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واستخدمنا يف، ىدفت الدراسة إذل على التعرؼ دور عالقات اعبماعة يف تفعيل سباسك الفوج الًتبوي
وىذا إلثبات وجود عالقة بُت العالقات اعبماعة وسباسك، ىذىالدراسة اؼبنهج الوصفي ؼبالئمتو وطبيعة البحث
،  تلميذ من تالميذ السنة الثالثة ثانوي100  وتكونت عينة البحث من، الفوج الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة
 اؼبكوف،1998 ولغرض صبع البيانات استخدمنا مقياس حملمد حسن عالوى لقياس سباسك الفريق الرياضي
 عبارة حيث مت تغيَت مصطلح الفريق الرياضي دبصطلح الفوج الربوي وقد حكم ىذا اؼبقياس من طرؼ12من
 حساب التكرارات اؼبتوسطات اغبسابية: ومت استخداـ االساليب االحصائية التالية،سبعة دكاترة من جامعة ورقلة
واالكبراؼ اؼبعياري و حساب معامل بَتسوف وحساب اختبار (ت) و حساب ربليل التباين االحادي
 وتوصل الطالب اذل اف ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف العوامل اؼبؤثرة، ) ومعادلة الفا كرومباخanova(
 و وجود فروؽ ذات داللة احصائية يف العوامل، تبعا ؼبتغَت اعبنس والشعبة واؼبؤسسة على سباسك الفوج الًتبوي
اؼبؤثرة لألبعد االداة العالقات االجتماعية و العمل اعبماعي على سباسك الفوج الًتبوي
. تماسك الفوج التربوي، عالقات الجماعة: الكلمات المفتاحية
Summary :
The study aimed to identify the role of community relations in the activation of the
cohesion of the educational regiment , we used in this study dexriptive approach to
suitability and the nature of search , this is proof of the existence of relationship between
community relations and cohesion of educational regiment Butanuep city of Ouargla, the
sample consisted of 100 research disciple of the third year dualistic , for the purpose of data
collection we used measure of Mohammad Hassan Allawi for measuring the consistency of
the team sports in 1988 , consisting of 12 words , where the team was changed team sport
term educational regiment , this measure has been , sentences by seven doctors from the
University of Ouaragla , it was the use of the following statistical methods : account
duplicates arithmetic mean and standard deviation and calculate the Pearson coefficient and
expense (T) test and contrast unilateral analysis account (anova) and the equation of Alpha
Krumbach, and reach the student that there are no statistically significant differences in
factors affecting depending on the variable sex and the Division and the institution on the
cohesion of the educational regiment, and no statistically significant differences in the
factors affecting the tool beyond social relations and teamwork on the cohesion of the
educational regiment
Key words: community relations, educational cohesion of the regiment

إلى من يسعد قلبي بلقياىا إلى روضة الحب التي تنبت أزكى األزىار

أمي الغالية حدة

إلى رمز الرجولة والتضحية إلى من دفعني إلى العلم وبو ازداد افتخارا

أبي العزيز عبد الكريم

ألي من روحي و كل من حمل في قلبو حبا وبهم استمد عزتي
إلى من ىم أقرب ّ

وإصراري

الى ورود البيت اخواني واخواتي االعزاء على قلبي

الى كل اقاربي اعمامي وعماتي و اخوالي وخاالتي الى جدتي الغالية و اتمنا الشفاء
العاجل اليها

إلى من آنسني في دراستي وشاركني ىمومي تذكارا وتقديراً
حريزي مسعود ،غضبان عبد

الى أصدقائي لزىر مناصرية،

المؤمن ،علي ميتو ،محمود بوىالل ،عبد الكريم كروشي
،محمد سويد ،الى مديرنا محمد شرفي ،الى اصدقاء العمل كلهم باالسم ،الى كل
من نسيهم

قلمي وتذكرىم قلبي إلى من تظرف الدموع لفراقهم و كانوا
مالذي وملجئي
إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

الى زمالئي في الدراسة وكل طلبة معهد التربية البدنية والرياضية وخاصتا دفعتنا
2016/2015

احلمد هلل زب العاملني  ،الرٓ أكسمها بطهٕ خري األنام (حممد  )حنمدٍ علٖ
نعمٌ َنطألٌ املصِد مو فضلٌ َكسمٌ
نتكدم بفائل الشكس َالتكدِس لألضتاذ املشسف *كُاش زضا تُفّل * الرٓ
كاى مبثابٕ الكتاب املفتُح لْ َاالضتاذ الفاضل لكُقْ فاتح
كما نتكدم بالشكس إىل أضاترٔ معًد الرتبّٕ البدنّٕ َالسِاضّٕ
َإىل كل مو ضاعدنا يف إجناش يرا البحث مو قسِب أَمو بعّد .
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ممدمة
مقدمة:
يتميز االنساف عن غَته من اؼبخلوقات بأنو حبكم الفطرة ال يستطيع اال العيش يف ؾباؿ اجتماعي يتأثر بو ويؤثر فيو،
وىو يف ىذا يتعلم امباط سلوكية تساعده على التكيف داخل ىذا اجملاؿ ،واثبات ذاتو وىذا ال يكوف اال يف وسط
صباعة يتفاعل اعضائها لكي وبقق كل منهم رغباتو واحتياجاتو وىذا النوع من التفاعل وبدث عالقات وروابط
وطيدة بُت االفراد فبا يؤدي اذل سباسك اعبماعة(االفراد) ويزيد يف شدتو باستمرار ىاتو العالقات الصروبة ،وىذا
التماسك الذي بصدد دراستو يف حبثنا ىذا يف اجملاؿ التدريس وبالضبط يف الفوج الًتبوي.
اف اعضاء اعبماعة يعلوف من قيمة اعبماعة ،أي من قيمة العمل اعبماعي ،ويف اعبماعة التماسك بشكل كبَت قبد
فيها يتحدث عن اعبماعة ويعمل على خدمتها أكثر فبا يعمل يف خدمة نفسو ،وىنا قبد الفرد يستخدـ لفظ " كبن
" يف مقابل قيمة "أنا" فكأنو هبذا يؤكد قيمة االىداؼ اؼبشًتكة للجماعة يف مقابل ألىداؼ الفردية لكل عضو من
أعضاء اعبماعة.

1

وللتماسك شقاف (حركي  -اجتماعي) ويبكن عن طريق (التفاعل) التعرؼ على قوة بناء الفريق ،ألف الدور و
اؼبكانة لكل العب يتحدداف يف ضوء العالقات اؼبتبادلة سواء كانت حركية أو اجتماعية ،كما اف الظواىر اؼبختلفة
من تعاوف وتنافس وتآلف وسيطرة وخضوع وربالف تظهر أيضا يف ضوء التفاعل الذي وبدث بُت أفراد الفريق.
وصبيع ىذه الظواىر ىي دليل على النظاـ االجتماعي داخل الفريق والبد أف يكوف اؼبدرب أو االداري على دراية
هبذا النظاـ حىت يتم توظيف قواعده مع الفريق .كما أف التماسك اغبركي ىو االساس احملرؾ للفريق وعن طريقو
يكوف االتصاؿ بُت الالعبُت بواسطة أداة اللعب (الكرة مثال ) او التحركات .كما أف التفاعل واالتصاؿ بُت االعبُت
يأيت من خالؿ حركة الفريق حيث اف ارتفاع مستوى التفاعل يف الفريق يؤدي اذل ارتفاع اؼبسؤولية اعبماعة ،كما اف
اقباز الفريق ىو ؿبصلة االتصاؿ وتفاعل اعضائو.

