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ة ف اض ة توظیف الوسائل و المنشآت الر ة و ي تحقیفاعل ة البدن ة في الطور أهداف التر اض الر
"المتوس

"أ"مناد فوضیل      أستاذ مساعد قسم : إعداد
ة و  ة البدن ة مستغانممعهد التر اض الر

:الملخص

حت الراضة في العصر الحدیث تكتسي وقت مضىلقد أص بیرة أكثر من أ ة  حتى ،أهم
قاس بها أضحت احد المع ذلك لكونها فرضت نفسها من خالل أثرها ، و تحضرهاتقدم الدول و اییر التي 

جعلها تعرف أصحاء و ارا،ورجال صغارا و الفعال على ممارسیها نساءیجابي و اإل مرضى، األمر الذ
أنها نظام خدماأنها علم وفن في الوقت ذاته، و  عض  ه عرفها ال ات عمل خاص  تي متكامل له آل

مختلف وأهداف محددة نرجوها و  ارها مجال خصب غني  اعت أغراضا واضحة ینشدها، فالراضة 
ة تعطي فرصة للفردطات و النشا ات الراض اتهالفعال ان مجاالت و ،إلبراز قدراته وٕام ألن الراضة تحتو

فرد ع إلى ممارستها ألن أ إذ تضم ،سیجد المجال المناسب له ولقدراته وحاجاتهمتعددة فهي تدعوا الجم
ع دون استثناء و اضةالر  ة للجم ح ة لألالترو فة للمعاقین النخبو ة للمرضي والم طال والمحترفین وعالج
ما یليو  ان التساؤل العام  ة، من خالل هذا   ة لمن هم للمؤسسات الترو :المدرس

فاعلیتها في تحقما هو-  ة و مد عض أهداف التر واقع توظیف المنشآت والوسائل الراض ة ی
ة  و  ة مستغانم؟البدن وال على مستو م المتوس مؤسسات التعل الراضة 

احث  األسلوب المسحي و استخدم ال ان موجالمنهج الوصفي  ة ذلك من خالل استب ه إلى أساتذة التر
ة، و  ة الو .سنة لنفس الهدف) 15-14(أخر موجه للتالمیذ البدن حث في  أساتذة التر ة تمثلت عینة ال بدن

ة مستغانم و في ا بوال م المتوس ارهم، 164بالمقدر عددهم لتعل ما .طرقة مقصودةحیث تم اخت
حث  م المتوستلمیذ450شملت عینة ال .سنة) 15-14(من التعل

ة، المنشآت الرالوسائل:الكلمات الدالة ة والراض ة البدن ة، التر .، الطور المتوساض
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Résumé :
Le sport a acquis au sein de la société contemporaine une énorme importance sans

équivalent auparavant, au point d'être considéré comme étant l'un des critères permettant de
mesurer le progrès des états et leur évolution. Cette importance est due à l'impact positif du
sport sur ses pratiquants  soient-ils jeunes ou vieux, malades ou saints, de sexe féminin ou
masculin, d’où cette tendance à attribuer à cette pratique,  une  double définition, à la fois,
scientifique et artistique. Pour certains, il s'agit d'un système de services auto-
complémentaires ayant ses propres mécanismes de travail et visant des objectifs spécifiques et
clairs.
Le sport étant considéré comme un domaine de grande richesse  quant   aux diverses activités
et nombreux événements sportifs qu’il englobe, constitue  une opportunité ouverte à chaque
individu afin qu’il puisse mettre en relief ses capacités et ses potentiels. Et c'est à travers cette
diversité et multiplicité que chacun se  sentira invité à pratiquer le sport qu'il estime approprié
à ses besoins et capacités, sachant que les  sports de loisirs sont ouverts pour tous les
individus, et sans aucune exception,   allant de l'élitisme pour les champions et les
professionnels, le thérapeutique pour les patients, l’adapté pour les handicapés, au scolaire
pour les établissements d'éducation. C’est pour ces raisons que nous avons posé  la question
suivante:
Comment a-t-on utilisé, en réalité les installations et les moyens sportifs?  Et à quel point
sont- ils efficaces pour la réalisation de certains objectifs de l'éducation physique et sportive
dans les  institutions d'enseignement moyen au niveau de la wilaya de Mostaganem?
Le chercheur a opté pour la méthode descriptive basée sur la technique  d'enquête à travers
l'usage de deux questionnaires: l'un destiné à un groupe de professeurs d'éducation physique
au cycle moyen à la wilaya de Mostaganem  formant ainsi un échantillon de 164  professeurs.
Et l'autre,  dirigé aux étudiants (âgés de 14 à 15 ans) afin d'atteindre la même finalité. Ce
dernier échantillon est composé également 450 collégiens scolarisés au niveau de la même
wilaya.
Mots clés: moyens, infrastructures sportives, éducation physique et sportive,  enseignement
moyen.

Abstract:
The sport has taken such an importance in the modern era to the point that it is considered as
one of the parameters that allow you to measure the progress and the development of some
countries. It is imposed by its positive impact on individuals: men, women, young people,
adults, sick, and in good health. A  domain that some experts characterize him as both as a
science and an art, while others define it as a set of complementary services that answers to
the mechanisms of specific work aimed very specific objectives and goals expected.
Sport as a vast and fertile domain, which covers different activities and sports event, enables
every individual to flourish and to develop its capabilities and its potential. On the one hand
the professional sport for the elites, the sport of recreation for everyone, the handisport for the
disabled, the therapy through the sport for the physiotherapists and finally the physical
education and sport for the school.
This fact raises the following question:  "What are the reality and the impact of employment
and the use of means and sports infrastructures and its effectiveness to achieve the objectives
set by the physical education and sports in middle education in Mostaganem? »
To lead this study the researcher has used the descriptive method and investigation through a
questionnaire sent to EPS professors (164), and another questionnaire to pupils of the third
level (14-15) years (450).
Key words: the means, sports Infrastructures, Physical Education and Sports, Middle school.
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:مقدمة-

بیر تكتسي الراضة في عصرنا  ة  وقت مضىالحدیث أهم ، حتى أضحت احد ة أكثر من أ
قاس بها تقدم الدول و تحضرها ذلك لكونها فرضت نفسها من خالل أثرها االیجابي، و المعاییر التي 

ارا، أصحاء و مرضى، األوالفعال على ممارسیها نساء و  أنها رجال صغارا و  جعلها تعرف  مر الذ
أنها نظام خدماععلم وفن في الوقت ذاته، و  عض  ه وأهداف رفها ال ات عمل خاص  تي متكامل له آل

ارهمحددة نرجوها و  اعت مختلف النشطات أغراضا واضحة ینشدها، فالراضة  ا مجال خصب غني 
ة و  ات الراض اته و الفعال ان مجاالت متعددة فهي تعطي فرصة للفرد إلبراز قدراته وٕام ألن الراضة تحتو

ع  فرد سیجد المجال المناسب له ولقدراته وحاجاتهإلى ممارستها ألن تدعوا الجم إذ تضم الراضة،أ
فة للمعاقین  ة للمرضي والم طال والمحترفین وعالج ة لأل ع دون استثناء والنخبو ة للجم ح الترو

ةو  ة لمن هم للمؤسسات الترو ة، (.المدرس )1997خطاب
ننا القول أن و  م ه  ل شرائح المجتمع وفي ظل هذا التنوع للراضة الراضة بإمعل انها استعان 

احث إلى أحد أهم وابرز المجاالت و هذه المجاالت المتعددة اتجه و  ه الراضة نظر الطالب ال نعني  الذ
ة و المدرس ة البدن التر عرف  هذا النوع من الراضة التي تمارس في المؤسسات الراضة،ة أو ما 

صفة عامة الت ة  طرقة مدروسة ومنظمةرو ة لها أهداف . من قبل التالمیذ  ة والراض ة البدن والتر
صفة عامحددة و  ا و الثابتة تنحصر  ا واجتماع ا ونفس ا وعقل التلمیذ بدن امة في االرتقاء  ن ،خلق قصد تكو

ذلك إلى إخراج التلمیذ من الروتین المواطن الصالح و  الجهد ي و الیومالتي ترمي  التخفیف من ضغ
وسیلة النتقاء و العقلي، إضافة نقطإلى استعمالها  ة  ه المواهب الشا ة توج ة إعداد أولى للراضة النخبو

ة فيو  ات الوطن ة منها و المنتخ ةمختلف الراضات الجماع .الفرد
ه یو  ة و عل ة البدن ة التر أهم جعل تضح مد ة األمر الذ ما الراض الكثیر من دول العالم الس

