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أثر االختالط في حصة التربية البدنية والرياضية على األداء المهاري لتالميذ الطور 

 (بوالية عين الدفلىدراسة ميدانية ) .الثانوي

 .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -معهد التربية البدنية والرياضية  نجماوي خالد

 ملخص

. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير االختالط على األداء المهاري لدى تالميذ الطور الثانوي

تلميذ للمجموعة الضابطة ( 21)، و(المختلطة)تلميذ للمجموعة التجريبية ( 21)تكونت عينة الدراسة من 

( 18-16)وللفئة العمرية(. اإلناث فقط)تلميذ للمجموعة الضابطة الثانية ( 21)، و(الذكور فقط)األولى 

واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وقد أشارت النتائج . سنة، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العمدية

في تنمية  الجانب المهاري لدى ( المختلطة)مجموعة التجريبية إلى أن هناك تأثير ايجابي دال إحصائيا لل

مما دفعنا إلى القول بأن االستغالل الجيد والعقالني لهذا عينة الدراسة مقارنة بالمجموعتين الضابطتين، 

االختالط دون تعصب يساهم بشكل أو بآخر في دعم العملية التربوية ويحقق أهدافها المسطرة، وبالتالي 

 .توى والتقدم به إلى األمامرفع المس

 .االختالط، التربية البدنية والرياضية، األداء المهاري، الطور الثانوي: الكلمات الدالة

Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of mixing on the 

performance skills of students in secondary phase. 

The study sample consisted of (40) students of the experimental group 

(mixed), and (40) a pupil for the first control group (males only), and (40), a 

pupil of the second control group (females only). For the age group (16-18 

years), the selected sample of the study intentional way. The researcher used the 

experimental method, The results showed that there was a positive effect 

statistically significant for the experimental group (mixed) in the development of 

the skills in the study sample compared to clusters controls, which led us to say 

that the exploitation of good and rational for this mixing without intolerance 

contributes one way or another to support the process educational and achieves 

its objectives ruler, thereby raising the level and progress forward. 

Key words: Mixing, Physical Education and Sports, Performance skills, The 

Secondary phase. 

 مقدمــة

إذ تمكن  بالتعرف من خالل خبراته الحياتية على  شكله،و قد اهتم اإلنسان منذ القدم بجسمه وصحته

باختالف أنواعها الفوائد والمنافع التي يكتسبها من خالل ممارسته لمختلف األنشطة الرياضية البدنية 

سواء كان عن طريق اللعب وهذا عن طريق ممارسة مختلف األنشطة الترفيهية أو التدريب  وأشكالها،

الرياضي في المنافسة، وبمرور الوقت ازداد إدراك هذا اإلنسان على أن هذه المنافع ال تقتصر فقط على 

ة واالجتماعية والعقلية والمعرفية، وهذا الجانب البدني والجسمي فقط، بل تتعدى حتى إلى الجوانب النفسي

ما يتجلى خاصة بمساهمتها في تكوين شخصية الفرد وتطويرها والوصول بها إلى حالة االتزان والنضج 

 .الكامل، وبتالي إعداد الفرد وجعله عنصرا فعاال وإيجابيا داخل مجتمعه

النظر، خاصة فيما يخص الجانب لكن وبالرغم من هذا كله إال أنه توجد بعض االختالفات في وجهات 

التطبيقي، وذلك لحساسية المراحل العمرية التي تطبق فيها هذه البرامج، ولعل من هذه النقاط والحاالت 

الذي بدوره اختلف الباحثون في اعتباره ظاهرة اجتماعية، أو نظام تربوي يستعان . نجد ظاهرة االختالط

ن ربط هذا االختالط باألزمة االقتصادية وزيادة عدد المتمدرسين، به في العملية التربوية الحديثة، فمنهم م

وبالتالي أصبح مفروض علينا، ومنهم من يرى بأن احتياج كل جنس لالحتكاك والتبادل مع الجنس األخر 

هو سبب ظهور وتطور هذا االختالط، لكن بين هذا وذاك فاالختالط أضحى حقيقة موجودة يجب التعامل 