2

تندرج دراسة اعبماعات ربت اسم ديناميكيات اعبماعة –وىو مصطلح قدمو (كَتت لوين)"

 "1935ليمثل

عمليتُت رئيسيتُت ربدثاف داخل اعبماعة واحدى ىذه العمليات وىى التماسك – هتتم بتطوير واحملافظة على
اعبماعة والثانية وىي التحرؾ – وىي نشاط تسعى من خاللو اعبماعة لتحقيق ألىداؼ وأشار (كاتل) " "1948
اذل أف وظائف ىاتُت العمليتُت الرئيستُت تعترب جوىرية (أي دوف احملافظة على اعبماعة اليبكن أف يكوف ىناؾ ربرؾ
1
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للجماعة) ويبكن جوىر التماسك يف تعريفها ،حيث يفًتض (كاروف)"  "1982أف التماسك عملية دينامكية كانت
تنعكس يف ميل اعبماعة اذل االلتصاؽ معا والبقاء متحدين لتحقيق أىدافهم واغراضهم.

3

اف ما مت ذكره يصب يف موضوع دراستنا ىذه ،حيث أرادنا تسليط الضوء على فئة الفوج الًتبوي باعتبارىم عناصر
فعالة يف ميداف الرياضة ،خاصة وىم ؾبتمعوف يزاولوف تعلمهم وتدريباهتم داخل اؼبدرسة اين وبدث تفاعل مع
بعضهم البعض فيتأثروف ويؤثروف يف البعض األخر ليظهر اقبساـ وتناسق والتحاـ فيما بينهم ،فتنشأ روابط الصداقة
اغبميمة والصروبة تسمى ىاتو الروابط بالعالقات االجتماعية تزيد ىذه الروابط من صالبتها وشدهتا وقوهتا عندما
وبس أغلب ىؤالء بانتمائهم للجماعة واقبذاهبم لبعضهم البعض واذباىهم كبوى ربقيق ىدؼ مشًتؾ وىذا ما
يسمى بالتماسك االجتماعي ،ىذا األخَت الذي يبقي على وحدة الفريق اعبماعة وزيادة والء أعضائو ؽبا والتمسك
دبعايَتىا وعضويتها وربدثهم عنها بدال من ربدثهم عن أنفسهم وعملهم معا يف سبيل ربقيق ىدؼ مشًتؾ
واستعدادىم لتحمل اؼبسؤولية والدفاع عن اعبماعة  ،كل ىذا يعمل على قباح التماسك االجتماعي وبالتارل قباح
الفوج الًتبوي وىذا ما سنحاوؿ اثباتو يف دراستنا ىذه بوجود عالقات اجتماعية فاعلة داخل اعبماعة مؤثرة تعمل
على اقباح سباسك الفوج الًتبوي عند التالميذ بصفة خاصة ويف اجملاؿ الرياضي بصفة عامة وموضوع التماسك
االجتماعي اىتم بو الباحثوف يف ؾباؿ علم النفس االجتماعي واالرشاد النفسي اال انو يف ؾباؿ الرياضي يعترب من
اؼبواضيع اغبديثة نسبيا نظرا غبداثة علم النفس الرياضي.
ونشَت اذل انو يف دراستنا ىاتو قد تكونت من جانب نظري اشتمل على فصل اول كاف كمدخل للدراسة عرضة فيو
االشكالية واالىداؼ والفروض وأنبية البحث ومصطلحات ومفاىيم الدراسة وأىم النظريات اؼبفسرة واليت تناولة
متغَتات الدراسة .الفصل الثاني الدراسات اؼبرتبطة (عرض وربليل ونقد للدراسات السابقة) الفصل الثالث طرؽ
ومنهجية الدراسة(الدراسة االستطالعية ،العينة ،حدود الدراسة ،ادوات صبع البيانات ،أساليب التحليل االحصائي)،
الفصل الرابع عرض ،مناقشة وتحليل النتائج  ،اىم االستخالصات .الخاتمة واؼبراجع واؼبالحق.
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الجانب النظري
- 1

الفصل االول  :مدخل للدراسة

االشكالية:

تتعدى معاين سباسك الفوج الًتبوي ,حيث قبد اف ىذا اؼبفهوـ ويتضمن شعور االفراد بانتمائهم اذل اعبماعة و الوالء
ؽبا و التمسك دبعايَتىا و عضويتها و ربدثهم عنها بدال من ربدثهم على انفسهم  ,وعملهم معا يف سبيل ربقيق
ىدؼ مشًتؾ ,و استعداداهتم لتحمل اؼبسؤولية و الدفاع عن اعبماعة .كما يتضمن سباسك اعبماعة ايضا الروح
اؼبعنوية و العمل بروح الفريق و االندماج يف العمل وجاذبية اعبماعة.

4

فاإلنساف ذو طبيعة اجتماعية وال يستطيع العيش منعزؿ عن اجملتمع ،فهو دائما يف تفاعل مع اآلخرين ومياؿ إذل
حياة اعبماعة ،لذلك فمن أىم العوامل اليت تكيف ىاتو الطبيعة قبد النشاطات الرياضية دبفهومها الواسع ربقق ىذا
الغرض ،إذ أنو منذ القدـ فبارسة لألنشطة الرياضية يعود عليو بالفائدة من اعبوانب البدنية والصحية والعقلية
واغبركية...اخل ،وإف اؽبدؼ األظبى من الرياضة ىو البحث عن إنساف سوي الشخصية متكامل.

5

إذ أف موضوع سباسك الفوج الًتبوي اكتسب أنبية يف ميداف سيكولوجية اعبماعات الصغَتة ،حيث يبثل ىذا اؼبفهوـ
الرابطة اليت تربط أفراد اعبماعة ،أو قوة العالقة بينهم ،كما يشَت أيضا إذل استمرارية األفراد يف عضوية اعبماعة ،وإذل
6

درجة التقارب بُت أفراد اعبماعة وشدة وحجم االتصاؿ والتفاعل بينهم .

انطالقا من كل ما سبق ذكره من جهة وكذلك ما نسمعو ومن خالؿ تصفحنا لبعض الكتب واألشرطة الوثائقية
من جهة أخرى واعتبارا أيضا للدور الذي كبن بصدد مواجهتو يف الغد القريب باعتبارنا أساتذة ومدربُت نشرؼ على
تالميذ ورياضيُت ،هبب اغبرص كل اغبرص على سالمة تكوينو من كل اعبوانب .ويف ضوء ما ربدثنا عليو نطرح
االشكاؿ التارل :هل توجد عالقة ارتباطية بين عالقات الجماعة و تماسك الفوج التربوي
حصة التربية البدنية والرياضية لدى بعض ثانويات مدينة ورقمة؟.