ل ما من شأن ة المتقدمة منها تولي الكثیر من االهتمام لها حیث عملت على توفیر  أهداف التر ه تحقی
ة و  ذلك حیث وفرت اإلطار ،الراضةالبدن ة  ات المؤهلة علما لهذا االختصاص وهیئت البرامج المناس

ة الالوفرت الوسائل و  ة و زمة لممالمنشآت الراض ة البدن ةارسة التر ات إإضافة ،الراض م الملتق لى تنظ
االهتمام بهذه الراضة من خالل األموال الكبیرة التي تصرف في سبیل تحقی ة لیتضح مد العلم

ة و األهداف ا ة البدن ةلمنشودة لمادة التر .الراض
النمو فهيو  ارها أحد الدول السائرة في طر اعت ة الدول المتقدمة األمر الجزائر  ق تنشد التطور 

جعلها تو  ة و الذ ل الرعا ة  ة البدن علي للتر تبر نقطة قوة لدفع االهتمام خاصة أنها تملك مجتمع شاب 
فاءة و لذلك فقعجلة النمو، و  ة لتخرج إطارات ذات  ة والراض ة البدن وضعت مناهج د أقامت معاهد التر

ة ع طرقة مدروسة و لى أسس علمخاصة مبن إضافة إلى حرصها على توفیر الوسائل ،هادفةة و
ة الو  ة و المنشآت الراض ة البدن ةالزمة لممارسة التر حیث هذه األخیرة التي تعتبر من ،الراض
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ة للمادة و  ات األساس و حد ابرز العوامأالمتطل ة الإ ل التي من شأنها إعطاء دفع قو ة یجابي للتر بدن
ة ة من قاعات ومالعب و . والراض ات إضافة إلى الوسائل فالمنشآت الراض أحدث التقن ات المعدة  مر

ة المختلفة ذا ة تجلب التالمیذ الراض ة تشجعو ت الجودة العال ة والراض ة البدن هم على ممارسة التر
ل قدراتهم و تتو  اتهمح لهم فرصة إلبراز  ان )1994الخولي، (.ٕام

حث دراسة العالقة الموجودة بیو  احث في هذا ال حاول الطالب ال ه  ن متغیرن هما المتغیر عل
ة ع المتمثل و ،المستقل والمتمثل في الوسائل والمنشآت الراض ة المتغیر التا ة والراض ة البدن في التر

عو  أثر المتغیر المستقل على التا .معرفة مد

ة- ال :إش

احثین من لقد عرفت  ة تطورات هائلة نتیجة الخدمات التي أداها الكثیر من ال ة والراض ة البدن التر
ة الذین ساهموا في دفع هذه األخیرة نحو التقدم والتطور  ة والراض ة البدن المختصین في مجال التر

ح في العصر الحدیث علما وفنا في نفس الوقت حث. لتص ه ال ان سب العلمي المستمر هذا التقدم الذ
ة والتي تنفع  ة والراض ة البدن مثل عجلة التطور التي تسیر علیها مختلف العلوم وعلى رأسها التر الذ

ة بها قدر االهتمام والرعا )        1970عالم، (.وتفید 

ات اإلنسان المنظم ة من المصطلحات التي تعبر عن حر ة والراض ة البدن ة في مستواها إن التر
في المدرسة س ال مي والترو ة عند العلماء . التعل ة والراض ة البدن م التر وقد تعددت مفاه

ة تهدف إلى إعداد المواطن  أنها فن من فنون التر ة  ة والراض ة البدن والمختصین وقد عرف فایز التر
ا،في حین تعرفها الج ا ونفس ا، اجتماع ا، خلق ا، عقل ة جسم أنها جزء متكامل من التر ة  امعة األمر

ة  ة واالجتماع ة واالنفعال ة والعقل ة البدن من الناح ن المواطن الالئ العامة ومیدان تجربي هدفه تكو
ة هي مجموعة من أنشطة  ة والراض ة البدن البدني،وعموما فالتر ألوان من النشا وذلك عن طر

ال مختلفة ته ن المواطن الصالح منظمة على أش ا(دف إلى تكو ا وعقل ا،اجتماع ا،نفس ا،صح الذ) ترو
ر وطنه ساهم في ارتقاء وتطو نه أن  )1977مهنا، (.م

ل ما من شأنه  ة عملت على توفیر  الممارسة الراض ة مستو ا منها لتنم والدولة الجزائرة وسع
ة وتحق ة والراض ة البدن ة ضمن المواد تفعیل دور التر ة والراض ة البدن أهدافها، ومع إدراج التر ی

و التي یدرسها التالمیذ ة، في الطور المتوس عد اإلصالحات التي مست المنظومة الترو خاصة  الثانو
ة ضمن المواد التي  ة والراض ة البدن قة  و حین دخلت مادة التر الورا، متحن فیها التلمیذ في مسا ال

عاب المختصین األم ة ما یدل على است ة البدن ة الكبیرة التي تولیها الدولة للتر یدل على األهم ر الذ
ات التفاعل النفسي واالجتماعي  ة ودورها  الفعال في إكساب التلمیذ آل ة والراض ة البدن قة التر لحق
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ة المتزنة والفرد الخلوق الفاعل في بناء مج ه الشخص ال إضافة إلى الدور اإلیجابي وصوال  تمعه مستق
ة ات الوطن ة التي هي أساس ونواة المنتخ ة  في اكتشاف المواهب الشا ة والراض ة البدن .الكبیر للتر

ح، ( )1991را

ة  أهداف التر المساعدة التي من شأنها تحقی ولكن البد من  توفیر المناخ المناسب والشرو
ة ة والراض ة التي بدءا بت،البدن ة، تسطیر البرامج والمناهج الدراس م ة التعل ن اإلطارات المؤهلة للعمل كو

ة الالزمة التي تعتبر أهم  تتماشى وحاجة التالمیذ وسنهم، إضافة إلى توفیر الوسائل والمنشآت الراض
ة ة والراض ة البدن أهداف التر .وأبرز العوامل المساعدة على تحقی

التلمیذ والوسائل الر  م والتدرب المعینة على االرتقاء  افة األدوات المساعدة على التعل ة تشمل  اض
ا دن ة فتشمل المالعب والقاعات متعددة الراضات . مهارا و ادین(أما المنشآت الراض ح، م ..) مسا

الراضي أة للنشا ة ال.المه ة بتوفیر الوسائل والمنشآت الراض ه فالدولة مطال الزمة للممارسةوعل
ة ة والراض ة البدن أهداف التر ة والمعینة في تحقی )1999الشافعي، (.الراض

عض مضمونها أن الدولة  ة المتعلقة بهذا الشأن، حیث جاء في  وهذا ما تعززه النصوص القانون
ات  فة مع متطل ة المتنوعة والم ال الممارسة تسهر على تهیئة الوسائل والمنشآت الراض مختلف أش

ة ة، (.الراض أن )1993وطن ة فإن الدولة الجزائرة تشتر عض المواد القانون ومن خالل ما جاء في 
ة، وتصر على تكثیف المنشآت  س األمن ة والمقای قا للمواصفات التقن ة منجزة ط تكون المنشأة الراض

ة الالزم ة والتوفیر الكامل للوسائل الراض انة هذه الوسائل الراض ة، إضافة إلى حرصها على ص
ل هذا الحرص على  ة، وما  ة البدن ة من قانون التر ما جاء في المواد القانون ة  والمنشآت الراض
ة  ة الوسائل والمنشآت الراض فاعل ة من قبل المختصین إال إدراكا منهم لمد الوسائل والمنشآت الراض

ة البدن أهداف التر ة للجمهورة الجزائرة في المرسوم رقم لتحقی - 77ة، وقد جاء في الجردة الرسم
اب 1977أوت 6لـ177 ن الش ة وتكو التر ة تساهم في رفع مستو أن الوسائل والمنشآت الراض

ة .وتعمل على رفع الروح الراض

وحماس التال ة تثیر نشا ة والراض ة البدن فضال على أنها إحد،میذما أن أدوات درس التر
ع في التمرنات واأللعاب و  ة للتنو س م في ابر أالوسائل الرئ اب المساعدة على التح لسیر الحسن ز األس

ة ة البدن ة ،لحصة التر ة والراض ة البدن ات درس التر ة من متطل بل تعتبر الوسائل والمنشات الراض
فها فإن ارها وتوظ التالمیذالتي إذا ما أحسن اخت وتزد الحصة ،ها تساعد على رفع المردود الراضي لد

