، أ ي أ ن 

 07، ص 2005أ مين محمد الهنداوي،  العام.

  الكثري اإ باه الناس ها انت ل وتعترب الصحافة من وسائل الإعالم ال ساس ية ابلنس بة للمتتبعني لوسائل الإعالم ا تلفة اليت تثري      

ة ض واملناقشالعرو بعة ال خبار والتعليق علهيا واس تجالء ال طراف ا تلفة حولها تس تطيع الصحافة عن طريقمن املوضوعات مبتا

 نطق نس تطيعذا امل واملتابعة أ ن تكون رأ اًي هامًا حول مسأ ةل أ و مسائل لولها ل لت بعيدة عن تفكري الناس وانتباههم، ومن ه

لعام لرأ ي اري يفضل اختيارها مبا ينرش من مضمون رسسالح فعال يف تكوين ااعتبار الصحافة بأ هنا جدول املناقشات للجامه

 وتوجهيه .

ن جتاههل ه، فال ميكتغرياتفالحرتاف الرايا أ حض  مطلبًا حيواًي يف الوقت الراهن لنجاحه لكونه ن امًا اكماًل مبتطلباته وم       

ليه الرايضة يف ل أ ن تطبيقه خيضع لل روف الس ياس  يف أ ي حال من ال حوال ن راً للوضع اليت أ لت اإ قتصادية ية والا اجلزائر اإ

ة، عي للرايضالاج والاج عية لت دوةل فبالإضافة اإ  اجلانب القانوي والترشيعي لالحرتاف الرايا واإ  اجلانب املدي و

ر أ ي ة وتطو ء مبس توى أ ي رايضجند اجلانب الاقتصادي واملايل اذلي يمن يف فلسفة الاحرتاف الرايا، فال ميكن الارتقا

ذا مل تتوفر القدرة املالية لتحقيق أ هدافها  .اندي أ و هيئة رايضية اإ

 الإشاكلية:-2

 الفعاليات وساحات الوسائل الإعالمية وهتا مبختلف اجملالت و املوضوعات املتعلقة ابجملمتعات،و لعل الرايضة واحدة من ال  

و  مسيه م الر زايد الاو الثقافية، و تع م أ مهيهتا و ماكنهتا يف اجملمتع املعارص، و ت  اليت جتسد اخلصائص النفس ية و الفكرية 

ة حت   لرايضيالشعيب لها، واتسعت دائرة املهمتني هبا، وهذا أ دى اإ  ظهور حاجات اإعالمية حولها، فالرساةل الإعالمية ا

املدي  ج عي والاجلانب اتقالها من املفهوم التقليدي املمتثل يف ابنتشار واسع دلى امجلهور ن را للعمق الاج عي للرايضة، و ابن 

لرؤية ر يف ااإ  أ ساس من أ ساس يات اجملمتعات و قمية حضارية تعكس مدى ريق و تطور هذه اجملمتعات و من دلئل هذا التطو 

الحرتاف ضة، فرؤى احلديثة للرايو املن ور اخلاص ابلرايضة جند قانون الاحرتاف الرايا اذلي يعترب من بني ال فاكر و ال

ج عي، و الا الرايا قانون يعكس فلسفة الرأ سامليني من خالل دمج اجلانب الاقتصادي و التجاري للرايضة ابجلانب املدي

 قود أ وعو يعين بأ بسط صورة أ ن يقوم الفرد ابلعمل لعبا أ و مدرب أ و مساعد مدرب و يكون هل دخل من هذا العمل وفق 

  54، ص:  التفاق علهيا مس بقا أ ي الاجتار و العيش من ممارسة الرايضة كامل درويش، السعدان خليل السعدايرشوط يا

الثقايف  اء ااتوى انتقفوسائل التصال و الإعالم يف اجملمتع احلديث تشت أ دوات ممتازة لنرش الثقافة كام تلعب دور تن مييا يف  

حداث التمنية الثقافية، و الإع عقول  تناسب الم هو مهنج يقوم عىل هدف التثقيف و الإحاطة ابملعلومات الصادقة اليتو اإ

 ال فراد فرتىق مبس توايهتم و تدفعهم اإ  العمل من اجل الريق يف اجملمتع.

مسؤولية يف وملا وسائل الإعالم من أ مهية يف اجملال الرايا، جند أ ن الرساةل الإعالمية الرايضية ابلغة ال مهية مل حتمهل من   

و ل ميكن الوصول اإ  تطبيق فعيل لالحرتاف   220حسن امحد الشافعي، مرجع سابق، ص  نرش  الوعي و الثقافة الرايضية

دون مساعدة و ده من وسائل الإعالم ، و من بني هذه الوسائل جند الصحافة الرايضة اليت تشهد انتشارا واسعا خاص يف 



 

 

 

 

ائري، فالساحة الإعالمية تتوفر عىل حصف رايضية متخصصة و هذا ما يدفعنا ابلتساؤل ال يت، ظل حمدودية الإعالم املريئ اجلز 

  ما مدى تأ ثري الصحف الرايضية املتخصصة يف تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا ؟ -3

 و ينجم عن هذه التساؤلت عدة تساؤلت فرعية و املمتثةل يف: 

 خلربي يقلل من القدرة عىل تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا؟هل اع د الصحافة الرايضية عىل اجلانب ا

فة ية ثقاهل حداثة تطبيق قانون الاحرتاف الرايا ل تساعد عىل فهم و استيعاب هذا القانون مما ينعكس سلبا عىل تمن 

 الاحرتاف الرايا؟ 

 الفرضية العامة:-4

 اء.الصحافة الرايضية ل تعزز ثقافة الاحرتاف الرايا عند القر 

 الفرضيات اجلزئية:-4-1

 اع د الصحافة الرايضية عىل اجلانب اخلربي ل يساعد عىل تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا.