4

مصطفى حسٌن باهً ،صبري ابراهٌم عمران ،الزهراء محمد رشاد ،اٌهاب محمد جابر  ،المرجع في علم االجتماع الرياضي ،
ط ،1القاهرة  ،مركز الكتاب الحدٌث ، 2015 ،ص .198

5
6

محمد حسن عالوي ،سيكولوجية الجماعة الرياضية ،ط ،1القاهرة مركز الكتاب للنشر  ،1998 ،ص.407
محمد حسن عالوي نفس المرجع،ص.407
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التساؤالت الجزئية:

 .1ىل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العالقات اعبماعية وسباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

بثانويات مدينة ورقلة..
 .2ىل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

بثانويات مدينة ورقلة
 .3ىل يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ اؼبؤسسة.
 .4ىل يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ اعبنس.
 .5ىل يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ الشعبة.
أهداف البحث:

- 2

 .1ؿباولة معرفة تأثَت العالقات اعبماعية يف سباسك الفوج الًتبوي
 .2لفت انتباه اؼبعلمُت والتالميذ اذل ضرورة باعبوانب االنسانية و العالقاتية.
 .3لفت انتباه الباحثُت واؼبختصُت اذل ضرورة االىتماـ بالعلوـ االنسانية واالجتماعية والنفسية يف اجملاؿ الرياضي.
 .4تعميم الفائدة العلمية وسد الفراغ اؼبوجود يف مكتبتنا.
 .5التوصل اذل تقدمي التوصيات يبكن اف تساىم يف ربسُت مستوى سباسك الفوج الًتبوي.
 - 3الفرضية العامة:
توجد عالقة ارتباطية بُت عالقات اعبماعة و سباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

لدى بعض ثانويات

مدينة ورقلة.
الفرضيات الجزئية:
 - 1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت العالقات اعبماعة وسباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

لدى بعض ثانويات مدينة ورقلة..
- 2

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر لدى

بعض اثفويات مدينة ورقلة
- 3

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي

اؼبؤسسة.
6
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 - 4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ اعبنس.
- 5

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

باختالؼ

الشعبة.
- 4اهمية البحث:
تعددت يف السنوات االخَتة الدراسات يف شيت العلوـ ،خاصة يف علم النفس الرياضي ونظرا لالىتماـ الواسع هبذا
العلم الذي مافىت العديد من الرياضيُت و النوادي الرياضية حباجة ماسة اليو فتحت اختصاصات جديدة يف
الدراسات العليا كبو عدة معاىد باعبامعات اعبزائرية وذلك عبعل ىذه االختصاصات يف يد من حباجة اليها ونظرا
لنقص الدراسات السابقة يف ؾباؿ علم النفس االجتماعي والرياضي يف بالدنا (حسب علم الباحث) جاءت ىذه
الدراسة لتسليط ولو بقليل على ىذه اعبوانب.
كما تكمن األنبية يف معرفة عالقات اعبماعة تأثَتىا على مستوى سباسك الفوج الًتبوي عند تالميذ مرحلة الثانوية
حيث تقدـ ىذه الدراسة أنبية عالقات اعبماعة يف التآلف والًتابط والتعاوف والتماسك داخل اعبماعة ،وكذلك
النتائج اؼبًتتبة على ربقيق التماسك فبا يسهل على اؼبسؤولُت واعبهات اؼبختصة وضع آليات ؼبعاعبة وضعيات
األفواج الًتبوية ،وبالتارل ربقيق الرضا يف االداء وربسن النتائج الرياضية ،وذبنب األزمات والصراعات.
- 5مصطمحات ومفاهيم الدراسة:
العالقات
لغة :صلة رابطة تربط بُت شخصُت او اكثر.

7

اصطالحا :يشَت اذل طبيعة االتصاالت والعالقات االجتماعية يف الرياضة سواء اكانت ىذه العالقات ثنائية مثل
التلميذ واؼبعلم اـ عالقة صباعية فوج من االفواج اعبماعية.

8

اجرائيا  :ىي تلك الصالت و الروابط و اؼبعامالت بُت االفراد و االسرة و اجملتمع تنشأ من طبيعة احتكاكهم مع
بعهم البعض .

7

(اطلس الحدٌث عربً عربً  ،عمان االردن ،2011 ،رقم االئٌداع (.))2317/6/2011
8
 امٌن انور الخولى ،جمال الدٌن الشافعً ،اسامة كامل راتب ،ابراهٌم عبد ربه خلٌفة ،دائرة معارف الرياضية وعلوم التربيةالبدنية،ط ، 1دار الفكر العربً ،ص .716
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الجماعة:

لغة :صباعة يتقارب افرادىا يف النمو واالوضاع االجتماعية واالقتصادية والتعليمية.

9

اصطالحا :صباعة اولية متماسكة و محدودة تتساوى يف اؼبكانة ،ومن اشكاؽبا صباعة اللعب عند االطفاؿ او
10

اؼبراىقوف.

اجرائيا :ىي ؾبموعة من االفراد تتكوف من كائنُت او اكثر وبدث بينهم تفاعل لتحقيق ىدؼ مشرؾ .
التماسك
لغة :تكوين وحدة ترتبط اجزاؤىا ارتباطا عضويا ال تنافر بينها.

11

اصطالحا :زيادة العالقات اؼبوجبة اليت تدور يف احمليط الداخلي للجماعة(الفريق الرياضي) فكلما ازدادت ىذه
العالقات ازداد سباسك اعبماعة ،وكلما تشتت ىذه العالقات واذبهت كبو اعبماعة اػبارجية ضعف التماسك
الداخلي.

12

ائي  :يقصد بتماسك االفراد ؾبموعة العالقات اؼبتبادلة بينهم حيث سلوؾ كل فرد منهم يتوقف على سلوؾ
اجر ا
االخرين
تماسك الجماعة
لغة :ترابط اعبماعة بفعل القوى اليت تعمل يف داخلها ويف خارجها.

13

تماسك الفوج
اصطالحا :درجة اعبذب الذي يبارسو الفوج الًتبوي على اعضائو ،ويعرب عن وجود درجة عالية من الًتابط فيما
14

بينهم.

شقً ضٌف ،معجم عمم النفس والتربية  ،ط،1مصر  ،الهٌئة العامة لشئون المطابع االمٌرٌة ،1984 ،ص.78
10
 امٌن انور الخولى ،جمال الدٌن الشافعً ،اسامة كامل راتب ،ابراهٌم عبد ربه خلٌفة ،نفس المرجع السابق  ،ص.56211
شقً ضٌف ،معجم عمم النفس والتربية  ،نفس المرجع ص .28
12
 امٌن انور الخولى ،جمال الدٌن الشافعً ،اسامة كامل راتب ،ابراهٌم عبد ربه خلٌفة ،نفس المرجع السابق  ،ص .16913
شقً ضٌف ،معجم علم النفس والتربية ،نفس المرجع ،ص .29
14
 -امٌن انور الخولى ،جمال الدٌن الشافعً ،اسامة كامل راتب ،ابراهٌم عبد ربه خلٌفة ،نفس المرجع السابق  ،ص.169
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الفوج التربوي

اصطالحا :تعرؼ على اهنا العملية الًتبوية اليت تسهم يف التنمية البدنية واالنفعالية واالجتماعية ،والعقلية لكل فرد
من خالؿ االنشطة البدنية.

15

الفوج:
لغة :صباعة من الناس  ،القطة من اعبيش.

16

الفوج التربوي:
ائي  :ىي عبارة عن ؾبموعة من التالميذ داخل الصف الواحد باؼبدارس الًتبوية حيث يعملوف معا بصورة
اجر ا
متفاعلة ويستمتعوف مع بعضهم البعض من أجل ربقيق االىداؼ الًتبوية .
- 6اهم النظريات المفسرة :
نظريات علم االجتماع وتطبيقاتو في التربية البدنية والرياضية:
على الرغم من تعدد االطر النظرية اليت يعتمدىا العديد من العلماء االجتماع او الباحثُت يف ؾباؿ

العالقات

االجتماعية ،والتفاعل بُت االفراد تبقى النظريات اليت ذبلي اىتماـ الباحثُت يف ؾباؿ علم االجتماع الرياضي تنحصر
يف النظريات االتية:
 :1-6النظرية الوظيفية:
يتجو ربليل اجملتمع دبوجب ىذه النظرية اذل كونو نظاما متكامال ومرتبطا يستند كل جزء منو على اجزاء االخر،
ويعد مكمال لوظيفتو .فاألفراد دوف النظر اذل اؼبؤسسات اليت ينتموف اليها ىم خاليا مًتابطة يف تلك اؼبؤسسات.
اف النظر اذل اجملتمع هبذه الصورة اؼبنسقة يستند اذل اف كل فرد من افراد اجملتمع وبمل اؼبفاىيم والقيم واؼببادئ
نفسها ،ويعمل من خالؿ مؤسستو االجتماعية اليت ينتمي اليها على اسناد دور اؼبؤسسات االجتماعية االخرى.
15