طريقة علمية ومنهجية بعيدة عن التعصب والهمجية فهذا االختالط أصبحت له عدة والتفاعل معها ب

ارتباطات وانعكاسات على مختلف المجاالت، مما أصبح يتطلب منا القيام بالكثير من البحوث والدراسات 
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العلمية المعمقة خاصة في الوسط المدرسي، الذي يمس أهم المراحل التي يمر بها الفرد خالل حياته، 

 .انطالقا من الطفولة حتى المراهقة وصوال إلى البلوغ ثم الرشد

وهذا ما نحاول القيام به خالل بحثنا هذا، الذي يتمحور حول دراسة أثر هذا االختالط على األداء  

المهاري لدى التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية، وهي الدراسة الميدانية قمنا وككل البحوث 

يمها إلى قسمين، جانب نظري تم تخصيصه ألربعة فصول هامة والمتمثلة في فصل خاص العلمية بتقس

بحصة التربية البدنية والرياضية وأخر خاص بالمرحلة العمرية أي المراهقة، ثم فصل خاص باالختالط 

أما في الجانب التطبيقي فتمثل في البداية بالفصل إجراءات . وفي األخير فصل خاص باألداء المهاري

البحث الذي تم التطرق فيه إلى شرح منهجية البحث واختيار التقنية المناسبة التي تمثلت في االختبارات 

المهارية لنشاط كرة السلة، ثم تحديد المجتمع اإلحصائي وحصر العينة التي سوف يتم إجراء هذه 

ثاني من الجزء التطبيقي االختبارات عليها، وفي األخير قمنا بجمع البيانات وتحليلها من خالل الفصل ال

الذي تناولنا فيه عرض ومناقشة نتائج االختبارات والفرضيات، ثم وضع االستنتاج العام وبعض 

 .االقتراحات ثم الخاتمة العامة

  اإلشكــالية -1  

تعتبر الممارسة الرياضية المنظمة إحدى المبادئ األساسية في أسلوب حياة الفرد والمجتمعات 

باإلضافة إلى أنها تسعى إلى تنمية . ها تعد بمثابة المحتوى الهام الستثمار وقت الفراغالمتطورة كما أن

القدرات العقلية والذهنية للفرد ومساعدته على الوصول إلى حياة صحية سليمة كاملة من جهة ومن جهة 

تنفيذ حركات تعتبر بناء بدني يهدف إلى اكتساب الجيل الناشئ للياقة بدنية تعتمد على سرعة "... أخرى

، وهذا في وسط يتيح لهم ..."معينة ومدروسة وكذا اكتسابهم لدرجة تحمل هذه الحركات والتحكم في الجسم

الفرصة لتحقيق مواهبهم وتنمية صفة القيادة الصالحة كما تساهم في التخلص من بعض التصرفات السيئة 

يم الروح الرياضية واللعب النظيف الذي يمكن كالعدوانية واألنانية اتجاه اآلخرين مع التأكيد على نشر مفاه

حصره في الجانب النفسي االجتماعي إذ يعتبر من أهم الجوانب التي تهتم  وتركز عليها حصة التربية 

البدنية وهذا لما له من أهمية بالغة في حياة المراهق بشكل خاص، مما يجعل الكثير من الباحثين وأهل 

العقد النفسية واالجتماعية وتوفير الجو المالئم من أجل عطاء أفضل االختصاص يعملون على إزالة كل 

،ولعل من أهم هذه االنشغاالت نجد حالة االختالط الذي نحاول في بحثنا هذا إبراز مدى تأثيره على أداء 

 .المهاري للتالميذ

انه يوجد نقص  لكن الشيء المالحظ انه بالرغم من األهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا الموضوع إلى   

الذي أصبح يفرض نفسه في الوسط التربوي، فمع (. أي االختالط) كبير في الدراسات العلمية المتعلقة به 

أصبح . زيادة عدد المتمدرسين في مقابل قلة الوسائل المادية والبيداغوجية كالمدارس الخاصة بكل جنس