 قةل استيعاب الصحفيني لالحرتاف الرايا ل يساعدمه عىل بناء الرساةل الإعالمية .

 :صطلحات البحث م-5

ل خبار و نرش ا س و عطا حسن عبد الرحمي الإعالم الرايا بأ نه معلية: يعرف ادلكتورين خري ادلين عيل عويالإعالم الرايا

 ت الرايضيةلثقافاااملعلومات و احلقائق الرايضية و رشح القواعد و القوانني اخلاصة ابل لعاب و ال نشطة الرايضية بقصد نرش 

 .37.ص 1916ي، دمشق بني أ فراد اجملمتع و تمنية وعيه الرايا أ ديب خضور، أ دبيات الصحافة، مطبعة مداو 

 الصحافة الرايضية املتخصصة: 

من خالل  عالميةيه تكل املعلومات و احلقائق و ال رقام و الإحصائيات الرايضية اليت تعمل اجرائد رايضية عرب املساحة الإ 

رايا بل مر ق االوسائل و الطرق و ال نواع الصحفية ا تلفة عىل نرشها من اجل تزويد القارئ بثقافة رايضية، سواء تعل

 هاوي أ و متخصص، ممارس أ و غري ممارس، فهيي تعمتد عىل زايدة درجة الاه م اإ  امجلهور الرايا.

 الاحرتاف الرايا:

عمتد عىل ن ا هذا الاحرتاف الرايا هو مزاوةل املامرسة البدنية و الرايضية مكهنة من خالل   رشوطها و ضوابطها، ففي حبثن

اعل املؤثرة ن أ مه الفو ارها مالرايضية عىل تعزيز و تقوية املفاهمي و ال فاكر و الثقافة اخلاصة ابلحرتاف ابعتب دراسة تأ ثري الصحافة

 يف الرايضة و الرأ ي العام الرايا، و كذا املن ومة الرايضية.

 

 ادلراسات السابقة و املرتبطة مبوضوع ادلراسة: -6

  ادلراسة ال و :

ة ية والرايضية البدن ان " معوقات الاحرتاف يف رسرة القدم اجلزائرية " رساةل ماجس تري يف معهد الرتبيدراسة جحيج مولود حتت عنو  

 و.2007-2006ابجلزائر س نة )

تناولت هذه ادلراسة واقع رسرة القدم يف اجلزائر هذا من هجة واإ  املعوقات والنقائض اليت حتول دون تطبيق قانون       

خرى مما أ ثر عىل النتاجئ الرايضية عىل مس توى ال ندية والنخبة يف الس نوات ال خرية، واعمتد الاحرتاف الرايا من هجة أ  



 

 

 

 

الباحث يف هذه ادلراسة واملمتثةل يف مذرسرة خترج لشهادة املاجس تري عىل املهنج الوصفي اذلي هيدف اإ  مجع البياانت واحلقائق 

 ندية القسم ال ول لكرة القدم .مس تخدما الاس تبيان ك داة للبحث عىل عينة من الإداريني ل  

 وميكن تلخيص النتاجئ اليت حتصلت علهيا هذه ادلراسة اإ  ما ييل:

هامل اجلانب الاج عي لالعبني واملدربني يؤدي اإ  فشل العملية الاحرتافية مما ينعكس عىل مس توى رسرة ا ا جلزائرية مملقدم ااإ

هذه  مس توى كزي عىل املتطلبات اليت ّتاهجا الالعب واملدرب لرفعيس تدعي الرتكزي عىل اجلانب الاج عي من خالل الرت 

 الرايضة من خالل تفعيل قانون الاحرتاف الرايا .

رساء قانو رتاف ، ن الاحعدم وجود رؤية اقتصادية لرايضة رسرة القدم من خالل غياب أ ليات للمتويل دلى ال ندية ّول دون اإ

واحلفاظ  دافها،بشت عام ورسرة القدم بشت خاص ، مفن الصعب عىل ال ندية حتقيق أ ه ن را ل مهية اجلانب الاقتصادي للرايضة

 عىل توازهنا يف ظل غياب املوارد املالية واملنشأ ت الرايضية اليت تساعد عىل تطوير هذه الرايضة .

جلزائرية، قدم ااف يف رسرة الضعف القوانني والترشيعات اجلزائرية اخلاصة ابلحرتاف الرايا مما ل يساعد عىل قيام الاحرت 

 فالقوانني والترشيعات الرايضية اجلزائرية ل متاىش مع مقتضيات ومتطلبات قانون الاحرتاف الرايا.