امٌن انور الخولى ،جمال الدٌن الشافعً ،اسامة كامل راتب ،ابراهٌم عبد ربه خلٌفة ،دائرة معارف الرياضية وعلوم التربية
البدنية،ط ، 1دار الفكر العربً ،ص .572
16
.جمٌل ابو نصري  ،طلعت هشام قبٌعة  ،رمزٌة نعمة حسن  ،المتقن المعجم العربي المصور  ،ط 1دار الراتب الجامعً
بٌروت -لبنان، 2014 ،ص.416
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النظرية الوظيفية وتطبيقاتها في التربية البدنية :اف التحليل القائم على جوىر النظرية الوظيفية ،يؤكد دور
الرياضة وانبيتها يف حياة الفرد واجملتمع ،حيث تتمكن دبوجب االطار العاـ ؽبذه النظرية اف تؤكد اف الرياضة وسيلة
مهمة يف زيادة خربات التعلم ،حيث توفر لو فرصا عالية لتعليم اؼبهارات االجتماعية اليت سبكنو من التعامل
االجتماعي السليم ،فبواسطة الرياضة يتعلم الفرد كيفية اداء العمل اؼبضٍت والتحلي بالصرب ،فضال عن تنمية روح
االقداـ واعبرأة والتعاوف ،وىذه الصفات زبلق من الفرد عنصرا فاعال يف ؾبتمعو ،واهنا تؤدي دورا بارزا واهبابيا يف
عملية التقارب والتفاعل االجتماعي بُت االفراد واعبماعات ،بغض النظر عن اختالفاهتم القومية والعرقية والدينية،
وتباينهم الثقايف واالقتصادي واالجتماعي.
 2-6نظرية الصراع:
تالقي ىذه النظرية معارضة من العديد من علماء االجتماع ،ومع ذلك فإهنا تبقى واحدة من النظريات اؼبهمة يف
ىذا اجملاؿ ،حيث تشَت ىذه النظرية اذل اف اجملتمع قائم على الرغم من تناقض وتقاطع مصاحل ورغبات افراده ،فهم
ال يشكلوف وحدة متناسقة و متكافئة من حيث االىداؼ والواجبات والرغبات ،بل على العكس ىناؾ اختالفات
كامنة غَت معلنة بينهم ،فال يبتلكوف السيطرة على حياهتم ومستقبلهم وقدراهتم ،فهم يف صراع دائم مع افراد اجملتمع
االخرين الذين ال تلتقي مصاغبهم معهم ،ولذلك فطبقات اجملتمع وجدت من خالؿ اختالؼ اؼبصاحل لألفراد وعدـ
امتالؾ البعض منهم امكانية ربقيق اىدافهم وطموحاهتم ،وازاء ذلك قبد اف يف اجملتمع صورا تعكس حالة التناقض
االجتماعي ،فشرائح كبَتة من اجملتمع تعمل من اجل البعض االخر الذي يبتلك النفوذ ،وىكذا فاجملتمع قائم على
الصراع بُت مؤسساتو االجتماعية من خالؿ افراد ىذه اؼبؤسسات ،وىذه الصراع يؤدي ال ؿبالة اذل التغَتات
االجتماعية يف اجملتمع.
نظرية الصراع وتطبيقها في التربية البدنية:
قد هبد العديد من الطلبة اف نظرية الصراع سبتلك نظرة سلبية حادة اذباه حياة االنساف يف اجملتمع ،وقد هبدوف اف
ىناؾ صعوبة يف سبثيل دور الرياضة دبوجب االطار النظري ؽبذه النظرية ،وتعد مشاركة الفرد بالرياضة هتربا من معاناة
حياتو االخرى لكوهنا وسيلة للتخفيف من اعباء اغبياة ورتابتها من حيث اؼبمارسة الذاتية غَت اؼبنظمة قياما اذل
اؼبشاركة الرياضية يف الطرائق اليت سبثل ـبتلف اؼبستويات ،حيث تكتسب ىذه اؼبشاركة خصوصية طابع سبثيل رغبات
ومصاحل االفراد او اؼبؤسسات العديدة دبختلف اذباىاهتا الرظبية ،فاؼبعروؼ اف اؼبمارسة الرياضية تقف امامها عدة
10
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ظروؼ ربدد بالفروقات الفردية لألفراد سواء يف الفروقات بُت اؼبرأة والرجل ،وبُت االفراد من جنس واحد ،والذين
ىبتلفوف يف قدراهتم وامكاناهتم البدنية واليت تدفعهم اذل اؼبمارسة الرياضية بكفاءة عالية ،وبُت من ربوؿ دوف
فبارستهم النشاط الرياضي وحصر ىذه اؼبمارسة حبريات ؿبددة على ضوء قابليتهم البدنية،و اذل جانب ذلك زبلق
اؼبمارسة الرياضية اذباىات لدى االفراد تشجع على التعصب الوطٍت والقومي من خالؿ التاكيد على ربقيق الفوز
بأي شبن ،ومن ىذا يتضح أف االنساف الذي اليتمتع دبشاركتو الرياضية يبارس قسوة على جسمو ،فتنعدـ بذلك روح
اؼبتعة وااليثارة لدى اؼبمارسُت واؼبتفرجُت على حد سواء.
 3-6نظرية التفاعل الرمزي:
هتتم ىذه النظرية بالتفاعل اؼبتبادؿ اغباصل بُت االفراد داخل مؤسساهتم االجتماعية ،ويشَت االطار النظري اذل اف
االفراد يتفاعلوف فيما بينهم من خالؿ اللغة والوسائل االخرى ،وعن طريق ذلك يستطيعوف التعبَت عن اؼبوافقة او
الرفض حوؿ العديد من القضايا.
فاإلنساف دبوجب التفاعل الرمزي يبارس العديد من النشاطات ودرجة فبارستو تتوقف على اؼبعٌت لتلك النشاطات لو،
والسلوؾ اعبماعي لألفراد يعٍت اهنم متقاربوف يف مايعنيو ذلك السلوؾ ؽبم ،فالفرد ليس دبقداره اف يعيش منعزال،
وألخل فهم سلوؾ هبب دراسة التفاعل بينو وبُت األخرين.
فالتفاعل ىنا يعرب عن اتصاؿ دائم ذي معٌت مشًتؾ بُت اجملتمع ،واف سلوؾ االفراد يتغَت دبوجب اؼبعٌت اؼبسند اذل
اغبالة اعبديدة.
نظرية التفاعل الرمزي وتطبيقاتها بالتربية البدنية والرياضية:
اف اؼبمارسة الرياضية تعد مبوذجا معقدا للتفاعل االجتماعي بُت االفراد ،اال اف االفراد ىبتلفوف يف عزو اؼبعٍت واؼبدلوؿ
الناجم عن اؼبمارسة الرياضية ،فقد يعد البعض الرياضة وسيلة لتحقيق الفوز على االخرين ،بينما يعدىا اخروف اهنا
وسيلة لتنمية عالقات وصداقات مع االخرين.
فعلى الرغم من كوف االفراد ينتموف اذل فريق فاهنم يتفاعلوف وفقا للفهم الذي يدركونو للرياضة علما باف االدراؾ
اغبسي الذايت للرياضة يتغَت دبرور الزمن مع تصاعد ومبو العالقة بُت االفراد والرياضة ،حبث تتكوف قناعات ؽبا
مدلوالت فردية وذاتية لدى االفراد ربددىا خصوصية اؼبشاركة ومدركاهتا.
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وبغض النظر عن االختالفات يف ربليالت دور الرياضة يف اجملتمع على ضوء نظريات علم االجتماع ،تبقى الًتبية
البدنية والرياضية وسيلة لبناء شخصية الفرد بناء متكامال ،سبكنو من تأدية مهماتو االجتماعية بشكل فاعل
واهبايب.