ي مجتمعاتنا الــعربية التي يلقى فيها من الضروري التعايش والتأقلم مع هذا الوضع الجديد خاصة ف

االختالط اعتراضا ونفورا  كبيرا، وباألخص في حصة التربية البدنية فوجود الذكور واإلناث في نفس 

الميدان أو قاعة النشاط الرياضي ال يلقى استحسانا أو قبوال لدى بعض المجتمعات المحافظة التي ترى بأن 

مما أدى إلى ظهور بعض الظواهر السلبية كعزوف اإلناث عن .الحنيففي ذلك تصادم مع ثقافتها ودينها 

ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية، ولذا أصبح من الضروري العمل على تغيير هذا الوضع وذلك 

بالقيام ببحوث ودراسات من شأنها أن تبرز أهمية وإيجـابيات هذا االختالط مع توعية األولياء والرأي 

فرغم االختالف الموجود بين الجنسين سواء في . هذه الحالة التي أصبحت تفرض نفسها العـام بخصوص

، إال أن الواقع الحاصل في أغلب الدول العالم سواء النامية منها ...الجانب المورفولوجي أو الفيزيولوجي أو

، وفي حصة أو المتطورة هو أن االختالط أصبح مجسدا تقريبا في كل المؤسسات التربوية بصفة عامة

التربيـة البدنية والرياضية بصفة خاصة، وانطالقا مما سبق وبعد اطالعنا على هذه الدراسات ارتأينا إلى 

 :تسليط الضوء على ظاهرة االختالط انطالقا من التساؤالت اآلتية

هل هناك فروق في المستوى األداء المهاري لتالميذ المجموعة المختلطة عنه في المجموعة غير  -

 تلطة ؟المخ

 هل يختلف مستوى تطور األداء المهاري لدى الذكور عن اإلناث في  المجموعة المختلطة؟ -

 هل يختلف تأثير االختالط على األداء المهاري لدى تالميذ الثانوي من مرحلة تعليمية ألخرى؟ -

األداء مدى يمكن لالختالط أن يؤثر على إلى أي  :وعلى ضوء هذه التساؤالت نطرح اإلشكالية اآلتية

 .المهاري لدى تالميذ الثانوي في حصة التربية البدنية والرياضية
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 الفرضيـات -4

العمل المختلط في حصة التربية البدنية والرياضية وما ينتج عنه من احتكاك بين  :الفرضية العامة .4-1

 .الجنسين يولد نوع من التحفيز لدى التالميذ وبالتالي يساهم في تطوير األداء المهاري

 الفرضيات الجزئية. 4-4

وجود الجنسين في المجموعة المختلطة أثناء العمل في حصة التربية البدنية الرياضية يساهم في الرفع  -

 .بعد التدريب (الذكور فقط، اإلناث فقط)من أدائهم المهاري أكثر من المجموعات األخرى 

ث في المجموعة المختلطة بعد يوجد فروق في مستوى تطور األداء المهاري لدى الذكور عن اإلنا -

 .التدريب

 .من مرحلة تعليمية ألخرىيوجد فروق في مستوى تطور األداء المهاري  -

 :يهدف بحثنــا هذا إلـى:  أهـداف البحـث -3

تحديد مدى أهمية وجود الجنسين في المجموعة المختلطة أثناء العمل في حصة التربية البدنية الرياضية  -

بعد  (الذكور فقط، اإلناث فقط)من أدائهم المهاري أكثر من المجموعات األخرى ومدى مساهمته في الرفع

 .التدريب

توضيح الفروق في مستوى تطور األداء المهاري لدى الذكور عن اإلناث في المجموعة المختلطة بعد  -

 .التدريب

في توضيح الفروق في مستوى تطور األداء المهاري لدى الذكور في المجموعة المختلطة عنه  -

 .المجموعة غير المختلطة

 مفاهيـم والمصطلحـات البحث -4

تلك العملية التربوية التي تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل : التربية البدنية والرياضية -أ

 .األنشطة المختارة لتحقيق ذلك

يدنو و الفتى الذي يقتربتعني كلمة المراهقة في اللغة االقتراب من الحلم أي المراهق هو : المـراهقة -ب 