قا ومرحا األهدافتشو اشرة إلى تحقی ةوتقود م س المدرسة التي ،المرجوة من الممارسة الراض ع
ة  ة في الصعو ة ممل وغا ة والراض ة البدن ون درس التر ة حیث  تخلو من الوسائل والمنشآت الراض
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عوق تحقی ة من ما  حت الوسائل والمنشآت الراض التالي فقد أص ة، و ة والراض ة البدن أهداف التر
ة  ة البدن أهداف التر ة الحدیثة، ومن أكثر الوسائل المساهمة في تحقی ة والراض ة البدن مستلزمات التر

ة  (G-POULIART, 1987)). هذه األخیرة(والراض

أهداف وهذا ما یبرز العالقة  ة من جهة وتحقی ة الموجودة بین توفر الوسائل والمنشآت الراض القو
الدراسة التي  احث  یتناوله الطالب ال حث  الذ ال ، وهما متغیر ة من جهة أخر ة والراض ة البدن التر

:بنیت على التساؤل التالي

:التساؤل العام-

عض - فاعلیتها في تحقی ة و مد مؤسسات ر .ب.تما هو واقع توظیف المنشآت والوسائل الراض
ة مستغانم؟ وال على مستو م المتوس التعل

ة - :التساؤالت الفرع
أهداف - ة له تأثیر إیجابي في تحقی ؟ر .ب.تهل توفر الوسائل والمنشآت الراض
أهداف - ة في تحقی ة الوسائل والمنشآت الراض تأثیر فاعل ؟ر .ب.تما مد

:األهداف* 
ة مستغانم-  بوال م المتوس ة في الطور التعل .التعرف على واقع توظیف المنشآت و الوسائل الراض
ة -  عض أهداف التر ة في تحقی ة توظیف المنشآت و الوسائل الراض فاعل ة معرفة مد البدن

م المتوس ة في  الطور التعل .والراض
م األساتذة في توظیف المنشآت و معرفة العالقة بین ت-  ة و الو ح الراضي للتالمیذسائل الراض .مستو

ات*  :الفرض
ة العامة- :الفرض
ة إن واقع المنشآت و -  اتالوسائل الراض ات  والصعو فو ،عترض طرقه جملة من السلب ها له ٕان توظ

م المتوس ة في طور التعل ة البدن عض من أهداف التر ة في تحقی .فاعل
ة- ات الجزئ :الفرض
م المتوس-  ل الالزم في طور التعل الش ة غیر متوفرة  .إن الوسائل و المنشآت الراض
ة في تحإن توفر المنشآت و -  الفاعل ة یتسم  ة الوسائل الراض عض أهداف التر ة و قی ة  البدن الراض

م المتوس .ضمن طور التعل
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متحدید*  المفاه
ة.أ ةالتر ةو البدن اض وهنا،التفصیلمنبنوعالنظرالجانبفيالمفهومهذاإلىنتعرض:الر

ةمفهومإعطاءسنحاول فق ةالتر النظاماالندماجعمیترونظامهو‘‘والذالجزائرفيالبدن
اتلنفسوتخضعالشامل،الترو ةتسعىالتيالغا ةبلوغهاإلىالتر نشأنمنالرفعإلىوالرام تكو

أنها .)1984صالح، (الصالحوالمواطناإلنسان ع " ما تعرف  ة الطفل بجم ة في تر الغة األهم مادة 
ة ة والخلقي والجسمان ة ،قواه العقل ة السام م اإلنسان ة الق قصد إثارة انفعاالته وتحرك عواطفه لمح

ا للوطن  المثل العل ، (".والتعل امز ما یر)1976خور ة هي مجموع األنشطة "ول ة البدن أن التر
أنواع ونقدت الحصائل ة لإلنسان التي اختبرت  وقد عرفها تشارلز بیوتشر )1990، .الخولي م(."البدن

ن المواطن الالئ" :أنها  ة و میدان تجربي هدفه تكو ة والعقل ة البدن ة من الناح ة واالجتماع االنفعال
المهام  غرض تحقی البدني اختیرت  أنواع من النشا ومن خالل هذه )1997عبده، (.وذلك عن طر

ة هي ممارسة منظمة أللوان م ة والراض ة البدن ةالتعارف نستخلص أن التر بهدف ،ن النشاطات البدن
ان ة اإلم ة و تنم ة والنفس ة والعقل ة وغیرها ات البدن .االنفعال

ةالمنشآت.ب اض ارةوهي:الر ةمؤسساتعنع م وتسییرفيمهامهاتنحصرإدارة،عموم تنظ
ةالممارسات ة،)الراض ةالجماهیرة،التنافس ةالمدرس رةالهیئاتإلىاإلضافة(والجامع لالعس وتش

ضا ةالمنشآتأ رةقاعة(المتعددة الراضاتالقاعاتوفيالقدمرةالخاصةالمالعبفيالراض
حقاعة/الطائرةرة/السلةرة/الید ازقاعة/المس ، ().الخ..الجیدوقاعة/الجم )1980الطاو

ةالوسائل.ج اض ةدرسفيالتالمیذستعملهاالتياألدواتلابهونعني:الر ة منالتر :الراض
الالساللم ة، الح لة،القصیرةالخشب ة،مقاعدوالطو د أحجامالملونة،الشرائاألطواق،سو رات 

اسمختلفة،  أةأك ة،راتالرمل،مع ةللوثب،مقسمةصنادیطب ، (.الخ...مضارب خشب الطاو
1980(

ة.د اض أنهاعرفها :المنشآت الر ا  احث إجرائ حرص على االستغالل العقالنيالطالب ال م مد السل
عا لألهداف المنشودة عة الموقف الراضي ت ه طب ة حسب ما تقتض .في توظیف المنشآت الراض

قةالدراسات- 6 :السا

حث هو لتحدید ما سبإن الهدف األساسي من التطرق إلى الدراسات المشابهة لموضوع ال
لة و ،إتمامه حث أو دراسة مش تكرار ال حث المطلوب دراستها ألجل تفاد لة ال مش خاصة ما یتعل

دراستها حثه على نحو أفصل. سب احث إلنجاز  ر دمحم حسن .إلى جانب إتاحة الفرصة أمام ال ذ و
و  امل راتب أنعالو قة تكمن أسامة  احث على " الفائدة من التطرق إلى الدراسات السا في أنها تدل ال



ة  ة للثقافة البدن ةالمجلة العلم اض والر
سمبر العاشرالعدد 2013د

166

معھد علوم وتقنیات األنشطة
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

حث، الت التي ال زالت في حاجة إلى دراسة أو  الت التي تم إنجازها من قبل أو المش ما الذو المش
ة  النس طة قد عالجتها  حوث المرت احث مختلف الجوانب التي تكون ال ما أنها توضح لل غي إنجازه  ین

ةل حث الحال لة ال اف من قبل، ،مش قدر  حث قد عولجت  لة ال انت مش احث عما إذا  أو توضح لل
لة حث في هذه المش ستدعي إجراء مزد من ال قد ال  احث على هذا األساس و ".األمر الذ قام ال

ة المشابهة  حاث العلم عض الجامعات الجزائمراجعة األ زة ل ات المر ت الم تبین حیث ،رةعلى مستو
ما أن هذا  أنها قلیلة إلى درجة تكاد تنعدم في هذا االختصاص الراضي نظرا ألن الموضوع أصیل 

الدراساتاالختصاص في حد ذاته حدیث النشأة  احث  اكتفى ال :ةالتاللد

مي- 1- 6 ة تسییر المنشآت و ):2007(دمحمدراسة براه المؤسسات عمل ة  الوسائل الراض
ة م ةمعهد،)رسالة ماجستیر غیر منشورة.(التعل ةالتر ة، جامعةالبدن خدة بنیوسفبنوالراض
.الجزائر

ات- ةفيطرحهاتمالتيالتساؤالتمنانطالقا:الفرض ال اغةتماإلش اتص :التاليالنحوعلىفرض
ة:أوال- ةوواقع:العامةالفرض ةووضع ةوالوسائلالمنشآتتسییرعمل المؤسسات فيالراض

ة م .التعل
ات:ثانًا- ةالفرض :الفرع
ةوالوسائلالمنشآتتوفر-  ملتالمیذالراضيالمردودرفعفيساهمالراض .الثانوالتعل
ةوالوسائلالمنشآتتسییرحسن-  .للتالمیذالراضيالمردودرفعإلىیؤدالراض
مدرجة-  ةوالوسائلالمنشآتفي(األساتذة)المؤطرنتح رفع المردودفيهاًمادوًرایلعبالراض