17

تماسك الفوج التربوي:
بعض اراء الباحثُت يف علم النفس الرياضي لتنمية سباسك الفوج الًتبوي حيث
حيث اشارت كتابات ؾبموعة من الباحثُت يف علم النفس الرياضي (كاروف ،كاريت ،مارتنز  ،واينربج و جولد) اذل
العديد من التوجيهات اليت يبكن االفادة منها ؼبساعدة يف تنمية وتطوير سباسك الفوج الًتبوي,

ويبكن تقدمي بعض

التوجيهات حملاولة تنمية سباسك الفوج الًتبوي على النحو التارل:
 ينبغي تعريف التالميذ افراد الفوج الًتبوي دبسؤولياهتم و دبسؤولية كل زميل من الزمالء يف الفوج الًتبوي حىت
يبكن مساعدهتم يف تنمية ربملهم للمسؤولية وادراؾ كل منهم لطبيعة التفاعل بينو وبُت الزمالء االخرين.
 ضرورة االستخداـ اؼبناسب لعوامل اؼبرح والسرور اثناء عملية التعليم الًتبوي وىو االمر الذي يبكن اف يعكس
لدى االفراد اؼبيل لزيادة بذؿ اعبهد باإلضافة اذل انبيتو يف زبفيف من قسوة وصعوبة التمرينات.
 ينبغي االستخداـ اؼبناسب لتشجيع الفوج الًتبوي بصورة لفضية أو غَت لفضية سواء التشجيع اعبماعي للفوج او
التشجيع بعض افراد الفوج عند وضوح بذؽبم اقصى اعبهد لصاحل الفوج الًتبوي ككل.
 من اؼبناسب اف يكوف اؼبعلم على دراية وصلة وثيقة مع تالميذه واف يعرؼ بعض االمور الشخصية اؼبًتبطة بكل
تلميذ من الفوج الًتبوي .فعلى سبيل اؼبثاؿ عندما يواجو احد التالميذ بالفوج مشكلة معينة قد تؤثر على مستواه
الرياضي فعلى اؼبعلم مساعدتو يف مواجهة مثل ىذه اؼبشاكل.
 يف حاالت خربات الفشل او اؽبزيبة بالرغم من بذؿ افراد الفوج الًتبوي للجهد اؼبلحوظ فينبغي على اؼبعلم اف
يتجنب االستجابات السلبية ذباه الفوج الًتبوي او بعض افراده بل ينبغي عليو الًتكيز على الدروس اؼبستفادة من
ىذه اػبربات وتشجيع األداء اعبيد.
 هبب اف يشعر اؼبعلم كل فرد من افراد الفوج باف لو دور ىاـ بالنسبة للفوج من قياـ اؼبعلم بشرح مدى قيمة ىذا
الدور ومدى اسهامو يف انتاجية الفوج او يف تفاعلو وسباسكو.
17

 اٌاد عبد الكرٌم العزاوي ،مروان عبد المجٌد ابراهٌم ،علم االجتماع التربوي الرياضي  ،ط ،1عمان  ،دار العلمٌة الدولٌة عمان،2002،ص21الى. 25
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 ينبغي على اؼبعلم عدـ السماح االي تلميذ من اعضاء الفوج دبحاولة جرح شعور زميل اخر يف الفوج الًتبوي اذ
انو من الواجبات اؼبلقاة على عاتق اؼبعلم ضباية حقوؽ كل تلميذ من الفوج الًتبوي .ولذا ينبغي على اؼبعلم سرعة
مواجهة بعض التالميذ الذين قد يقوموف ببعض االدوار مثل دور (التلميذ اؼبشاكس) او دور (التلميذ اؼبهرج
السليب).
 ينبغي على استاذ الًتبية البدنية والرياضية اغبذر من القياـ بعض اجملموعات القليلة من التالميذ بتكوين "عصبة
او زمرة" حملاولة القياـ ببعض اؼبزايا على حساب االخرين .واف يبذؿ قصار جهده حملاولة صهر ىذه اجملموعات
الصغَتة يف بوتقة الفوج الًتبوي.
 ينبغي على استاذ الًتبية البدنية والرياضية التعامل بصورة انسانية من صبيع التالميذ سواء اكانوا اساسيُت او
احتياطيُت واف يسلك ذباىهم صبيعا بصورة متكافئة وعادلة.
 اف سباسك الفوج الًتبوي يعٍت يف جزء منو االتصاؿ اؼبفتوح الواضح بُت اؼبعلم والتالميذ .وعلى ذلك ينبغي على
استاذ الًتبية البدنية والرياضية اكتساب طرؽ االتصاؿ الفاعلة مع االعبُت.
 من اؼبفضل قياـ اؼبعلم بتنمية القيادة بُت االعبُت .اذ انو من اػبطأ اعتقاد اؼبعلم بانو القائد االوؿ للفوج الًتبوي.
كما عليو اف يتذكر اف التالميذ قد يستجيبوف بصورة افضل لقيادة الزمالء.

18

18

 -محمد حسن عالوى ،سيكلوجية الجماعات الرياضية  ،ط،1القاهرة ،المركز الكتاب للنشر ، 1998 ،ص.68.69.70
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الفصل الثاني :الدراسات المرتبطة

الجانب النظري:
 - 1عرض وتحميل الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة :اف الدراسات السابقة دبا ربتويو من اجراءات وما توصلت اليو من نتائج تعد مرجعا يساعد
الباحث يف ربديد طريقو واسلوب البحث اؼبناسب وكذلك اختيار انسب اؼبناىج ووسائل صبع البيانات ،وقد تطرؽ
الباحثاف على النحو التارل:
الدراسة األولى :دراسة كواش رضا توفيق  2013/2012بعنواف "دور عالقات الجماعة في تفعيل تماسك الفريق
الرياضي عند العبي كرة القدم" وىذا من خالؿ طرح اشكالية :ىل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بُت عالقات
اعبماعة وسباسك الفريق الرياضي عند العبُت كرة القدـ صنف االكابر ؼبدينة تقرت ،حيث وضع فرضية الرئيسية مفادىا
انو توجد عالقة ارتباطية اهبابية بُت عالقات اعبماعة وسباسك الفريق الرياضي عند العبُت كرة القدـ صنف اكابر ؼبدينة
تقرت ،والختبار فرضيتو قاـ بتطبيق مقياس سباسك الفريق الرياضي حملمد حسن عالوي يتكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع
العبُت كرة القدـ الذكور صنف اكابر ؼبدينة تقرت اؼبنضمُت والتابعُت لرابطة والية ورقلة اعبهوية وقد بلغ عددىم 120
العبا ىذا خالؿ فًتة الدراسية اؼبيدانية  ،2012/2011حيث توصل اذل وجود عالقة ارتباطية اهبابية بُت عالقات
اعبماعة وسباسك الفريق الرياضي.