تنتهي بـالرشد واكتمـال و من النضج واكتمال الرشد أ اصطالحا فالمراهقة هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ

فهي إذا عملية بيـولـوجية عضوية في بدايتهـا، وظــاهرة اجتماعية في نهايتها والمراهقة في بحثنا . النضج

 .سنة( 19 -19)م ما بين تخص تالميذ الثانوي الذين تتراوح أعماره

هو تواجد الجنسين ذكورا وإناثـا داخل نفس الحصة أي في نفس الوقت ويتلقيان نفس : االختـــالط -ت

ولقد بدأت ظاهرة االختالط المدرسي . األنشطة البدنية والرياضية من نفس األستاذ المسئول عن الحصة

وكان سبب ذلك هو توسيع " ادواردبروس "حسب ما جاء به  16تظهر وتطرح كمشكلة في القرن 

الدراسـات وانتشـارها في كل أنحـاء العــــالم، باإلضافة إلى تضاعف الفتيــات الملتحقات بالمدارس، وما 

صحب ذلك من تغيرات طرأت على تشكيل العائالت، وساهم في تطور االختالط مما ساعد على ظهور 

 .اقف اآلباء اتجاه االختالط المدرسيعدة تغيرات منها التغير االجتماعي تغير في مو

إن مفهوم األداء يظهر لنا أنه كثير االستعمال فهو غني ومتماسك ولقد تبين استعمال : األداء المهاري -ث

وعليه فاستعمال األداء يرتكز . أداء عـامل في عمله أو أداء أستـاذ في درسه: األداء في ميادين مختلفة مثل

أما األداء المهاري فهو في الواقع . شتركة تظهر كخاصية الجودة والتفوقعلى شيء مهم وعلى سمـات م

 ..يمثل حقيقة الرهان لنتائج محققة، ووجود األداء المهاري مرتبط بالبحث عن الجودة والتفوق

 منهـج البحث -5

أينا أن تبعا للمشكلة المطروحة والمتمثلة في أثر االختالط على األداء المهاري لدى تالميذ الثانوي، ر

هو عملية تحليلية  لمنهج الوصفي، فاالمنهج الوصفي هو المنهج المالئم والمناسب لمعالجة هذه القضية

لقضايا حيوية بواسطة الوقوف على الظروف المحيطة بالدراسة، حيث يقوم أوال بتحديد الوضع الحالي 

 (.17: 1993عبد الرحمن عدس، ). للظاهرة المدروسة  ثم اعطاء تقرير وصفي عنها

 :وقد تم ضبط متغيرات البحث على النحو التالي :الضبط اإلجرائي للمتغيرات -6

والذي تمثل في بحثنا في االختالط، وعليه فقد قمنا تقسيم التالميذ على ثالثة عينات : المتغير المستقل -

 .     وهذا على المستويات الثالثة وبنفس التقسيم

 . وتمثل في بحثنا باألداء المهاري: المتغير التابع -

 :  تمثلت فيو وهي المتغيرات التي حاولنا ضبطها قدر اإلمكان: المتغيرات العشوائية -
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 . العمل التدريبي يكون خالل التوقيت األسبوعي للعمل مع المجموعات، وهنا حسب البرنامج العادي -

متتالية، وهذا من اجل احترام مبادئ االستمرارية يتم إبعاد كل فرد انقطع ثالث حصص تدريبية  -

 . والتطور بالنسبة لجميع النواحي سواء كانت مهارية أو بدنية

 .بإجراء نفس عدد الحصص التدريبية على المجموعات الثالث والمستويات الثالث قمنا -

 عينة البحـث -7

ار الصحيح يعطي البحث أكثر إن االختيار الجيد لعينة البحث يعد من أولويات أي باحث، فاالختي

موضوعية ومصداقية، وهذا ما حاولنا القيام به خالل اختيــارنا للعينة والتي كانت بطريقة عشوائية 

منظمة، بحيث انه بعد ضبط قوائم األقسام التي تتوافق مع أن عدد الذكور واإلناث يكون فيها متجانس، مما 