.للتالمیذالراضي
عقیلة- 2- 6 ة):2008(دراسة زاو ة ومدوالوسائلالمنشآتأهم ممارسةعلىتأثیرهاالراض

ة ةالتر ة و الراض ) رسالة ماجستیر (.الثانوالطورلتالمیذالبدن
:الدراسة إلىتهدف هذه -
حول العالقة الموج-  ة التسییر المنشآت والوسائل الوصول إلى مجموعة من الحقائ ودة بین عمل

ة ات المتخصصةو ،الراض الثانو .المردود الراضي في إحد
تسییر هذه المنشآت و الت-  ة الراعرف على نم ة في هذه الثانو ةالوسائل الراض تأثیرها على و ،ض

.الراضي للتلمیذالمردود 
حث ات ال :فرض

ة لتالمیذ الطور الثانو-  ة البدن ة تأثیر على ممارسة التر .للمنشآت و الوسائل الراض
تالمیذ الطور الثانو-  إلى رفع المردود الراضي لد ة و حسن تسییرها یؤد .توفر المنشآت الراض
م أساتذة الطور الثانو-  فهم للمنشآت و تح ساهم في رفع المردود الراضياوتوظ ة  .لوسائل الراض
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ح - 3- 6 ة على نجاعة : 2004دراسة  بورزامة را ادة اإلدارة للمنشآت الراض اس الق انع مد
.المردود الراضي

ة العامة- اس على نجاعة المردود الراضي:الفرض ة انع ادة اإلدارة للمنشآت الراض .للق
ة- ات الجزئ :الفرض
ادة اإلدارة-  المختلقة المختلفة للق أوتو قراطي _ : من بین األنما فوضو_ نم مستبد _ نم نم

اس على نجاعة المردود الراضي_  مقراطي حیث هذا األخیر له انع د .نم
اس على نجاعة المردود الراضي-  ة انع للمنشآت الراض ة  القائد اإلدار .لسمات شخص
ة داخل المنشآتالقائد و تصال بینلال-  الراض اس على نجاعة المردود ،عماله رؤساء النواد انع

.الراضي

على الدراسات- 7 :التعلی

قة تم االستفادة و  احث أنه من خالل الدراسات السا ة شیر الطالب ال من نواتج الدراسات العلم
ة وناتها األساس م حث  م خطة ال قة في تصم حث، وتحدید عینة السا ات ال لة وأهداف وفرض من مش

حث و  ةو .األدوات الضرورةو ذا اإلجراءات،ال ة معالجة النتائج اإلحصائ ف .ٕالى 
حثو  ة حول الظاهرة موضوع ال ام موضوع .من تم إصدار أح

ة المتغیرات مثلما اتفقت معظم الدراسات على-  متغیر المنشآت و : أهم ة  ،مستقلالوسائل الراض
ع تجلى في نجاعة المردود الراضي ة، أو .بینما المتغیر التا ة والراض ة البدن أهداف التر ،تحقی

ةممارسة ة و التر ةالبدن .الثانوالطورلتالمیذالراض
األسلوب المسحي-  .اتفقت معظم الدراسات على استخدام المنهج الوصفي 
ان و معظم الدراسات على ااتفقت -  أهداف ستخدام االستب وسیلة وصوال إلى تحقی اشرة  المقابلة الم

قة الموضحة أعاله .الدراسات السا
ة و اتفقت معظم الدراس-  ة المئو اات على استخدام النس قة  ار حسن المطا 2اخت

اتها على ضرورة انجاز دراسات من هذا -  ات اتفقت الدراسات في ابرز توص مختلف المستو النوع 
ة .الترو

ة الوصول إلى نتیجة مهمةولهذا الغرض و -  احث خطة لمعالجة موضوع فقد وضع الطالب ا،غ ل
حث و  ابین إحداهماال و التي شملت  قينظر ل على ،األخر تطب حث  لل إضافة الى الجانب التمهید

:نحو التالي
ة- ان موجه : (الدراسة االستطالع ةاستب ة البدن )ألساتذة التر

ما یلي ة ف :وقد تجلت أغراض التجرة االستطالع
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االكشف عن واقع المنشآت و -  ة من االستغالل و الوسائل  .التوظیفلمؤسسات الترو
بدورها إلى الحصول على نتائج صادقة-  حث التي تؤد أدوات ال .الوصول إلى أفضل الطرق لتطبی
ات و -  ةالمشامعرفة الصعو احث خالل الدراسة األساس .كل التي قد تواجه الطالب ال
ة-  ة المناس ار الوسائل اإلحصائ .اخت

احث خالل هذه الدراسة في الوقوف على ال ات التي قد تواجه األساتذة و لقد شرع ال التالمیذ في صعو
ان عتبر ،فهم أسئلة االستب ع الذ موضوع المن أحد أدوات المسح الهامة لتجم طة  انات المرت ،حثالب

ةوذلك  تو ة علیها بنفسه،من خالل إعداد مجموعة من األسئلة الم اإلجا حوث  قوم الم وقد .حیث 
ة علیها بنعم أو ال، و تشملت أسئلة مغلقة و  طرح السؤالكون اإلجا ل مفتوح أسئلة مفتوحة حیث  ش

ة دون التقید،و  الكفاءة في الحصول أسئو ترك للمستجوب حرة اإلجا مغلقة مفتوحة وهي تمتاز  لة أخر
هما تم إعطا.على معلومات ة إعداد لهذه و .  ء للمستجوب فرصة إلبداء رأ احث أنه خالل عمل شیر ال

ة ارات التال االعت :األداة تم األخذ 
ان-  مضمون االستب طة  قة المرت .مراجعة الدراسات السا
حث الحاليمراجعة اإلطار النظر-  .لل
ان-  االستب ةجذاب و محتو ل في اإلجا أخذ وقت طو حیث ال  .قصیر 
ل س-  حث و إرت لة ال مش ان  حثؤال في االستب أهداف ال ساعد على تحقی .هذا  
حوث -  ل، حتى ال تشعر الم قة للسؤال دون غموض أو تأو اغة الدق احث على الص ما حرص ال

ان األول أو الثانيسواء في اال. الحرج .ستب
ط-  اغة األسئلة  سهل معها تفرغها و تم ص . استخالص نتائجهارقة 
ل متسلسل-  ش األسئلة ل التدرج من العام إلى الخاص، و وذلك من خال. ما تم ترتیب األسئلة  البدء 

ة إلى السه ة أسئلة مشجعة على تكملة اإلجالة المستثیرة الهتمام المستجوب و السهلة فالصع ق ة على 
ان مصدق الظاهرو .االستب حث على مجموعة من األساتذة و أداتيتم تح اترةال صدق (الد
مین عد أسبوعین فور و ،)المح قها  ات االستمارة وذلك خالل إعادة تطب أساتذة 10على تم حساب ث
ة ال والتر م المتوس ة من طور التعل ة مستغانمتالمیذ من نفس الطور 10بدن وهم من نفس ، بوال

ة،المجتمع األصلي طرقة عشوائ ارهم  احیث تم اخت استخدام معامل اإلرت ة  عد المعالجة اإلحصائ و
لكارل بیرسون تم تقد س ما هي موضحة في الجدول التاليال ل محور،  ات حسب  مة معامل الث :م ق
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م معامل ث) 01(جدول رقم  ان الموجهةات وصدق یوضح ق ةمحور االستب ة ألساتذة التر البدن
ة و  اض م المتوسوالر .تالمیذ التعل

ة  األسس العلم
ان لالستب

حث عینة ال
ان اتمحاور االستب امعامل الث معامل االرت

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة الموجهة  

للتالمیذ

ات التي تتوفر علیها  ان اإلم المحور األول 
0,930,86المتوسطة

ة المنشآت والوسائل : محور الثاني فاعل
عض أهداف درس ت ة في تحقی اض 0,900,81ر.ب.الر

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة الموجهة  

للتالمیذ

ات التي تتوفر : المحور األول ان خاص بإم
0,950,91علیها المتوسطة

ة المنشآت : المحور الثاني والوسائل فاعل
عض أهداف درس ت ة لتحقی اض 0,870,75ر.ب.الر

م  ع ق ا" ر"لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن جم ارت ة تمیزت  المحسو
مة  شیر إلى وجود ا1عالي نظرا القترابها من الق ة، و ، مما  عد ة وال بین النتائج القبل قو ا ه  رت عل