19

الدراسة الثانية -:دراسة الطالباف :نبيل مازري و برقوؽ كرمي عبد الرزاؽ اؼبوسم اعبامعي 1994/1993بعنواف:
"شخصية مدرب كرة القدم و أثرىا في تماسك الفريق " مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف الًتبية
البدنية و الرياضية بدارل إبراىيم – جامعة اعبزائر -وكانت اشكاليتهم كالتارل " :ىل لشخصية مدرب كرة القدم اثر
في تماسك الفريق الرياضي"؟ .وكاف ىدفهم معرفة األسباب والعراقيل اليت تؤثر يف شخصية اؼبدرب وتنقص من إرادتو
بصفة عامة واثبات أف اعبانب السيكولوجي واغبالة النفسية للمدرب تؤثر مباشرة يف الالعبُت والفريق ككل .وكانت
األداة اؼبستعملة يف حبثهم ىي استبيانُت احدنبا موجو للمدربُت واآلخر لالعبُت أما عينة البحث فكانت عبارة عن عينة
عشوائية متكونة من  25مدرب ينشطوف يف ـبتلف فرؽ القسم الوطٍت األوؿ و 60العب يتدربوف يف الفرؽ اليت ينشط
هبا اؼبدربُت.

20

19

كواش رضا توفٌق ،دور عالقات الجماعة في تفعيل تماسك الفريق الرياضي عند العبي كرة القدم ،جامعة الجزائر 03مذكرة ضمن متطلبات نٌل
شهادة الماجستٌر.2013 /2012 ،
 20نبٌل مازري و برقوق كرٌم عبد الرزاق بعنوان " :شخصية مدرب كرة القدم و أثرها في تماسك الفريق  ،جامعة الجزائر 03مذكرة ضمن
متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر 1994/1993 ،
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الجانب النظري:
 -من أىم النتائج اليت توصل إليها الطالباف:

 وجود نوع من الضعف يف شخصية البعض من اؼبدربُت و ىو إثبات للفرضية األوذل لدراستهما. أما الفرضية الثانية فقد مت نفيها واليت كانت تنص على أف الضعف يف شخصية بعض اؼبدربُت راجع إذل عدـاكتساب معارؼ بسيكولوجية دقيقة كاؼبكونات األساسية لشخصية اؼبدرب الناجح.
الدراسة الثالثة :دراسة ؿبمد فوزي  2004ربت عنواف  :السلوك القيادي للمدربين وعالقتو بتماسك الفريق
الرياضي ودافعية االنجاز لدى العبي الفرق الرياضية بالجامعات المصرية .وقد اشتمل ؾبتمع البحث على العيب
الفرؽ الرياضية للجامعات اؼبصرية يف رياضات :كرة السلة ،كرة اليد ،كرة الطائرة ،التتابع يف السباحة ،والتابع يف العاب
القوى والبالغ قوامها1620رياضي وقد قاـ باختيار عينة عمودية يقدر عددىا ب  424العب ،اشًتكوا اسبوع شباب
اعبامعات اؼبصرية السادس اؼبقاـ جبامعة اسيوط يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت  2003/02/22اذل2003/02/27و اليت
سبثل  26.17من ؾبتمع البحث ،واألجل صبع البيانات فقد استخدـ الباحث اؼبنهج الويف واستعمل االدوات التالية
مقياس السلوؾ القيادي السلوؾ القيادي للمدرب الرياضي.

21

الدراسة الرابعة :دراسة ميلي فائزة )(2007/2008حوؿ "دور السلوك القيادي في تنمية التماسك االجتماعي
داخل الفريق الرياضي" مشلت الدراسة على عينة  76مدرب والعب من بعض الفرؽ الرياضية اؼبختارة من الباحث
حيث ىدفة الدراسة اذل ابراز انبية العلمية القيادية ومدى تأثَتىا على النمط القيادي الذي ينتجو لتحقيق اكرب قدر من
التماسك بُت اعضاء الفريق ،وعبمع البيانات الدراسة وربقيق اىدافها مت استخداـ اؼبنهج الوصفي  ،ومقياس سباسك
الفريق الرياضي من تصميم عالوى  1998واظهرت النتائج احملصل عليها اف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت السلوؾ القيادي
للمدرب والتماسك االجتماعي لفرؽ كرة السلة ،حبيث كلما كاف السلوؾ القيادي فعاؿ كلما زادت درجة التماسك
والعكس صحيح وأوصى الباحث يف حدود النتائج على الًتكيز على الدراسات اليت تتمحور على البعد النفسي
االجتماعي للفريق الرياضي وخاصة يف الرياضات اعبماعية ،كما اوصى اؼبدرب دبراعات العالقات االنسانية واف يعمل
جاىدا على ارضاء اغباجات النفسية بالصورة اليت ربقق انسجاـ الالعبُت ورفع درجة التماسك داخل الفريق
22

الرياضي.

21

محمد فوزي  ،السلوك القيادي للمدربين وعالقته بتماسك الفريق الرياضي ودافعية االنجاز لدى العبي الفرق الرياضية بالجامعات المصرية  ،جام عة
مصر.2004 ،
22
مٌلً فائزة" ،دور السلوك القيادي في تنمية التماسك االجتماعي داخل الفريق الرياضي . 2007/2008 ،
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الجانب النظري:
تحميل ومناقشة الدراسات السابقة:
- 2

من خالؿ صبع الباحث ؼبصادر اؿحبث ال حضا النقص الكبَت يف دراسة عالقات اعبماعة وسباسك الفوج الًتبوي يف
اجملاؿ الرياضي عامة ولدى فئة التالميذ الطور الثانوي خاصة وذلك يف الدراسات اعبزائرية والعربية والدراسات االجنبية
(يف حدود علم الباحث) وقد تناولت ىذه الدراسات موضوعات على الشكل التارل :
أ -من حيث االىداف  :حاولت الدراسات السابقة التعرؼ على العالقات االجتماعية والعالقات بُت مستوى
التماسك واالداء يف اجملاؿ الرياضي  ،وصبيعها اختارت دراستها من بيئاهتم  ،يف حُت وباوؿ الطالب الباحث معرفة دور
العالقات االجتماعية يف التأثَت على سباسك الفوج الًتبوي عند تالميذ الطور الثانوي .
ب-من حيث المنهج المستخدم :استخدـ معظم الدراسات اؼبنهج الوصفي ،ؼبالئمتو وطبيعة الدراسة وىو ما
استعملو ايضا الباحثاف للتحقق من فرضيات البحث اغبارل.
ج -من حيث النتائج المتحصل عليها :خلصت الدراسات اذل نتائج ـبتلفة نستطيع سردىا على النحو التارل:
 وصلت دراسة كواش رضا توفيق اذل إظهار النتائج احملصل عليها أف ىناؾ عالقة ارتباطية اهبابية بُت عالقات
اعبماعة وسباسك الفريق الرياضي ،اذل انو كلما زاد االىتماـ باعبوانب العالقتية واالنسانية يتأثر سباسك الفريق
بصفة اهبابية ،فاؼبمارسة اؼبعاصرة لألنشطة الرياضية النفسية واالجتماعية والذىنية والبدنية زيادة على متطلبات
اؼبنافسة الرياضية
 توصلت دراسة نبيل مازري وبرقوؽ كرمي عبد الرزاؽ اذل وجود نوع من الضعف يف شخصية البعض من اؼبدربُت
و ىو إثبات للفرضية األوذل لدراستهما  .أما الفرضية الثانية فقد مت نفيها واليت كانت تنص على أف الضعف يف
شخصية بعض اؼبدربُت راجع إذل عدـ اكتساب معارؼ بسيكولوجية دقيقة كاؼبكونات األساسية لشخصية
اؼبدرب الناجح.
 جود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بُت السلوؾ القيادي وسباسك الفريق وكذا وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا
بُت السلوؾ القيادي ودافعية االقباز عند الفرؽ الرياضية وىذا ما توصلت لو دراسة ؿبمد فوزي( .)2004


ـ
ا كاف السلوؾ القيادي فعاؿ كلما زادت درجة التماسك االجتماعي والعكس صحيح ،وىذا ما توصلت اليو
الدراسة ميلي فائزة ()2008/2007
17