 ادلراسة الثانية :

للعلوم  دراسة الباحثة لويس شوش ) أ طروحة دكتوراه و يف علوم و تقنيات النشاط البدي و الرايا، فريق البحث     

سبمترب  12مية، الرايضية، جامعة سريا س بورغ، فرنسا، حتت عنوان: " الإعالم الرايا يف الصحافة املكتوبة اليو الاج عية 

اسة يف ه ادلر ، حبيث اهمتت هذه ادلراسة ابلصحافة الرايضية السوي ية كتعريف للبدل ال صيل للباحثة من خالل هذ " 2011

عال جناس الإعالمية املس تعمةل يف بعض الصحف اليومية السوي  جمال ختصصها، حماوةل معرفة خمتلف ال نواع و  الم ية لالإ

ضافة اإ  التحليل الاج عي لوظيفة الصحفي الرايا السوي ي استنادا اإ  حتليل نتاجئ مقابال ح ات ت و مالالرايا، اإ

  اإ لباحث يه فقد اس هتدف هذا امنت مة مع الصحفيني، و حتليل املقالت الصحفية املكتوبة يف الصفحات الرايضية، و عل 

 دراسة التطور احلادث من خالل حتقيق ال هداف التالية:

 دراسة املساحات ا صصة للصحافة الرايضية لبعض الصحف السوي ية.

 دراسة املوضوعات الرايضية و الرايضات ا تلفة اليت يا الكتابة عهنا يف الصحافة الرايضية.

عداد و مؤهالت   و دورات التدريب للعاملني يف ال قسام الرايضية.التعرف عىل اإ

لهيا يت أ جريت عينة الوتوصلت الباحثة اإ  نتاجئ استنادا اإ  البياانت و الاس تنتاجات اليت انهتت اإ هيا ادلراسة و يف حدود الع 

 . ادلراسة التحليلية و يف ظل ال روف اليت أ جرى فهيا الباحث دراس ته

 ادلراسة الثالثة: 

ار الوطنية "حتت عنوان " متطلبات الاحرتاف الرايا  " ومتثلت هذه ادلراسة يف كتاب  ادل  عبد ا ميني بوداوددراسة " -

 .2014الطبعة ال و  اجلزائر،  -3جامعة اجلزائر  –للكتاب من منشورات خمرب علوم و تقنيات النشاط الرايا 

ن ميية ال طر الت  فة اإ ت و القوانني اخلاصة ابلحرتاف الرايا ابلإضاتناولت هذه ادلراسة املمتثةل يف هذا الكتاب عىل الترشيعا

 و الإدارية و الوسائل الإعالمية و ادلعائية اخلاصة ابلحرتاف.



 

 

 

 

ة يشه الرايضذلي تع او من أ مه اااور اليت تناو هتا ادلراسة التوهجات الكربى لالحرتاف الرايا يف اجلزائر من خالل الواقع 

براز املشا  اليت تعانهيا، و حماوةل طرح حلول من أ جل الارتقاء مبس توى الرايضة بطرح بعض اجلزائرية، و ةل، ذج و ال مثالامن اإ

 كام معد الباحث يف الإحاطة بت ما يتعلق ابلحرتاف الرايا من فلسفته و متطلباته و مكوانته.

هجة و  بتشخيص واقع الإعالم الرايا العريب منكام تطرق الباحث اإ  مسامهة الإعالم الرايا يف تطوير الاحرتاف 

عالم الرايا ابعتباره مؤرش أ سايس يف ل و  تفعيمتطلبات الاحرتاف الرايا من هجة أ خرى، من أ جل املسامهة املثىل لالإ

ية و ا القانون هتطبيع وتطوير هذا القانون ويف ال خري تناولت ادلراسة حممة التحكمي يف اجلزائر و بت ما يتعلق هبا من نشأ هتا 

 تررسيبهتا و هماهما

 مهنج البحث:  -7

ئق مجع احلقا ن خاللوينمتي حبثنا هذا اإ  البحوث الوصفية التحليلية اليت هتدف اإ  وصف ظاهرة أ و وقائع وأ ش ياء معينة م     

تشخيصه  قع أ ود وضع الواواملعلومات واملالح ات هبا، حبيث يرمس ذكل لكه واقعية لها، هذا وقد ل تكتفي تكل البحوث مبجر 

 .   1982فقط بل وهتا بتقدير ما ينبغي أ ن تكون عليه ال ش ياء أ و ال واهر موضوع البحث. عبد الباسط محمد حسن، 

 ادلراسة الاس تطالعية :  -8

الرايضية  ةلصحافقبل املبارشة يف هذا البحث مقنا بدراسة اس تطالعية حاولنا فهيا الوقوف واقع الإعالم الرايا يف ا      

اماته ت والزت املكتوبة حيث توهجنا أ وًل اإ  البحث يف الصحف الرايضية اليت تناول الاحرتاف الرايا ومكوانته ومتطلبا

لصحفية اضيع اووجدان الهداف، اخلرب الرايا، والش باك ابعتبارمه أ مه الصحف الرايضية املتخصصة اليت تتناول خمتلف املو 

دة شهدت ع الرايا من أ مه املواضيع املطروحة عىل الساحة الرايضية خاصة يف رسرة القدم اذليعن الرايضية، والاحرتاف 

لصحف أ مه ا حماولت لتفعيل هذا القانون، ذلا معدان يف دراستنا عىل   من الهداف واخلرب الرايا والش باك ابعتبارها

 املتعلقة ابلحرتاف الرايا. الرايضية يف اجلزائر، وهذا من خالل مالح تنا لتناول بعض املواضيع

 التكوين ا حلمككام أ ن ادلراسة متت عىل طلبة معاهد الرتبية البدنية والرايضية ابعتبارمه رشّة من امجلهور الراي      

 ال اكدميي مما يدفع ابه همم بتتبع الرايضة من خالل الإعالم بشت عام والصحافة الرايضية بشت خاص .