احث إال   ات و خلص ال حث  تتمتعان بث .صدق عاليأن أداتي ال

ة- ق :الدراسة التطب

حث- 1 األسلوب المسحي:منهج ال احث المنهج الوصفي  . استخدم ال

حث- 2 حث في :عینة ال ة و تمثلت عینة ال ة البدن ة في اأساتذة التر ة الراض بوال م المتوس لتعل
م المتوس،164عددهم المقدر مستغانم و  طرقة مقصودة وتالمیذ التعل ارهم  ) 15-14(حیث تم اخت

احث أن حجم المجتمع األصلي علىو ،450سنة المقدر عددهم ب  ة هو  شیر الطالب ال وال مستو
ات سنة تلمیذ و 9610 قا إلحصائ أن حجم العینة . 2009- 2008هذا ط من المجتمع %5عادل أ
.األصلي

حث- 3 :مجاالت ال

شر- :المجال ال

حث -  التالي614ب قدر حجم عینة ال : فرد موزعة 

م المتوس-  الغ عددهم سنة)15- 14(تالمیذ التعل .450و ال
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ة-  ة البدن الغ عددهم أستاذ للتر ة مستغانم و ال لوال م المتوس .أستاذ164في التعل

اني- :المجال الم

ان-  ة لالستب ة للسواء : النس انات المسترجعة وزعت أو األتالمیذالنس ساتذة فإن أغلب االستب
ة مستغانم . متوسطات وال

م و -  ة لطور التعل ة البدن المنظم من طرف مفتش مادة التر ذلك تم توزع على هامش الملتقى الترو
ة مستغانم  ة بوال مدیرة التر .المتوس

حث من :المجال الزمني- ة لهذا ال ة 15/02/2009امتدت فترة الدراسة المیدان إلى غا
حثوقد .05/06/2009 اإلجرائي لمتغیرات ال .الض

حث- 4 ة: أدوات ال عض األدوات التال حث العلمي المتواضع استخدم  : لقد تطلب انجاز هذا ال

ل م-  حث من خالل الدراسة في  حول موضوع ال ة    اإللمام النظر ن المصادر والمراجع العر
ة، ة، و المجالت، اواألجنب ات العلم .  .                       االنترنتلمحاضرات والملتق

ةاستب-  ة البدن .ان موجه ألساتذة التر
ان موجه للتالمیذ- .استب

ة،:المالحظة- حوث المسح انات في ال وهي تعتمد  على تعتبر المالحظة أحد الطرق الهامة لجمع الب
العلمي المالئم سواء  ة، والض استخدام الوسائل المناس قة الهادفة للظواهر موضع الدراسة  المشاهدة الدق

اء موضع المالحظة المالحظة أو األش م .أو موقف المالحظةللقائم  احث بتنظ وفي هذا الشأن قام ال
عض المدارسعض  ة على مستو .الزارات المیدان

اشرة- ة الم الت الشخص قوم بها فرد مع أخر أو مع أفراد بهدف الحصول :المقا هي محادثة موجهة 
حث علمي أو لالستعانة بها في عمل ص على أنواع من المعلومات الستخدامها في  ه والتشخ ات التوج

اترة وفي هذا الشأن . والعالج اشرة مع مجموعة من األساتذة والد ة م عدة لقاءات شخص احث  قام ال
حث العلمي على نحو أفضل آرائهم واالستفادة من خبراتهم في إنجاز هذا ال .غرض األخذ 
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ة- :الدراسة األساس

ان على -  ة أستاذ للت164تم توزع است ، و ر م المتوس ة في التعل ل االستمارات البدن قد تم استرجاع 
عادل ما  .% 100ا

م المتوس-  ان على عینة من تالمیذ التعل أ،تلمیذ480المقدر عددهم سنة و )15-14(تم توزع است
عادل  ة مستغانم من المجتمع % 5ما  وال قدر عدده على مستو .تلمیذ9610ب األصلي الذ

ة- 5 ة للنتائج الخام المتحصل علیها على :الوسائل اإلحصائ احث خالل المعالجة اإلحصائ لقد اعتمد ال
ما یلي ة نوجزها ف عض  الوسائل اإلحصائ :  استخدام 

ة-  ة المئو .النس
س الداللة- ارو :  مقای اتمثلت في اخت قة  2حسن المطا

ة -  ان ال الب )المدرجات التكرارة( األش
حثعرض و *  :وقد تضمن ما یلي:مناقشة نتائج ال
عرض و مناقشة نتائج االستمارة الموجهة  لألساتذة-
ات التي تتوفر علیها المتوسطة-  ان اإلم المحور الخاص 
ة الالزمة لممارسة ت-  ر؟.ب.هل تتوفر مؤسستكم على المنشآت والوسائل الراض

وفرة المؤسسات یوضح ) 01(جدول رقم  ة على المنمد و ة التر اض شآت والوسائل الر
ةلممارسة و  اض ة والر ة البدن أهداف التر تحقی

السؤال
ة اإلجا

ة اض ة والر ة البدن ة الالزمة لممارسة التر اض توفر المنشآت والوسائل الر
نعمال

13628األساتذةعینة
ة  82,93%17,07%النس

271,12ا

السؤال
ة اإلجا

ة .1 ات الضرور ع المتطل ة جم اض ان الجواب بنعم فهل تلبي هذه المنشآت والوسائل الر إذا 
ة؟ اض ة والر ة البدن هدف درس التر لتحقی

النعم
1018عینة األساتذة

ة  35,71%64,29%النس
22,29ا
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عادل ،أستاذا136لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن  ما  أ
ة إلى افتقار مؤسساتهم  للمنشآت و شیرون 82,93% ة الالزمة لممارسة التر الوسائل الراض

ة ة والراض عادل 28بینما .البدن ما  س ذلك%17,07أستاذا أ دون ع للتأكد من مدو .یؤ
ة الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علی قة، معنو ار حسن المطا استخدام اخت ها 

احیث و  مة  ة 1)=1- ن(عند درجة حرة 2الكشف عن ق الداللة اإلحصائ اتضح ،0,05ومستو
ة المقدرة و . 3,84أنها تساو مة المحسو الق ة  مة الجدول تبین أن71,12ب من خالل مقارنة الق

ة ه تبین و ،هذه األخیرة أكبر من الجدول م المشاهدة و %95درجة ثقة وعل م أن الفرق بین الق الق
حدث نتیجة الصدفة، ة لم  المنشآت والوسائل ٕانما یرجع إلى أن معظم المؤسسات تفتقر إلىو المحسو

ة ة والراض ة البدن ة الالزمة لممارسة التر . الراض
عض أهداف درس ت:محور الثاني- ة في تحقی اض ة المنشآت والوسائل الر ر.ب.فاعل
ة في مؤسستكم  یؤثر على السیر الحسن لحصة - اض هل تعتبرون نقص المنشآت والوسائل الر

ة؟ اض ة والر ة البدن التر
ة في مؤسستكم  یؤثر على السیر )02( الجدول رقم  اض یوضح نقص المنشآت والوسائل الر

ر.ب.تلحصةالحسن

ل

ما128قد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن  %78,05عادل أستاذ أ
ة في مؤسسة  یؤثر على السیر الحسن لحصة تشیرون  .ر.ب.إلى نقص المنشآت والوسائل الراض

عادل 36بینما  ما  س ذلك%21,95أستاذ أ دون ع ة الفروق الحاصلة و .یؤ معنو للتأكد من مد
ار حس استخدام اخت قة، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها  احیث و ن المطا مة  2الكشف عن ق

ة 1)=1-ن(عند درجة حرة  الداللة اإلحصائ من خالل و . 3,84اتضح أنها تساو،0,05ومستو
ة المقدرة  مة المحسو الق ة  مة الجدول ةتبین أن51,61ب مقارنة الق ه ،هذه األخیرة أكبر من الجدول وعل

م المشاهدةأن الفرق %95درجة ثقة تبین و  حدث نتیجة الصدفة،و بین الق ة لم  م المحسو ٕانما یرجع و الق
ة عتبرون نقص المنشآت والوسائلألساتذةاإلى أن معظم  ة في المؤسسات الترو یؤثر على السیر الراض

ر.ب.الحسن لدرس ت

السؤال
ة اإلجا

ة في مؤسستكم  یؤثر على السیر الحسن لحصة ت اض ر.ب.نقص المنشآت والوسائل الر
نعمال

36128عینة أألساتذة
ة  21,95%78,05%النس

251,61ا
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عرض و مناقشة نتائج االستمارة الموجهة  للتالمیذ- 
:المحور األول-
ات التي تتوفر - ان ة : علیها المتوسطةخاص بإم ة  مادة ثانو اض ة والر ة البدن هل تعتبر التر