الجانب التطبيقي
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
 - 1المنهج المتبع:

استخدمنا يف حبثنا اؼبنهج الوصفي انو من اؼبناىج اليت يكثر استعماؽبا يف اجملاؿ حبوث الًتبية البدنية والرياضية وهبذا اجملاؿ
يذكر (سكيتس)  scatesيف معرض حديثو عن الدراسات الوصفية بقولو "يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل صبيع
الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص اغبقائق اغباضرة اؼبرتبطة بطبيعة وبوضع صباعة من الناس او عدد من االشياء او ؾبموعة
من الظروؼ او فصيلة من االحداث او نظاـ فكري .او اي نوع اخر من الظواىر اليت يبكن اف يرغب الشخص يف
دراستها".
 -1تعريف المنهج الوصفي :يعرؼ اؼبنهج الوصفي يف اجملاؿ الًتبية والتعليم بانو كل استقصاء ينصب اذل ظاىرة
من الظواىر التعليمية او النفسية كما ىي قائمة يف اغباضر بقصد تشخيصها ،وكشف جوانبها وربديد العالقات بُت
عناصرىا ،او بينهما وبُت ظواىر تعليمية او نفسية او اجتماعية اخرى.
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- 2ضبط متغيرات الدراسة:
تتمثل متغَتات حبثنا فيما يلي:
-

اؼبتغَت اؼبستقل يتمثل يف :العالقات االجتماعية.

-

اؼبتغَت التابع يتمثل يف  :سباسك الفوج الًتبوي.

 - 3الدراسة االستطالعية:
هتدؼ الدراسة االستطالعية االولية اؼبيدانية يف االساس اذل التحضَت اذل للدراسة االساسية يف جانبها التطبيقي وىي
اػبطوة االوذل اليت قمنا هبا يف اؼبيداف بعد ربديد عدد التالميذ الذين يدرسوف يف مدينة ورقلة واجراء اعبانب التطبيقي فيها.
وسبة الدراسة عرب زيارات ميدانية اذل بعض الثانويات اليت اختَتت منها العينات العشوائية من التالميذ كما مت مناقشة االداة
اؼبستخدمة يف الدراسة و مدى مالئمتها ؼبختلف مستوياهتم وشعبهم فبا جعلنا نقرأ بعض البنود بصورة سهلة لكي يتمكن
اعبميع من االجابة عليها وفهم معناىا.
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 -الروسفً والغنام ،مناهج البحث  ،مطبعة العانً ،الجزء االول ،بغداد  ،1974ص).51
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
 - 4مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل ؾبتمع الدراسة يف صبيع تالميذ القسم النهائي بثانويات مدينة ورقلة وعددىم (  )3650تلميذ ،ب 12ثانوية .
- 5عينة البحث:
اختَتت عينة بالطريقة العشوائية من ؾبتمع البحث واليت تقدر ب  100تلميذ بنسبة  % 2.74من ؾبتمع الكلي.
وقد حدد ؾبتمعها األصلي يف التالميذ بعض ثانويات مدينة ورقلة ،وحرصا منا على أف تكوف فبثلة للمجتمع األصلي راعينا
صبلة من الضوابط نذكر منها ما يلي:
 أف تتمثل عينة الدراسة يف كال اعبنسُت ،عينة من الذكور وعينة من اإلناث . االعتماد على جل الشعب الدراسية يف الثانوي. االعتماد على أربع ثانويات ومتقنة. - 6حدود الدراسة:
المجال البشري :

اقتصرت ىذه الدراسة على بعض التالميذ قسم النهائي يف ثانويات مدينة ورقلة ( متقنة مصطفي حفياف  ،ثانوية العريب قويدر ،
ثانوية عبيدرل أضبد ،ثانوية أضبد خليل ،ثانوية عبد اجمليد بومادة).
المجال الزماني:
يتجلى االطار الزماين لدراستنا من(ديسمرب  2015اذل غاية جواف  ) 2016حيث :
 يف بداية ديسمرب 2015مت استالـ موضوع البحث بعد اختيار اؼبشرؼ.
 بدانا الدراسة النظرية  01جانفي  2016اذل  29فيفري2016
 بدانا الدراسة التطبيقية 06مارس  2016اذل  3ماي .2016
المجال المكاني:
مشلت الدراسة يف بعض ثانويات مدينة ورقلة
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
 - 7ادوات جمع البيانات:

استعملنا يف حبثنا ىذا اداة قياس واؼبتمثلة يف مقياس التماسك الفريق الرياضي

من تصميم الدكتور ؿبمد حسن عالوي

،عدؿ من طرؼ احملكمُت خبصوص تغيَت مصطلح الفريق الرياضي دبصطلح الفوج الًتبوي.
 1مت اعداد مقياس سباسك الفريق الرياضي من تصميم الدكتور ؿبمد حسن عالوى  1998حيث ثبت انو طبق يف البيئة
العربية واثبت صالحيتو ومصداقيتو لذلك قاـ الباحث بتطبيق اؼبقياس مع تغيَت مصطلح الفريق الرياضي بالفوج الًتبوي
وكانت كلمات اؼبقياس سهلة وواضحة وال ربتاج اذل شرح وتفسَت االفراد العينة.
 2تسليم األداة اذل ؾبموعة من احملكمُت وبلغ عددىم

 07بُت كلية علم االجتماع ومعهد الًتبية البدنية والرياضية يف

جامعة قاصدي مرباح للتحقق من مدى مالئمة عبارات االداة دبا زبدـ اىداؼ الدراسة ،علما أف أغلب احملكمُت وافقوا
عليها باعتبارىا سهلة وواضحة كما اكدوا على انو يبكن اضافة بعض العبارات اؼبالئمة او تغيَت بعض الكلمات الغَت مالئمة
يف االداة.
 3ارساؿ االداة لعينة الدراسة واستعادهتا وقد صادفو مرحلة ما بعد االمتحانات وىو الوقت اعبيد الذي ساعد الباحث على
تطبيق االداة واغبصوؿ على نتائجها االهبابية.
 4اختبار الصدؽ و ثبات اؼبقياس والتحقق من مالئمة االداة .
 5اجراء الدراسة االحصائية.
حيث انقسمت اداة الدراسة اذل قسمُت اثنُت وفيما يلي سوؼ نعرض القسمُت االداة الدراسة
القسم االوؿ :ويتصل ببعض اؼبعلومات الشخصية و الوظيفية عن اؼببحثُت واليت اشتملت على (اؼبؤسسة اليت يدرس هبا،
نوع اعبنس ،نوع الشعبة ).
القسم الثاين :مقياس سباسك الفريق الرياضي للدكتور ؿبمد حسن عالوى يتكوف من  12عبارة تًتاوح درجاتو من ( 1اذل)9
وقد استخدـ ىذا يف البيئة العربية وثبت بانو صاحل ؽبا فبا جعلنا نستخدمو يف دراستنا على البيئة اعبزائرية.
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:

قسم الباحث عبارات اذل االداة اذل بعدين دبا ىبدـ اىداؼ الدراسة وعرضها على احملكمُت من ذوي اػبربة واالختصاص
حيث وافقوا عليها باعتبارىا سهلة وواضحة وتصلح ؼبثل ىاتو الدراسات.
ويف ما يلي تقسم عبارات االداة وفق ابعاد االداة :جدول رقم ( )1يوضح توزيع عبارات االستبيان وفق ابعاد االداة.
ابعاد االداة

عدد العبارات

ارقاـ العبارات

التماسك االجتماعي
(العالقات االجتماعية)

05

6_4_3_2_1

االداة اعبماعي

07

_10_9_8_7_5

(سباسك اؼبهمة)
اجملموع

12_11
12

12.............1

 -1صدق المقياس:يتعلق الصدؽ عموما باؼبدى الذي تقيس فيو أداة معينة ما يفًتض أهنا تقيسو.
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وغبساب صدؽ اؼبقياس قاـ الباحث دبا يلي:
أ -صدق المحكمين:
كوف أف مقياس التماسك للفريق الرياضي من تصميم ؿبمد حسن عالوي  ،1998وكوف أف ىذا األخَت عرضو على ؾبموعة
من احملكمُت ،الشيء الذي هبعلنا كبن ايضا علينا عرضو على ؾبموعة احملكمُت .
ب -الصدق التمييزي:
قاـ الباحثاف بتطبيق اؼبقياس على عينة استطالعية قوامها (  )30تلميذ من ثانويات ـبتلفة من مدينة ورقلة وقد مت اختيار
أسلوب اؼبقارنة الطرفية الذي "يقوـ على أحد مفاىيم الصدؽ وىو قدرة االستبياف على التمييز بُت طريف اػباصية اليت
يقيسها".