 :يسمح بتشكيل المجموعات الثالثة اآلتية

: مختلطةالالمجموعة غير  -.   ذكور: مختلطةالالمجموعة غير  -.  إناث+ ذكور : لمجموعة المختلطةا -

 .إناث

 . وهذا االختيار يكون في كل مستوى بنفس الطريقة 

 : خصائص العينة -7-1

تلميذة تلميذ و( 121)تلميذ وتلميذة في كل مستوى بمجموع ( 21)بلغ عدد أفراد العينة : عدد أفراد العينة -أ

 :من كل مؤسسة وتم تقسيمهم مع الشكل التالي

 . إناث 17_ .   ذكور 17_ :  تلميذ منهم( 12:  )المجموعة المختلطة -

 . إناث 13(: ب)المجموعة الغير مختلطة .  * ذكور 13(: أ)المجموعة الغير مختلطة  -

 .التقسيم يكون في كل المستويات أي في السنة األولى والثانية والثالثة وهذا

 :لقد تم ضبط اختيار أفراد كل المجموعات على الشكل التالي: تحديد السن في العينة -ب

 . سنة 17-12 –السنة األولى يتراوح سنها مابين  -

 . سنة 19-17 –السنة الثانية يتراوح سنها ما بين  -

 .فما فوق 19الثالثة يبلغ سنها من  السنة -

 أدوات البحث -8

األدوات التي يستخدمها كل باحث في انجاز بحثه من الضروريات التي يقوم عليها البحث ومن أجل 

 :هذا فقد قمنا بتشخيص أهم األدوات الخاصة بالبحث، والتي تمثلت في

هذا و ى الكتب الخاصة بنشاط كرة السلة،ونقصد هنا بالدراسات السابقة باإلضافة إل: المراجعو المصادر -

 . من أجل تحضير الحصص التدريبية التعليمية للتالميذ

وهي عبارة عن اختبارات تم انتقائها من كتاب هو موسوعة التدريب في كرة السلة : االختيارات المهارية -

 : وكانت على النحو التالي" للدكتور مصطفى زيدان"

قياس مهارة التنطيط السريع والمراوغة ما بين  :الهدف منه: محاورةاختيار التنطيط بالكرة وال -أ

 . الشواخص

 (. ثانية 21)نقطة مع كل ثانية تحت( 21)يحصل اللعب على :التسجيل -

 مهارات التسديد من الرميات الحرة  قياس: الهدف منه (:الرمية الحرة)اختبار التصويب في السلة  -ب

 .يدة ناجحةنقاط عن كل تسد(11)يحسب: التسجيل -

 .قياس مهارة الدقة في التمرير: الهدف منه: اختبار التمرير على الحائط -ت

 . نقاط عن كل تمريره داخل الدائرة( 11)يحصل الالعب على: التسجيل -

 . قياس مهارة التسديد لكن من مناطق مختلفة: الهدف منه: التصويب من أماكن مختلفة -ث

 . نقاط على كل إصابة( 11)تحسب - :التسجيل -

 . إصابات ناجحة(11)نقاط لكل إصابة تحت (17)يخسر الالعب  -

 .إصابات( 11)نقاط عند كل إصابة ناجحة فوق ( 17)يضاف لالعب  -

 مجـاالت البحـث -9

لقد بدأت الدراسة الجدية لهذا البحث بعد تحديد موضوع الدراسة وهذا في بداية : المجال الزماني. 9-1

بحيث بدأت الدراسة النظرية والتي تواصلت مع باقي مراحل البحث، أما بالنسبة  2012شهر أكتوبر سنة 

 :لالختيارات البدنية فكانت كما يلي
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المجدولةالمحسوبةلالختبار البعديلالختبار القبليلالختبار البعديلالختبار القبلي

دال4285,16211,5938,2553,7112,421,67الفوج المختلط

دال7885,07166,3340,4344,0212،001,64الفوج غير المختلط

االختبارات: األول، الثاني، الثالث، الرابع.