س تاذ اس  رة، وذكل بعدما مت تصحيحها من طرف ال   500اس  رة عىل الطلبة ومت اس ترياد  520يع حيث مت توز      

لرايا، خلرب اااملرشف، وحتكميها من طرف ال ساتذة كام مت الاع د عىل حتليل املضمون )حتليل مضمون اجلرائدو "الهداف، 

 . 2014اإ  سبمترب  2013لصادرة من بداية شهر سبمترب الش باك" ابعتبارها جرائد ادلراسة وذكل حتليل   ال عداد ا

 

 

 البحث: عيّنة و جممتع حتديد-9

  :البحث عيّنة-9-1

 لو  و تعمميها ميكن نتاجئ عىل احلصول خيّول لنا ما هذا ، ال صيل للمجمتع متثيالً  أ كرث تكون ، ادلراسة لهذه عينة حندد أ ن حاولنا

 عّينة املدروس، ارتأ ينا أ ن تشمل واقعية للميدان صورة تعطي و  احلقيقة تالزم   بنتاجئ  اخلروج  مثة من  و ،   نسبية  بصورة



 

 

 

 

 500الرايضية، مت اختيار العينة اختيارا معداي أ و مقصودا ، واكن عددمه  و البدنية من بعض معاهد الرتبية البحث بعض الطلبة

 اكل يت: موزعني طالب

 طالب.  100 و03عبد هللا )جامعة اجلزائرمعهد الرتبية البدنية والرايضية س يدي 

 طالب.  100 معهد الرتبية البدنية والرايضية )جامعة محمد بوضياف وهرانو

 طالب.  100 املركز جامعي تيسمس يلتو معهد الرتبية البدنية والرايضية )

 طالب.  100 معهد الرتبية البدنية والرايضية )جامعة زاين عاشور اجللفةو

 طالب.  100 بدنية والرايضية )جامعة عامر ثليجي ال غواطومعهد الرتبية ال 

 وسائل مجع البياانت : -10

 طريقة الاس تبيان:   -10-1

قائق حنة لتقدمي ة ومقن ويعرفه محمد عبد امحليد عىل أ هنا أ سلوب مجع البياانت اليت تس هتدف ال فراد املبحوثني بطريقة مهنجي     

 يف  للمبحوثنياذلايت انت املرتبطة مبوضوع ادلراسة وأ هدافها دون تدخل من الباحث يف التقريروأ راء وأ فاكر معينة يف اطار البيا

جابة عىل 14هذه البياانت, وقد احتوت الاس  رة املوزعة عىل أ فراد العينة عىل ) س ئةل لبيان أ  و سؤال، مصمت خصيصًا لالإ

 ن، وذكلالبدنية والرايضية يف عدة جامعات من الوطصدق أ و خطأ  الفرضية الثالثة، حيث وزعت عىل طلبة ختصص الرتبية 

 طبعًا حسب نوعية العينة القصدية اليت تس هتدف قراء الصحافة الرايضية "الهداف، اخلرب الرايا، الش باك" .

يقة ن احلق عفالس تبيان أ داة تساعد عىل مجع البياانت اجلديدة مبارشة من املصدر، وهتدف هذه الطريقة اإ  الكشف      

 نويه عبارة ع ايضية.مليدانية وذكل بوضع صياغة محةل من ال س ئةل لطلبة الرتبية البدنية والرايضية اعينة للقراء للصحافة الرا

ماكنية  من   عدد ممكنع أ كربمجأ س ئةل مغلقة ومفتوحة، وتمتزي هذه ال داة بأ هنا خمترصة واقتصادية يف التلكفة والوقت وتغطي لنا اإ

ماي اكي والز ال املكام يعاب علهيا نس بة نتاجئها، وقد اعمتدان علهيا مراعني بذكل طبيعة ادلراسة واجمل املعلومات دفعة واحدة

 لدلراسة.

 أ داة حتليل املضمون:   -10-2

يف  ملمثةلو قد مت التحليل مضمون الصحف الرايضية "الهداف, اخلرب الرايا, الش باك" من خالل فئات التحليل و ا     

 اف الرايا.موضوع الاحرت 

خص ويعرف حتليل املضمون حسب مسري حسن أ نه: "أ سلوب و أ داة للبحث العلمي ميكن أ ن يس تخدمه الباحثون عىل ال    

ون لتلبية املضم ويف عمل الإعالم لوصف ااتوى ال اهر و املضمون الرصحي للامدة الإعالمية املراد حتليلها, من حيث الشت 

 .35يف تساؤلت البحث صالح مصطف  الصوال, ص الاحتياجات البحثية املصاغة 

 

 حتديد فئات التحليل:  -10-3

عداد اس  رة تفي بأ غراض ال س ئةل اليت انطلق مهنا البحث متثلت   يل :يفامي  قد اعمتدان يف هذه ادلراسة عىل صياغة واإ

 فئة طول املوضوع: –و 1



 

 

 

 