ن االستغناء عنها؟ م
ن االستغناء )03(الجدول رقم  م ة ال  مادة أساس ة   اض ة والر ة البدن ة التر أهم یوضح مد

عنها

عادل398لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن  ما  من %88,44تلمیذ أ
حث أج ة و عینة ال ة البدن أن مادة التر ن االستغناء عنهاابوا  م ة ال  ة مادة أساس 52بینما .الراض

عادل ما  س ذلك%11,56تلمیذ أ دون ع ة الفروق الحاصلة تم معالجة و .یؤ معنو للتأكد من مد
قة، حیث و النتائج الخام المتحصل علی ار حسن المطا استخدام اخت اها  مة  عند درجة 2الكشف عن ق

ة 1)=1-ن(حرة  الداللة اإلحصائ مة . 3,84اتضح أنها تساو،0,05ومستو ومن خالل مقارنة الق
ة المقدرة الجد مة المحسو الق ة  ةبین أن هذه األخیرة أكبر من الجدت266,04ب ول ه تبین و ،ول درجة وعل
م المشاهدة و %95ثقة  حدث نتیجة الصدفة،أن الفرق بین الق ة لم  م المحسو ٕانما یرجع إلى أن و الق

الغةمعظم ة  ةالتالمیذ على العموم یولون أهم ة و الراض ة البدن .لمادة التر

عض أهداف درس ت:المحور الثاني- ة لتحقی اض ة المنشآت والوسائل الر ر.ب.فاعل

ل تالمیذ القسم خالل حصة ت ة تتسع إلستعاب  اض ر؟.ب.هل منشأتكم الر

ل تالمیذ القسم خالل درس ت)04(الجدول رقم  ة إلستعاب  اض ر.ب.یوضح قدرة المنشآت الر

السؤال
ة اإلجا

ن االستغناء م ة  ة  مادة ثانو اض ة والر ة البدن عنهاالتر
نعمال

39852عینة  التالمیذ
ة  88,44%11,56%النس

2266,04ا

السؤال
ة اإلجا

ل تالمیذ القسم خالل حصة ت ة إلستعاب  اض ر.ب.قدرة المنشآت الر
نعمال

43119عینة  التالمیذ
ة  95,78%4,22%النس

2377,21ا
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عاد431ل أعاله أن لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدو  ما  من 95,78%ل تلمیذ أ
حث أجابوا ة عینة ال ة البدن ل تالمیذ القسم خالل حصة التر ة ال تتسع إلستعاب  أن منشأة الراض

ة عادل19بینما.والراض ما  س ذلك%4,22تلمیذا أ دون ع ة الفروق و .یؤ معنو للتأكد من مد
قة، حیث و الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علی ار حسن المطا استخدام اخت الكشف عنها 

ا مة  ة 1)=1-ن(عند درجة حرة 2ق الداللة اإلحصائ من و . 3,84اتضح أنها تساو،0,05ومستو
ة مة الجد ول ة المقدرة خالل مقارنة الق مة المحسو تبین أن هذه األخیرة أكبر من الجد 377,21بالق

ة ه تبین و ول الو ،%95درجة ثقة وعل ه یر س عل احث أن الفرق ل قة و ، عشوائيطالب ال ٕانما یرجع حق
ل  ة مستغانم ال تتسع إلستعاب  ة لوال ة المتوفرة في المؤسسات الترو ة المنشآت الراض مفادها أن غالب

ة و تالمیذ القسم خالل حصة ا ة البدن ةلتر .الراض
:االستنتاجات-
بیرا-  ما و المتوسطات محل الدراسة تعاني نقصا  ة  .فافي وجود الوسائل الراض
أهداف ت-  ة بتوفیر المنشآت و ر له عالقة.ب.تحقی اشرة و قو ة م .الوسائل  الراض
ل الالزم والمطلوبالمنشآت الر-  الش ة غیر موجودة  قدر ما هو متوفر الیلة و ونها قل،اض یتمتع 

ة .الكافي من الصالح
فهاو االستغالل األمثل للوسائل -  مه فیها إضافة إلى حسن توظ ة من قبل األستاذ وتح ،المنشآت الراض

أ  ةعتبران من أبرز العوامل المساعدة على تحقی ة والراض ة البدن .هداف التر
ا على جلب التلمیذ نحو درس تنقص الوسائل و -  ة تؤثر سل .ر.ب.المنشآت الراض
س األسات-  ة المنشآت و ذة للتالمیذ على هناك تحس ة في إنجاح تأهم .ر.ب.الوسائل الراض
عإن المنشآت و -  ة لم تؤخذ  ار من طرف المسؤولین عنهایالوسائل الراض من حیث وفرتها أو ،ن االعت

انتها .ص

ة لممارسة تالوسائل و -  ات األساس ة تعتبران من المتطل .ر.ب.المنشآت الراض

ات- الفرض :مناقشة النتائج 
عة انات یتوقف على العدید من العوامل، فطب احث ألدوات جمع الب ار ال لة و إن اخت الفروض المش

مان في عم ار األدوات تتح ة اخت عد اإلنجاز المنظم لمراحل توظیف و .)2000، إخالص دمحم( ل ه ف عل
ل ة لمعالجة مش اغتها بدقة ووضوح أنسب الوسائل العلم حث التي تمت ص مناقشة ة ال احث  سیهتم ال

حث أو نفیهاو  لة قید ال حلول مقترحة للمش الفرض ال "لكون أن ،التأكد من صحة الفروض الموضوعة 
ونه جملة ال هي صادقة و ی ةزد على  اذ ما سیتم عرض مجموعة ) 1995,عمار بوحوش" ( ال هي 
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ة حث ثم إلى عرض الخا،من االستنتاجات المستخلصة من الدراسة األساس من تم و تمة العامة لل
.استخالص الفرض المستقبلي

حث المصاغة على النحو التالي من صدق الفروض  :ومن أجل التحق
ة العامة :الفرض

ة إن واقع المنشآت و -  ات  و الوسائل الراض ات و عترض طرقه جملة من السلب فها له الصعو ٕان توظ
عض من أهداف التر ة في تحقی م المتوسفاعل ة في طور التعل .ة البدن

ة ات الجزئ :الفرض
م المتوسإن الوسائل و -  ل الالزم في طور التعل الش ة غیر متوفرة  .المنشآت الراض
عض أهإن توفر المنشآت و -  ة في تحقی الفاعل ة یتسم  ة و الوسائل الراض ة البدن ة  داف التر الراض

م المتوس .ضمن طور التعل
ة االولىمناق- م إن الوسائل و : شة الفرض ل الالزم في طور التعل الش ة غیر متوفرة  اض المنشآت الر

.المتوس
ات  ان المحور اإلم من خالل النتائج المعروضة في الجداول المرقمة على النحو التالي والخاصة 

انت على النحو التالي، الموزعة على التالمیذ المتوسطات بوالر علیها المتوسطةالتي تتوف :ة مستغانم ف
ات التي تتوفر علیها المتوسطات وتتلخص في السؤال األول  ان اإلم عد تحلیل المحور الخاص 

ة : الموجه إلى األساتذة وهو ة الالزمة لممارسة التر هل تتوفر مؤسساتكم على المنشآت والوسائل الراض
ة فمن مجموع  ة والراض ة 136تاذ قد أجاب أس164البدن أما األساتذة الذین %82.93أستاذ بـ ال بنس

ة 28أجابوا بـ نعم  او %17.07بنس ة نعم و ال 2استعمال داللة الفرق  وهو 17.12من بین اإلجا
ا المقارنة مع  ة  ة التي بلغت 2فرق ذا داللة إحصائ 1) = 1- ن( عند درجة الحرة 3.84الجدول

الداللة اإل ة ومستو ة مستغانم ال ،0.05حصائ احث أن معظم متوسطات وال ستنتج الطالب ال ومنه 
ل الجید، هذه  الش ة  ة والراض ة البدن ة الالزمة للممارسة التر تتوفر على المنشآت والوسائل الراض
ة المنشآت والوسائل  أهم عقیلة في دراستها المعنونة  احثة الزاو ه ال د ما توصلت إل النتیجة تؤ

حیث توصلت إلى الراض  ، ة لتالمیذ الطور الثانو ة والراض ة البدن تأثیرها على ممارسة التر ة ومد
ة تكاد تكون منعدمة في الثانو .ات وٕان وجدت ففعالیتها غیر صالحةأن المنشآت والوسائل الراض

ي داخل نقص العتاد الراض29ما تبین لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
ل المتوسطات المجاورة  حیث  أن ل تعاني منه  عادل287المتوسطة مش ما  من %63,78تلمیذ أ