المتوسط الحسابي عدد أفراد 

العينة

الداللة 

االحصائية

قيمة "ت"                   النتائج

المتغيرات

االنحراف المعياري

المجدولةالمحسوبةلالختبار البعديلالختبار القبليلالختبار البعديلالختبار القبلي

دال2162,76179,8534,2648,038,091,63اإلنــاث

دال21107,57243,3327,838,6322,151,63الذكـور

االختبارات: األول، الثاني، الثالث، الرابع.

                  النتائج

المتغيرات

المتوسط الحسابي

ج 
فو

ال

ط
ختل

لم
ا

عدد أفراد 

العينة

الداللة 

االحصائية

قيمة "ت" االنحراف المعياري

 .نهاية شهر مارس(: البعدية)ت النهائية االختبارا. نهاية شهر ديسمبر(: القبلية)االختبارات األولية  -

لقد جرت هذه االختبارات والتدريب في المالعب الموجودة في الثانوية التي تم فيها : المجال المكاني. 9-4

 .بلدية العامرة والية عين الدفلى" احمد مبارك الزنداري"البحث، وهي ثانوية 

وقدر عددهم بــ  -العامرة –يذ ثانوية احمد مبارك تمت التجربة على عينة من تالم: المجال البشري. 9-3

 .عدد اإلجمالي للتالميذمن ال( %11.9)وهذا بنسبة ( 1119)تلميذ وتلميذة من أصل( 121)

   األسلوب اإلحصائي المستخدم -11

 .اختبار ستيودنت -.معامل االرتباط البسيط-. االنحراف المعياري -.المتوسط الحسابي

 الميدانيةنتائج الدراسة  -11

 عرض نتائج الفرضية األولى. 11-1

 .يوضح النتائج اإلحصائية القبلية والبعدية للفرضية األولى (:11)الجدول 

 

 

 

 

 

والذي يبرز الفرق الحاصل في تطور ( 11)من خالل الجدول رقم   :مناقشة نتائج الفرضية األولى. 11-4

تلطة، حيث نالحظ أن قيمة التطور الحاصل بين األداء المهاري مابين المجموعة المختلطة وغير المخ

 211,26إلى  92,19من )المتوسطين الحسابيين لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة المختلطة ارتفع 

( ت)أكبر من ( 12,22)المحسوبة ( ت)، مع وجود %(26,72)بمعدل ( 129,23)أي بفارق ( نقطة

داللة إحصائية، في حين ارتفعت قيمة التطور في األداء ، مما يدل على وجود فرق دال (1,97)الجدولية 

إلى  92,17من )المهاري ما بين المتوسطين الحسابين لالختبارين القبلي والبعدي للعينة غير المختلطة

( 12,11)المحسوبة ( ت)، مع وجود قيمة %( 29,92)وبمعدل ( نقطة 91,92)أي بفارق ( نقطة 199,9

 .ا يدل أيضا على وجود دال داللة إحصائيةمم( 1,92)أكبر من الجدولية 

فبإجراء مقارنة بسيطة بين نسبتي التطور نالحظ بأنه يوجد هناك فرق في التطور األداء المهاري ما 

بين المجموعتين، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى، التي تقول بأنه يختلف مستوى تطور األداء 

لمجموعة غير المختلطة، مع مالحظة أن التطور المهاري المهاري لدى المجموعة المختلطة عنه في ا

 . األفضل كان لدى تالميذ المجموعة المختلطة

 عرض نتائج الفرضية الثانية. 11-3

 لقبلية والبعدية للفرضية الثانيةيوضح النتائج اإلحصائية ا (:12)الجدول 

 

 

 

والذي يبرز الفرق الحاصل في تطور ( 12)من خالل الجدول رقم   :مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 11-2

األداء المهاري مابين ذكور وإناث المجموعة المختلطة، بحيث نالحظ أن قيمة التطور الحاصل بين 

إلى  117,27من)المتوسطين الحسابيين لالختبارين القبلي والبعدي لذكور المجموعة المختلطة ارتفع 

(  22,12)المحسوبة ( ت)، مع وجود %( 22,93) بمعدل( نقطة 132,99)أي بفارق ( نقطة 223,33