سط ف الرايا يف الصحف الرايضية و التعرف عىل متو هتدف هذه الفئة اإ  التعرف عىل عدد موضوعات الاحرتا     

 املساحة لت موضوع و قد مت تقس مي املواضيع من حيث الطول اإ :

 مواضيع قصرية )أ قل من نصف صفحةو –أ  

 مواضيع متوسطة )نصف صفحةو –ب 

 مواضيع طويةل ) صفحة اكمةلو  –و 

 فئة جمال القالب الصحفي للصحف الرايضية: –2) 

حرتاف نون الاهذه الفئة اإ  التعرف عىل ال نواع الصحفية اليت تس تخدم يف الصحافة الرايضية يف تناولها لقا وهتدف     

 الرايا، وقد مت حتديد فئات القالب الصحفي أ و النوع الصحفي ابلشت التايل: خرب، حديث، تعليق، حتقيق.

 فئة اجتاه املعاجلة:  –و 3

واخرتان  لرايات معاجلة املواضيع اليت تناو هتا الصحف الرايضية يف موضوع الاحرتاف اوهتدف اإ  التعرف عىل اجتاها     

 يف دراستنا هذه أ ن يكون الاجتاه الرايا اجيايب أ و سليب أ و حمايد .

 اجتاه اجيايب:  –

الرايا  تامثروالاس  ومت حرصه يف املواضيع اليت تعكس أ وضاعًا اجيابية مثل املواضيع اليت تشجع عىل الروح الرايضية     

رتاف ت الاحوالتسويق يف اجملال الرايا، وتكوين الالعبني والإطارات الرايضية واملنشأ ت الرايضية و  مكوانت ومؤرشا

 الرايضية يف الصحف الرايضية. 

 اجتاه سليب:  –

سلبية يف مور ال غب املالعب وال  وحاولنا حرصه يف املواضيع اليت اهمتت ابل ش ياء السلبية اكلرصاعات الغري رايضية وش     

 ية.جمال التس يري و  املواضيع حول الاحرتاف اليت حتمل مضمواًن سلبيًا من قبل القارئ املتتبع للصحف الرايض 

 اجتاه حمايد:  –

هني الاجتا يف دراهجااإ ويه املواضيع اليت ل تعكس اجتاهًا واحضًا ل سليب ول اجيايب متيل اإ  احلياد وابلتايل ل ميكن      

 السابقني.

 فئة وظيفة مضمون مواضيع الصحف الرايضية حول الاحرتاف الرايا:  –و 4

هذه  حتديد يف هذه الفئة حتاول ادلراسة حتديد وظيفة املضمون للمواضيع املطروحة يف الصحف الرايضية وقد حاولنا     

اف لإضافة اإ  حديدها من خالل مؤرشات الاحرت الوظائف من خالل القراءة ا منوذجية للصحف الرايضية املدروسة اب

 لرايا.اتسويق الرايا العنف يف املالعب، تكوين الالعبني، تكوين الإطارات الرايضية، الاستامثر يف اجملال الرايا، ال 

 

 

 فئة طبيعة مواضيع الصحف الرايضية:  –و 5

أ ن اخلرب ميكن أ ن يصنف اإ  خرب بس يط واإ  خرب مررسب  أ كدت ادلراسات السابقة واملراجع اليت تناولت اخلرب الصحفي     

وذكل حبسب املواقع اليت يتضمهنا، فاخلرب املررسب هو اخلرب اذلي يتضمن أ كرث من واقعة أ ما البس يط فهو ما تضمن خرباً واحداً 



 

 

 

 

دروسة ملوضوع فقط وعليه فقد حاولنا تقس مي هذا اإ  مواضيع بس يطة أ و أ خرى مررسبة، يف تناول الصحف الرايضية امل

 الاحرتاف الرايا.

 ثبات التحليل:   2--10-2

ة لرايضيامعلية ثبات التحليل عنرص هام يف اختبار مدى صدق التحليل من عدمه وقد مقنا ابختيار لعينة من الصحف     

 دراسات يفبوةل ويه نس بة مق  9.8بنفس املواصفات وخالل فرتات متقاربة ولح نا أ ن نس بة ثبات التحليل عالية حيث بلغت 

 حتليل املضمون.

 . 2014سبمترب  – 2013وقد مت حتليل مضمون الصحف التالية "الهداف، اخلرب الرايا، الش باك" ملدة س نة: سبمترب  –

 عدد يف جريدة الهداف  90حيث مت اختيار 

 عدد يف جريدة اخلرب الرايا 81           

 عدد يف جريدة الش باك  54                

 ته . ومكوان يث ومن خالل القراءة واملتابعة حاولنا تقيص   املواضيع املتعلقة ابلحرتاف الرايا من خالل مؤرشاتهحب 

 املعامالت العلمية) الصدق و الثباتو: -11

 الثبات والصدق يعتربان من أ مه الرشوط املهنجية يف تصممي أ دوات البحث.

عال أ ن تقيس أ س ئةل الاستبانة أ و الاختبار ما وضعت لقياسه أ ي يقيس ف الصدق ببساطة هو   : Validity الصدق -11-1

 الوظيفة اليت يفرتض انه يقيسها، فالختبار الصادق هو اذلي يقيس اجلانب اذلي أ عد من أ جل قياسه.