ل ال  عتبرون نقص العتاد الراضي داخل المتوسطة مش حث  ل المتوسطات عینة ال تعاني منه 
عاد163بینما . المجاورة ما  س ذلك%36,22ل تلمیذ أ دون ع النتائج من خاللذلك اتضح .یؤ

ة مقارنة مع عدد تالمیذ القسم 24المتوصل الیها في الجدول  اف ة المتوفرة غیر  أن الوسائل الراض



ة  ة للثقافة البدن ةالمجلة العلم اض والر
سمبر العاشرالعدد 2013د

176

معھد علوم وتقنیات األنشطة
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

عادل414حیث أن ،الواحد ما  حث أجابوا92%تلمیذ أ ة من عینة ال اف ة غیر  أن الوسائل الراض
عادل 36بینما .مقارنة مع عدد تالمیذ القسم ما  س ذلكیؤ %8تلمیذا أ ما تبین من خالل .دون ع

اه لشرح األستاذ في ظل انعدام 35النتائج الموضحة في الجدول  ة االنت أن التالمیذ یجدون صعو
ة عادل387حیث أن ،الوسائل الراض ما  حث أجابوا86%تلمیذ أ صعب علیهم من عینة ال أنهم 

سبب عدم استخدامه لوسائل ر  اه لشرح األستاذ  ةاالنت عادل63بینما .اض ما  دون %14تلمیذ أ یؤ
س ذلك .ع

ا في السؤال األول الموجه  ة األولى قد تحققت جزئ احث إن الفرض ستنتج الطالب ال ومما سب
المحور ا ة الخاص  ة والراض ة البدن ع .ألولألساتذة التر ما نتطرق في نفس المحور في السؤال الرا

ان محتواه  ة التي تتوفر علیها مؤسساتكم صالحة : ینص على أنالذ هل المنشآت والوسائل الراض
عد تفرغ االستمارات تحصلنا على أن  ة ؟ و ة والراض ة البدن أستاذ 123لممارسة مختلف أنشطة التر

ة تقدر بـ  ة مئو ة 41و%75أجابوا بـ ال بنس ا%25أستاذ أجابوا بـ نعم بنس عد الرجوع  م ال2و ق ذ
ساو ة 41الفرق بین اإلجابتین نعم و ال وجدناه  مة أكبر من الجد ول عند مستو3.84وهي الق

ة التي تتوفر علیها المؤسسات 0.05الداللة  احث أن المنشآت والوسائل الراض ستنتج الطالب ال ومنه 
ة وا ة البدن ة مستغانم غیر صالحة لممارسة أنشطة التر عة لوال ةالتا الرجوع إلى الدراسات ،لراض و

ة تسییر  م دمحم في دراسته تحت عنوان عمل احث إبراه المشابهة هذه النتیجة تنفي ما توصل إلیها ال
ة الراض الثانو انت  ة  و م ة في المؤسسات التعل الدرارةالمنشآت والوسائل الراض ، حیث توصل أن ة 

ة درارة على المنشآت  ة ألن توفر ثانو ة والراض ة البدن ة الضرورة لممارسة التر والوسائل الراض
ل المنشآت والوسائل  ة لذا وفر لها  ة للتالمیذ المرحلة الثانو ة نموذج ة راض ة الدرارة تعتبر ثانو ثانو

ة مستغانم س المتوسطات الموجودة في وال .الضرورة لممارسة الراضة ع
ستنتج الطالب ال-  عومنه  ا في السؤال الرا ة األولى قد تحققت جزئ .احث أن الفرض

ما ة األولى أن الوسائل والمنشآت یخص االستمارة الموجهة للتالمیذأما ف من الفرض تحق ، و
ل الالزم في المتوسطات على مستو الش ة غیر متوفرة  ة مسستغانمالراض ، إن معظم األسئلة وال

ط ما بینها و مترا ة الهدف یخدم المحورة ف ات المتوفرة في المتوسطات لوال ان اإلم األول الخاص 
یبن أن من مجموع ) 22(مستغانم ارجع إلى الجدول رقم ة 365تلمیذ 450الذ ة مئو أجابوا بـ ال بنس

ة 85أما التالمیذ الذین أجابوا بـ نعم 81.11% ة مئو وتتضح هذه الفروق من خالل %18.89بنس
بلغ ا2ا ا174.22لذ ة 2وهذه العینة أكبر من  الداللة 3.84الجدول ومنه ،0.05عند مستو

عد تفرغ االستمارات أنهم غیر راضون عن  ین  احث أن معظم التالمیذ المستجو ستنتج الطالب ال
المتوسطة ة المتوفرة  ة،المنشآت والوسائل الراض تكاد تكون هذا یدل على أن المنشآت والوسائل الراض

ة مستغانم .منعدمة في المؤسسات لوال
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ة المنشآت  عقیلة في دراستها تحت عنوان أهم احثة زاو ه ال هذه النتیجة تأكد ما توصلت إل
ة لتالمیذ الطور الثانو ة والراض ة البدن تأثیرها على ممارسة التر ة ومد أن هناك ،والوسائل الراض

في الوسائل سبب نقص ملحو أن التالمیذ غیر راضون  ات العاصمة و ة في ثانو والمنشآت الراض
ة ة والراض ة البدن ستنتج ،عدم توفر المنشآت والوسائل الضرورة لسیر الحسن لحصة التر ومنه 

الوسائل والمنشآت  ا في المحور األول الخاص  ة األولى قد تحققت جزئ احث أن الفرض الطالب ال
ة الم ة األولى القائلة ،وجهة إلى التالمیذالراض ستخلص أن الفرض احث أن  ن للطالب ال م ومما سب

ة مستغانم قد  وال ل الالزم في المتوسطات على مستو الش ة غیر متوفرة  إن الوسائل والمنشآت الراض
ان الم ة في االستب ات والوسائل الراض ان اإلم ا في المحور األول الخاص  ل وجه لألساتذة تحققت 

ة مستغانم ة والتالمیذ للمتوسطات وال ة والراض ة البدن .التر
ة- ة الثان عض : مناقشة الفرض ة في تحقی ة لها فاعل اض القائلة إن توفر الوسائل والمنشآت الر

م المتوس ة لطور التعل اض ة والر ة البدن .أهداف التر
ن  ة أم احث الوصول إلى مجموعة من النتائج المدونة في عد المعالجة اإلحصائ الطالب ال

عض ) 3.2.1(الجداول رقم  ة في تحقی ة المنشآت والوسائل الراض فاعل المحور الثاني  الخاص 
ة ة والراض ة البدن ة ،أهداف التر ومن بین هذه الهداف تقلیل من انفعاالت التالمیذ خالل حصة التر

ة  ة والراض ة لذا التالمیذ فمن مجموع البدن عض االنفعاالت السلب ة 164المتصاص  أستاذ بنس
ة لها دور فعال من تقلیل االنفعاالتأعلى 100% ا،ن المنشآت والوسائل الراض د  حیث 2ما یؤ

ة  متها المحسو ة 164بلغت ق مة الجدول مة أكبر من الق الداللة 3.84وهي ق وهذه 0.05عند مستو
ة تسییر المنشآت النتیج م دمحم في دراسته تحت عنوان عمل احث إبراه ه الطالب ال ة تتماشى ما توصل إل

ة م ة في المؤسسات التعل حیث توصل إلى أن توفر أن توفر المنشآت والوسائل ،والوسائل الراض
ة ة لها دور فعال من التقلیل االنفعاالت في المرحلة الثانو نن.الراض م ن أا االستنتاج ومما سب

ة ة والراض ة البدن ا في المحور الثاني الموجه ألساتذة التر ة قد تحققت جزئ ة الثان .الفرض
عد تفرغ السؤال الثاني من المحور الثاني الموجه أل ة والراضةو ة البدن هل المنشآت : ساتذة التر

ة ورف ة المهارات الحر ة دور في تنمن ة والوسائل الراض ل األساتذة  بنس ة للتلمیذ فأجاب  اقة البدن ع الل
اقة 100% ة ورفع الل ة المهارات الحر ة تلعب دور في تنم على أن توفر المنشآت والوسائل الراض
ة احثة ،البدن ة ال ه الطال الرجوع إلى الدراسات المشابهة فنجد أن هذه النتیجة تتماشى ما توصلت إل و

حیث  عقیلة،  بیر زاو ات تلعب دورا  ة إذا توفرت في الثانو توصلت إلى أن المنشآت والوسائل الراض
ا  ة قد تحققت جزئ ة الثان ننا استنتاج أن الفرض م ة ومنه  ة والراض ة البدن عض أهداف التر في تحقی