، مما يدل على وجود فرق دال داللة إحصائية، في حين ارتفعت قيمة (1,93)الجد ولية ( ت)أكبر من

من )التطور في األداء المهاري ما بين المتوسطين الحسابين القبلي والبعدي إلناث المجموعة المختلطة 

المحسوبة ( ت)، مع وجود قيمة %( 92,16)بمعدل( نقطة117,12)بفارق ( نقطة 176,91إلى  92,79

 .، مما يدل أيضا على وجود فرق دال داللة إحصائية(1,93)الجدولية ( ت)أكبر من ( 9,16)

فبإجراء مقارنة بسيطة نالحظ بأنه يوجد هناك فرق في تطور األداء المهاري بين الجنسين في       
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المجدولةالمحسوبةلالختبار البعديلالختبار القبليلالختبار البعديلالختبار القبلي

دال1463179,3538,6650,776,572,05السنة األولى

دال1499198,4132,0530,3912,082,05السنة الثانية

دال 1493,522434,6148,18,232,05السنة الثالثة

االختبارات: األول، الثاني، الثالث، الرابع.

                  النتائج

المتغيرات

المتوسط الحسابي

ط
ختل

لم
ج ا

فو
ال

عدد أفراد 

العينة

الداللة 

االحصائية

قيمة "ت" االنحراف المعياري

كان لإلناث أكثر من الذكور، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية  المجموعة المختلطة، فالتطور األفضل

التي تقول بأنه يوجد فروق في مستوى تطور األداء المهاري لدى الذكور في المجموعة المختلطة عنه لدى 

 . إناث نفس المجموعة

 ثالثةعرض نتائج الفرضية ال. 11-5

 

 

 

 .ثالثةلبعدية للفرضية اليوضح النتائج اإلحصائية القبلية وا(:15)الجدول 

والذي يبرز الفرق الحاصل في تطور ( 12)خالل الجدول رقم  من: ثالثةمناقشة نتائج الفرضية ال. 11-6

األداء المهاري بين األفواج الثالثة للمجموعة المختلطة، حيث نالحظ أن قيمة التطور الحاصل بين 

  176,32إلى  93,11من )لتالميذ السنة األولى ارتفع المتوسطين الحسابيين لالختبارين القبلي والبعدي 

الجد ( ت)أكبر من ( 9,27)المحسوبة (ت)، مع وجود %( 92,97)ومعدل ( 119,32)أي بفارق ( نقطة

، مما يدل على وجود فرق دال داللة إحصائية، في حين ارتفعت قيمة التطور في األداء (2,12)ولية 

أي (نقطة 231,22إلى  66من )القبلي والبعدي للسنة الثانية  المهاري ما بين المتوسطين الحسابين

الجدولية ( ت)أكبر من ( 9,22)المحسوبة ( ت)، مع وجود قيمة %( 29,27)بمعدل( نقطة112,22)بفارق

مما يدل أيضا على وجود فرق دال داللة إحصائية، كما نالحظ أيضا بأن قيمة التطور الحاصل ( 2,12)

 222إلى  63,21من)ن لالختبارين القبلي والبعدي لتالميذ السنة الثالثة قد ارتفع بين المتوسطين الحسابيي

أكبر من ( 9,23)المحسوبة ( ت)وقيمة %( 29,29)وبمعدل ( نقطة 131,21)أي بفارق ( نقطة

 .مما يدل على وجود فرق دال داللة إحصائية( 2,12)الجدولية (ت)

 92,97)حظة الفروق الحاصلة مابين النسب الثالثة وفي األخير وانطالقا مما تم ذكره، نستطيع مال

والتي تؤكد على أنه يوجد فرق في التطور المهاري مابين األفواج الثالثة، %(  29,22 -% 29,27 -%

يختلف تأثير االختالط على األداء المهاري من مرحلة تعليمية  :ثالثةوبالتالي تأكيد صدق الفرضية ال

 .  ألخرى

انطالقا من الدراسة المنجزة على المجموعات وفي المستويات الثالثة، ومن خالل  :العـام االستنتـاج -14