 :: هناك أ نواع كثرية للصدق مهناأ نواع صدق الاس تبيان

 تالية:ولإجياد صدق الاس تبيان اس تخدمنا اس تعنا ابلطرق ال    

 ةل وأ شهرهاا وسهو: صدق اامني: وهو عبارة عن اس تطالع أ راء اامني اخلرباء من أ كرث طرق الصدق ش يوعً الطريقة ال و  -

.عيىس ق أ محداس تخداًما دلى الباحثني، ولقد مت ذكل عرضه عىل املرشف أ ول مث عىل مجموعة من اخلرباء. اخلرباء مه: فال

 سلامين الهادي.سلمي حريب. لوسني

نصفية، جزئة ال حساب الاتساق ادلاخيل لالإستبانة: وذكل من خالل حساب معامالت الارتباط ابلطريقة الت الطريقة الثانية: -

صائيا دل نوي اإحبني   فقرة من فقرات جمالت الإستبانة وادلرجة اللكية للمجال نفسه، فاإذا اكن معامل الارتباط قوى و مع 

 و.R= 0.7835961لالستبانة ، ولقد جاءت قمية الارتباط كذكل أ ي  ) عىل صدق الاتساق ادلاخيل

 

 

 

 

  Reliability :الثبات -11-2

 الثبات عن طريق التجزئة النصفية: -



 

 

 

 

ّ ةل الز حيث يا جتزئة فقرات الاستبانة اإ  جزأ ين، اجلزء ال ول ميثل ال س ئةل الفردية واجلزء الثاي ميثل ال س ئ سب وجية مث 

راون دةل بريسون ببني درجات ال س ئةل الفردية ودرجات ال س ئةل الزوجية مث تصحيح معامل الارتباط مبعا ( r ) اط معامل الارتب

 اكلتايل:

= 2R / (1+R)   Reliability Coefficient( حيث وجدانR= 0.7835961 و 

 Reliability Coefficient   0.87867 = وابلتطبيق العددي يصبح:

اه ل سهل ابجتبدأ  ابن ن هبذه الطريقة مت ترتيب فقرات الاس تبيان وفقًا ملعامالت السهوةل والصعوبة أ ي أ ن لإجياد ثبات الاس تبيا

 تنازيل اإ  الصعب أ و العكس .

 عرض وتفسري وحتليل النتاجئ: -12 

 : ال و   ابلفرضية املتعلقة ومناقشة النتاجئ عرض-12-1

 يساعد عىل تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا:اع د الصحافة الرايضية عىل اجلانب اخلربي ل 

مناقشة و   عرضمتمعرفة اع د الصحافة الرايضية عىل اجلانب اخلربي وانعاكسها عىل تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا  * لغرض

 ايايبني شت الصحفي ملواضيع الاحرتاف الر  01: رمق اجلدول                املتعلقة ابجلدول التايل: النتاجئ

 الش باك الهداف اخلرب الرايا 

 %نس بة  التكرارات %نس بة  التكرارات %نس بة  التكرارات

 % 55.55 30 % 62.19 51 % 80 72 خرب

 % 11.11 06 % 13.41 11 % 7.7 07 تعليق

 % 14.81 08 % 9.75 08 % 8.88 08 حديث

 % 11.11 06 % 8.53 07 % 2.22 02 حتقيق

 % 7.40 04 % 6.09 05 % 1.11 01 روبوراتج

 % 100 54 100 82 % 100 90 الإجاميل

 حتليل ومناقشة :

خلربي الطابع اإن القراءات املعمقة للجدول السابق من خالل معلية التعليق سالفة اذلرسر نس تنتج و بشت واحض اإن ا       

و، % 80) كرار اخلرب كقالب حصفيملوضوع الاحرتاف الرايا هو الغالب لصفحات اجلرائد الثالث و هو ما تثبته النسب ت

 ة ال خرىو لت من اخلرب الرايا، الهداف و الش باك عىل التوايل، يف حني أ ن ال شاكل الصحفي% 55.55و و )% 62.195)

، و هو ما و لت من اخلرب الرايا، الهداف و الش باك عىل التوايل% 44.45و، )% 3.7و، )% 20مجمةل مل تتجاوز نسبهتا )

ن امل  دودية يهنا حمساحة الإعالمية ال كرب يف اجلرائد الرايضية املتخصصة لتكون اجلانب اخلريي، لعدة أ س باب من ب يعين اإ

 جلزائري لقارئ االصحفيني يف اجملال الرايا ن را لعدم وجود تكوين خاص ابلإعالميني يف اجملال الرايا، كام أ ن طبيعة ال

سهام ال اكدميينيمتيل للمقالت التحليلية و القوالب الصحفي ية يف تزويد عة اجلزائر اجلام ة للتحليل ال اكدميي و الفين، كام جند عدم اإ

 الصحفيني و القارئ ابدلراسات ال اكدميية ن را لطبيعة الصحافة الرايضية اجلزائرية.



 

 

 

 

ال  اجمليفلصحفيني يف حني أ ن ال نواع الصحفية ال خرى حتتاج لثقافة رايضية خاصة و معمقة، جندها حمدودة عند ا      

رايا و  موضوع الرايا من خالل القدرة و الاستيعاب للمواضيع ا تلفة لالحرتاف الرايا جبميع متطلباته و مكوانته فهو

سةل شت سل ب أ اكدميي و رسيع، ّتاج اإ  البحث و ادلراسة و الفهم الالزم من اجل نقل ثقافة الاحرتاف الرايا للقراء 

 مواضيع حرة.