ة ة والراض ة البدن ان یتمحور حول توفر أما السؤال الثالث الذ.للمحور الثاني الموجه ألساتذة  التر
التالي ز ة ترفع من روح المنافسة و عد تفرغ المنشآت والوسائل الراض و جع ار ادة العمل في الفر
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ة 164أستاذ من بین 134أن ) 20( لجدول رقم ا ة %71.81قد أجابوا بـ نعم وذلك بنس ق أما ال
ة 30وعددهم  تجلى ذلك من خ%18.29بنس اقد أجابوا بـ ال و وهي أكبر 65.96التي بلغت 2الل 

ة  الداللة 3.14من الجدول بن ،0.05عند مستو ا و دال إحصائ هذا ما یدل على أنه هناك فرق معنو
بیرا في الرفع من الروح المنافسة وزادة العمل في الفر ة تلعب دورا  .أن المنشآت والوسائل الراض

ه الط ة وهذه النتیجة ما توصلت إل عقیلة أن مسؤول المنشآت والوسائل الراض احثة زاو ة ال ال
شجع المتعاملین من التالمیذ وأساتذة على أداء مهامهم  ات و تحمل المسؤول یتسم بروح حسنة  و الذ

جعلهم جدیین في عملهم ساهم،على أحسن وجه و التالي  ما تبین .في رفع المردود الراضي للتلمیذو
عادل313أن28النتائج الموضحة في الجدول من خالل  ما  حث 69,56%تلمیذ أ من عینة ال

ة حدیثة ومتنوعة تتوفر على وسائل راض الهم تغییر المؤسسة تجاه أخر بینما . أجابوا أنهم خطر في 
عادل137 ما  س ذلك30,44%تلمیذا أ دون ع احث أن و . یؤ الطالب ال ه یر س عل الفرق ل
تتوفر على و ،يعشوائ قة مفادها أن معظم التالمیذ یرغبون في تغییر المؤسسة تجاه أخر ٕانما یرجع حق

ة حدیثة ومتنوعة ة الحدیثة مما یدل ،وسائل راض ة للوسائل الراض وهذا في ظل افتقار المؤسسة األصل
ة التالمیذ له ة و على أن غالب ة البدن حصة التر ةام اهتمام  . لراض

ة 30قد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدولل ة استخدام الوسائل الراض فاعل المبرز لمد
عادل 320في تحسین الجانب المعرفي للتالمیذ حیث  أن ما  حث  %71,11تلمیذ أ من عینة ال

ن بنیت ة أفادتهم في إثراء معلوماتهم وتكو أن طرقة استخدامهم للوسائل الراض بینما .همأجابوا 
عادل130 ما  س ذلك%28,89تلمیذ أ دون ع اق تبین من خالل الجدول رقم .یؤ )32(و نفس الس

ات التالمیذ  في التعلم بدرس ت ة.ب.الموضح لرغ لما توفرت الوسائل والمنشآت الراض حیث  تبین ، ر 
عادل 450أن ما  أنهم تزداد رغبت100%تلمیذ أ حث أجابوا  لما توفرت الوسائل من عینة ال هم للتعلم 

ة . والمنشآت الراض
ة الحصص المستخدم فیها 33ما تبین من خالل الجدول  ین حول نوع الموضح ألراء المستجو

ة ة أن نس ة التي تستعمل %43الوسائل راض من التالمیذ أجابوا من حیث رأیهم حول الحصة الراض
ة األستاذ من حیث حسن  ا على خصوص ل أنها حصة جیدة لكن األمر متوقف  ة  فیها وسائل راض

ة المتوفرةاس عادل %30، في حین تعمال الوسائل الراض ما  ین أ ان رأیهم 136من المستجو تلمیذ 
ةحول الحصة  أنها  فارق % 27بینما .مشوقة وممتعة و حیو من التالمیذ أجمعوا على أنهم ینتظرونها 

احث و ام.الصبر نظرا للعائد المنتظر على الجسم ة أن توصل الطالب ال ة الثان اق الفرض نفس س
مثیر یزد من حماس ا ة المتوفرة  ةالوسائل والمنشآت الراض هذا من و ،لتالمیذ على الممارسة الراض

عادل450حیث تبین أن 37خالل النتائج الموضحة في الجدول  ما  حث 100%تلمیذ أ من عینة ال
ة یزد من حماسهم للعملأجابوا .أن توفر الوسائل والمنشآت الراض
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عادل400أن 38ما تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول ما  من 88,89%تلمیذ أ
حث أجا ة و عینة ال ة البدن عاب حصص التر ة في است عود إلى نقص األجهزة بوا أن صعو ة  الراض

عادل50بینما .الوسائل و  ما  ة%11,11تلمیذا أ .في طرقة األساتذةیرجعون الصعو
المنشآت  ا في السؤال الثالث الخاص  ة قد تحققت جزئ ة الثان ن االستنتاج أن الفرض م ومنه 

عض أ والوسائل ا ة له دور فعال في تحقی ةلراض ة والراض ة البدن ن ، هداف التر م ومما سب
ة  ة لها فعال ة القائلة إن توفر المنشآت والوسائل الراض ة الثان ستخلص أن الفرض احث أن  للطالب ال

أهداف الت ة قد تحققتبتحقی ة والراض ة البدن من خالل على ضوء النتائج المتوصل إلیها و .ر
ان ا ة و االستب ة البدن م المتوسلموجه ألساتذة التر احث إلى أن و ،تالمیذ التعل اقع خلص الطالب ال

ة تسییر المنشآت و  ات  و الوسائل الراض ة تعترض طرقه جملة من السلب فها له فاعل المشاكل وٕان توظ
م المتوس ة في طور التعل ة البدن عض من أهداف التر ة العامة قد تحققت.في تحقی .و منه الفرض

ة ات المستقبل :الفرض
ة مستغانم-  وال ة على مستو ة النخبو ة تأثیر على أداء الفرق الراض اكل الراض . للمنشآت و اله
ة و -  اكل الراض ة على توفر المنشآت واله ة النخبو إلى رفع أداء الفرق الراض حسن تسییرها یؤد

ة  وال .مستغانممستو
م المسیر في المنشآت و -  ة تح ة النخبو ة یلعب دورا هاما في رفع أداء الفرق الراض اكل الراض اله

ة الوال . على مستو

:الخالصة العامة* 

احث دراسة العالقة بین   ه الطالب ال حاول ف حث الذ ال عد هذا العرض المفصل لمحتو
أهداف المتغیر المستقل والمتمثل في ع المتمثل في تحقی ة والمتغیر التا الوسائل والمنشآت الراض

احث فتأثیر  مه وانطالقا من النتائج التي توصل إلیها ال النظر إلى ما تم تقد ة، و ة والراض ة البدن التر
بیر وٕایجابي ع تأثیر  ه ال،المتغیر المستقل في المتغیر التا دراسات وهذا األمر ذاته التي توصلت إل

حث من ال ما جاء في جانب النظر .المشابهة وأكده الكثیر من المختصین في المجال 
ة هامة وثابتة ال شك فیها، وهي أن  ق قوة على صحة حق ننا التأكید و م له  وانطالقا من هذا 

ة ة البدن أهداف التر ة لها تأثیر إیجابي وفعال في تحقی ة، وفي الوسائل والمنشآت الراض والراض
ة م ة في المؤسسات التعل بیر في توفیر هذه الوسائل وتلك المنشآت الراض .الوقت نفسه هناك نقص 

أهمیتها ودوراها  ة رغم علمنا  الوسائل والمنشآت الراض تقصیرنا في ح ا مد ه یتضح جال وعل
ة والر ة البدن أهداف التر یجعلنا نقول أننا مطالبون اإلیجابي والفعال في تحقی ة، األمر الذ اض

احث  ان تخصصه وحسب قدرته، فال ل في م ة  الوسائل والمنشآت الراض ة واالهتمام  المزد من الرعا
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ح  ل الصح الش ة االستفادة منها  ف قة هذه الخیرة و حث والدراسة للوقوف على حق المزد من ال مطالب 
ة البد أهداف التر ة،والمسئول مطالب بتفعیل ما تو لتحقی ة والراض احث وجعله واقعا نفران ه ال ، صل إل

ننا فعال  م هذه الطرقة  ذا و ة، وه أما التالمیذ فعلیهم المحافظة عل هذه الوسائل والمنشآت الراض
ة  أهداف التر ة في تحقی حة من الوسائل والمنشآت الراض ة االستفادة التامة والكاملة والصح البدن
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