 :أيضا القراءة السابقة لنتائج هذه الدراسة استنتجنا االستنتاجات التالية

أوال ومن مقارنة نتائج تطور األداء المهاري للمجموعات المختلطة وغير المختلطة، نالحظ بأن  -

طة عرفت تطورا في أداءها المهاري أفضل منه في غير المختلطة، وهذا ما يعطينا المجموعــات المختل

تفسير بأن االختالط يساهم في زيادة مردود التالميذ ويحفزهم على بذل مجهود أكبر وبالتالي تحقيق نتائج 

 .أفضل

وإنـاث هذه  ثانيا حاولنا تحديد نتائج تأثير االختالط على المجموعات المختلطة فقط، أي بين ذكـور -

المجموعة، فلقد أعطت النتائج الموجودة فروق معنوية ذات داللـة رقمية تؤشر إلى أن إناث تطورت 

 .أفضل من الذكور؛ دليل على أن التجاوب والتفاعل لــإلناث مع االختالط أكثر من الذكور

ي لآلخر، وعلى هذا ثالثا حـاولنا معرفة ما إذا كان هناك فرق في تـأثير لالختالط من مستوى تعليم -

األساس أجرينا مقارنة ما بين كل األفواج المختلطة من كل مستوى، فوصلنا إلى أنه يوجد فروق في تــأثير 

االختالط من مرحلة تعليمية ألخرى، مما يجعلنا نقول بأن تأثير االختالط يختلف من مرحلة تـعليمية 

 .ة أو العقليةألخرى، وهذا لـخصوصيات كل مرحلة سواء كــانت العمري

انطالقا مما سبق واستنتاجا من صدق الفرضيات السابقة يمكننا الحكم على صحة الفرضية العامة التي 

تقول بأن العمل المختلط في حصة التربية البدنية والرياضية وما ينتج عنه من احتكاك بين الجنسين يولد 

 . داء المهارينوع من التحفيز لدى التالميذ وبالتالي يساهم في تطوير األ

 المراجع

، دار الفكر "أصول التربية البدنية والرياضية، المهنة وإعداد النظام المهني األكاديمي(:"1669)أمين أنور الخولي 

 . العربي، القاهرة، مصر
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 .  ، دار الفكر العربي، مصر"أسس بناء برامج التربية الرياضية(:"1661)أمين أنور الخولي، محمد الحمحامي 

التربية الرياضية والمدرسية، دليل معلم (:"1662)أنو الخولي، محمود عبد الفتاح عنان، عدنان درويش جلون أمين 

 .، دار الفكر العربي، القاهرة11، الطبعة"الفصل وطالب التربية العملية

 .، دار المعارف، القاهرة13، الطبعة"التربية في اإلسالم(:"1672)أحمد فؤاد األهوائي

 . ، مطبعة النهضة المصرية، اإلسكندرية، مصر11، الطبعة"أصول علم النفس(:"1679)حأحمد عزت راج

 .  ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر12، الطبعة"المرأة من النشأة بين التحريم والتكريم(:"1697)أحمد غنيم

 . ، دار الكتاب، لبنان11، الطبعة"التربية وبناء األجيال في ضوء اإلسالم(:"1692)أنور  الجندي

، دار النهضة "التربية العلمية وأسس طرق التدريس(: "1699)إبراهيم عصمت مطاوع، واصف عزيز واصف 

 . العربية، بيروت، لبنان

 . ، مكتبة اإلشعاع، مصر"لبدنيةأساسيات تدريس التربية الحركية وا(:"2112)حسن السيد أبو عبده 

 . ، دار البحوث العلمية، الكويت"علم النفس النمو(: "1699)سعيدية محمد بهاور

 . ، دار المعارف القاهرة، مصر17، الجزء الثالث، الطبعة"التربية الحديثة(:"1676)صالح عبد العزيز

، دار النهضة للطباعة والنشر، 11الطبعة ،"معجم علم النفس والتحليل النفسي(:"بدون سنة)عبدا لقادر طه فرج

 . بيروت، لبنان
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