فية قوالب الصح فاجلانب اخلربي الغالب عىل الصحافة الرايضية ل يساعد عىل هذا التقيد، فالتحليل و التفسري يف ال      

لإعالم لعل ا ال خرى يكون أ سهل لتغيري ثقافة الوعي مبقتضبات الاحرتاف الرايا من اجل التسهيل يف جناح هذا القانون و

ة و احلالي اليت تعرف انتشارا دلى امجلهور الرايا  ام دور هام يف املرحةلبشت عام و الصحافة الرايضية بشت خاص 

حقية ما تنتج أ  الالحقة من اجل الوقوف ابلرايضة من خالل تعزيز املفاهمي اخلاصة ابلرايضة احلديثة، و من خالل   هذا نس  

ز ثقافة  تعزياجلانب اخلربي ل يساعد عىل جاءت به هذه الفرضية و املمتثةل يف رسون أ ن: '' اع د الصحافة الرايضية عىل

 الاحرتاف الرايا ''.

كده عدة دراسات تتحققت، وهذا ما تؤ ال و  الفرضية بأ ن القرار أ خذ نس تطيع وعليه البحث لفروض موافقة النتيجة هذه تأ يت    

الوعي  ىل نرشن اجلزائري وأ ثرها عمن بيهنا دراسة الطالب ، الهادي عيىس، حتت عنوان: " الربامج الرايضية يف التليفزيو

 صصتني.دراسة حتليلية جلريديت متخ  –الرايا" حتت عنوان : " مصداقية ال خبار يف الصحافة الرايضية اجلزائرية " 

 عرض نتاجئ الفرضية الثانية :-12-2

 قةل استيعاب الصحفيني لالحرتاف الرايا ل يساعدمه عىل بناء الرساةل الإعالمية الالزمة .

مناقشة و   عرضمعرفة قةل استيعاب الصحفيني لالحرتاف الرايا ل يساعدمه عىل بناء الرساةل الإعالمية الالزمة مت * لغرض

 يبني فئة املوضوع )املضمونو::02 رمق اجلدول                    املتعلقة ابجلداول التايل: النتاجئ

                           

 حتليل ومناقشة :

 03اجلريدة   02اجلريدة  01اجلريدة  املواضيع

 ن ت ن ت ن ت

 64.81 35 56.09 46 56.66 51 موضوع العنف يف املالعب 

 9.25 05 10.97 09 18.88 17 الإدارة الرايضية

 5.55 03 6.09 05 2.22 02 تكوين الالعبني 

 9.25 05 2.34 02 3.33 03 تكوين الإداريني و الإطارات الرايضية 

 3.70 02 12.19 10 4.44 04 املنشأ ت الرايضية 

 3.07 02 3.65 03 4.44 04 تامثر الراياالاس 

 3.7 02 8.53 07 10 09 التسويق الرايا

 90 100 82 100 54 100 



 

 

 

 

عنف يف ضوع ال من خالل حتليل اجلداول اخلاصة ابلفرضية اجلزئية الثانية جند أ ن يف اخلاص بفئة املوضوع )املضمونو اإن مو 

و و %64.81و و )%56.09و و )%56.66العب اخذ النسب ال عىل يف   من جريدة الهداف و اخلرب الرايا ابلنسب )امل

ايضية طارات الر و الإ هذا مقارنة ابملواضيع و املؤرشات ال خرى اليت حددانها يف الإدارة الرايضية، تكوين الالعبني و الإداريني

الصحافة  وضوعاتا، ابلإضافة اإ  التسويق الرايا، أ ما يف اجلدول اخلاص ابجتاه مو املنشأ ت الرايضية و الاستامثر الراي

: ت النسب بـا اكنالرايضية اخلاصة ابلحرتاف الرايا فوجدان الاجتاه ااايد بنسب عالية ففي جريدة الهداف و اخلرب الراي

اجلات السليب حنو الاحرتاف الرايا يف املع و عىل التوايل، يف حني وجدان الاجتاه%55.55و و )52.43و و )51.11)

يف    و أ ما الاجتاه الاجيايب من حيث النسب فاكن ال قل%20.37و و )%34.14و و )%33.33الصحفي يأ يت اثنيا بنسب )

 من الصحف الثالث.

 و الرايا و يف اجلدول املعنون مبتوسط طول املوضوعات مبتوسط طول املوضوعات املطروحة من طرف الهداف و اخلرب

و و %71.11الش باك '' اخلاصة ابلحرتاف الرايا فوجد النسب ال كرب ملوضوعات القصرية ) اقل من نصف صفحة و )

 توسطة وو يف   من الهداف و اخلرب الرايا و الش باك عىل التوايل و هذا مقارنة ابملواضيع امل %75.92و و )69.51%)

 الطويةل.

و و %90وضوعات الصحفية الرايضية فوجدان النسب ال كرب للموضوعات البس يطة بـ: )و يف اجلدول اخلاص بتطبيق امل

 و مقارنة نسب املوضوعات املررسبة اليت اكنت نسب ضئيةل .%90.74و و )91.46%)

فة ه الصحان اجتامفن خالل حتليلنا للجدول جند أ ن الرساةل الإعالمية اخلاصة ابلحرتاف الرايا حمدودية و هذا بناء عىل أ  

املكوانت  ولعامة االرايضية حمايدة حنو فائدة الاحرتاف الرايا مما يعكس ذكل عند الصحافيني للقانون كام جند أ ن املؤرشات 

ملام  كوانت  بأ مه امللصحفينيااخلاصة ابلحرتاف الرايا مت معاجلهتا و تناولها يف الصحافة الرايضية بشت حمدود، مما يؤكد قةل اإ

ف حرتااق ابلإضافة اإ  أ ن اغلب املواضيع قصرية من حيث الشت و بس يطة مما يف  تناول موضوع الاو متطلبات الاحرت 

 الرايا ابلقتضاب.

رتاف ع الاحومبا أ ن النسب املتحصل علهيا يف اجلدول تعكس مواضيع قصرية و بس يطة و اجتاه الصحافة الرايضية حنو مواضي

' قةل 'لثانية ااملؤرشات اخلاصة ابلحرتاف الرايا و هذا ما يؤكد حصة الفرضية الرايا حمايد و سليب، و قةل تناول أ مه 

 استيعاب الصحفيني لالحرتاف الرايا ل تساعد عىل بناء الرساةل الإعالمية الالزمة ''.

كده عدة دراسات تؤ تتحققت، وهذا ما الثانية الفرضية بأ ن القرار أ خذ نس تطيع وعليه البحث لفروض موافقة النتيجة هذه تأ يت    

 من بيهنا دراسة الباحث عبد ا ميني بوداود املمتثةل يف كتاب، حتت عنوان: " متطلبات الاحرتاف الرايا"

 الاس تنتاج العام : -13

من خالل روحة و من خالل ادلراسة امليدانية اليت أ جريناها وبعد حتليل النتاجئ املتوصل اإ هيا يف ضوء الفرضيات املط     

تاج كننا اس تن مي لقراء االتحليلية والوصفية يف موضوع الصحافة الرايضية وتأ ثريها يف تعزيز ثقافة الاحرتاف الرايا عند  ادلراسة

 ما ييل: 

فامي خيص القوالب الصحفية اليت تبيعها الصحف الرايضية املدروسة، جند أ ن اجلانب اخلربي يأ خذ املساحة ال كرب يف معاجلة      

خلرب الرايا، الش باك" يف معاجلة وتناول قانون الاحرتاف الرايا، وهذا ما يؤثر سلبًا يف تعزيز ثقافة   من "الهداف، ا



 

 

 

 

هذا القانون، فهو موضوع أ اكدميي وقانوي ّمل عدة مؤرشات ومكوانت، مما جيعل للصحافة الرايضية، والإعالم بشت عام 

واجلوانب اخلاصة ابلحرتاف الرايا، يف حني تناولها لهذا املوضوع دور ومسؤولية هامة يف حتليل وتفسري وتوضيح املواضيع 

ابلشت اخلربي دون القوالب الصحفية ال خرى " تعليق، حديث، حتقيق، روبوراتج" اليت حتمل اجلانب التحلييل يبق  

 حرتاف عند القارئ .الغموض ابلنس بة للقارئ حول هذا القانون مما ينعكس يف تعزيز الوعي والفهم الصحيح ملقتضيات الا

لرايا احرتاف ومن هجة أ خرى وبعد دراسة حتليلية للصحف املدروسة وجدان أ ن الرساةل الإعالمية املعاجلة لقانون الا     

ريني بني والإداالالع  تفتقر اإ  الإملام والفهم الالزم لالحرتاف الرايا، فأ غلب املواضيع ل تتناول الإدارة الرايضية وتكوين

    رات الرايضية واملنشأ ت الرايضية ابلإضافة اإ  الاستامثر الرايا والتسويق يف اجملال الرايا .  والإطا

ان أ غلب ، ووجدكام أ ن مواضيع الصحف الرايضية ذات اجتاه حمايد وسليب ابدلرجة الثانية حول موضوع الاحرتاف الرايا     

المية  الإعها لقانون الاحرتاف الرايا، وهذا ما يف  أ ن الرساةلاملواضيع قصرية )أ قل من نصف صفحةو وبس يطة يف تناول 

، يف جوانبه متعمقةو للصحافة الرايضية يف تناولها الاحرتاف الرايا ل ترق اإ  قمية وأ مهية الاحرتاف الرايا ويه غري ملمة 

 مما ي هر قةل استيعاب الصحفيني لهذا القانون .

ذكل و ند القراء ع قافته ثناول الصحافة الرايضية لقانون الاحرتاف الرايا مما ينعكس عىل تمنية وقد ا متس نا أ يضًا حمدودية ت      

لرايا االاحرتاف  لقانونبدراسة ميدانية واس تبيان القراء من خالل طلبة معاهد الرتبية البدنية والرايضية يف تناولها ومعاجلهتا ل

 ته عند القارئ .حمدود التأ ثري مما يف  انعاكسها يف تمنية ثقاف 

تعزيز   تعمل عىلضية لانطالقًا من النتاجئ املتوصل اإ هيا واليت أ ثبتت حتقق الفرضيات اجلزئية تتوصل اإ  أ ن الصحافة الراي     

 ثقافة الاحرتاف الرايا عند القراء .
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