25

24

 دونالد ،اري ،لٌكً  ،شٌزار جوب  ،اسكار ،رازافٌه  ،مقدمة للبحث في التربية (ترجمة الحسين  ،سعد ،ياسين عادل عبد الكريم)  ،االمراتالعربٌة المتحدة  ،دار الكتاب الجامعً  ،2004 ،ص.284

25

 -معمري بشٌر  ،اساسيات القياس النفسي وتصميم ادواته  ،ط ،1الجزائر ،القبة ،دار الخلدونٌة  ،2012 ،ص .231
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:

فبعد ترتيب درجات اؼبقياس تنازليا من األكرب إذل األصغر سبت اؼبقارنة بُت  %33من اؼبستوى العلوي مع %33
من اؼبستوى السفلي مث طبق بعد ذلك اختبار "ت" لداللة الفروؽ بُت متوسطي العينتُت وكانت النتيجة مثلما ىو
موضح يف اعبدوؿ (.)2
الجدول رقم ()2
يوضح صدق المقارنة الطرفية لالستبانة
التقنية
اإلحصائية

ف

اؼبتوسط "ـ"

الدرجات

االكبراؼ

" ت"

" ت"

درجة

اؼبعياري "ع"

احملسوبة

اجملدولة

اغبرية

الدرجات العلي ػػا

92 10

5.4456

الدرجات الدني ػػا

70 10

6.2796

8.370

2.88

18

مستوي
الداللة
0.01

دالػة

المصدر :من إعداد الطالب بناءا مخرجات برنامج SPSS16
استنادا إذل اعبدوؿ السابق يتضح أف قيمة "ت" احملسوبة تساوي (  )8.370وىي أكرب من قيمة "ت" اجملدولة
اؼبساوية لػ (  )2.88عند درجة اغبرية (  ،)18ومنو نالحظ فروقػػا ذات داللة إحصائية األمر الذي يدؿ على صدؽ
األداة وبالتارل تقيس ما وضعت ألجلو.
 -2ثبات المقياس:ويقصد بالثبات دقة اؼبقياس أو اتساقو ،فإذا حصل نفس الفرد على نفس الدرجة ( أو درجة قريبة منها )
يف نفس االختبار( أو ؾبموعات من األسئلة اؼبتكافئة أو اؼبتماثلة) عند تطبيقو أكثر من مرة فإننا نصف
االختبار أو اؼبقياس يف ىذه اغبالة على درجة عالية من الثبات.
26

26

 -ابوعالم رجاء محمود ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية  ،ط، 4مصر القاهرة  ،دار النشر للجامعات . 2004 ،
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
وغبساب ثبات اؼبقياس قاـ الباحث دبا يلي:
أ -التجزئة النصفية :

استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية ،حيث وزع االستبياف على العينة االستطالعية اؼبكونة من

 30تلميذ ،مث

وضع األسئلة ذات الًتقيم الفردي لوحدىا ،واألسئلة ذات الًتقيم الزوجي لوحدىا كذلك ،و بعد ذلك مت حساب
معامل االرتباط بُت جزئي االستبياف وربصل على ثبات قدره  0.427وبعد إجراء عملية التعديل باستعماؿ معادلة
Ñ2
سبَتماف برواف (ث =
Ñ 1

) ربصلنا على ثبات قدره 0.598

وىذا يظهر أف معامل االرتباط مقبوؿ فبا يدؿ أف لالستبياف ثبات مقبوؿ.
ب -معامل ألفا كرونباخ" :
قدر معامل "ألفا" ؼبقياس سباسك الفوج الًتبوي ب

 ،0.738وتشَت ىذه النتيجة إذل اؼبقياس يتميز بثبات

عاؿ.
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
 - 8خصائص العينة
 1.متغير المؤسسة:

من خالؿ اعبدوؿ أدناه نالحظ أف عينة الدراسة مشلت طبس ثانويات تأيت ثانوييت أضبد خليل وعبد اجمليد بومادة يف
اؼبقدمة بنسبة  % 23لكل منهما ،مث تليهما ثانوية العريب قويدر بنسبة  ،% 21تليهم ثانوية عبيدرل أضبد بنسبة
 ،% 18ويف األخَت متقنة مصطفى حفياف بنسبة .% 15
الجدول رقم ( )3يبين توزيع عينة الدراسة حسب المؤسسات
اؼبؤسسة

العدد

النسبة اؼبئوية %

متقنة مصطفي حفياف

15

% 15

ثانوية العريب قويدر

21

% 21

ثانوية عبيدرل أضبد

18

% 18

ثانوية اضبد خليل

23

% 23

ثانوية عبد اجمليد بومادة

23

% 23

اجملموع

100

% 100

 .2متغير الجنس:
من خالؿ اعبدوؿ أدناه نالحظ أنو يف عينة الدراسة كانت نسبة اإلناث  ،% 55وىي أكرب بقليل من نسبة الذكور
واليت كانت حوارل .% 45
الجدول رقم ( )4يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
اؼبؤسسة

العدد

النسبة اؼبئوية %

ذكر

45

% 45

أنثى

55

% 55

اجملموع

100

% 100
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الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة

الجانب التطبيمي:
 .3متغير الشعبة:

من خالؿ اعبدوؿ أدناه نالحظ أف عينة الدراسة مشلت ألربع شعب ،بداية بشعبة تسيَت واقتصاد بنسبة  ، % 60مث تليها آداب وفلسفة بنسبة
 ، % 21مث بعد ذلك تليهم علوـ ذبريبية بنسبة  ، % 17ويف األخَت شعبة تقٍت رياضي بنسبة  % 02فقط.

الجدول رقم ( )5يبين توزيع عينة الدراسة حسب الشعب
اؼبؤسسة

العدد

النسبة اؼبئوية %

تسيَت واقتصاد

60

% 60

تقٍت رياضي

02

% 02

آداب وفلسفة

21

% 21

علوـ ذبريبية

17

% 17

اجملموع

100

% 100

أساليب المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
يف ىذه الدراسة اعتمد الباحث على ؾبموعة من األساليب اإلحصائية حيث اعتمدا على نظاـ  SPSS 16ونلخص ىذه األساليب فيما يلي:

 -1مت حساب التكرارات اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لفقرات األداة وأبعاد اؼبقياس.
 -2مت حساب معامل بَتسوف(  )Pearsonؼبعرفة العالقة بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي.
 -3مت حساب معامل بَتسوف(  )Pearsonؼبعرفة العالقة بُت العالقات اعبماعية وسباسك الفوج الًتبوي.
 -4مت حساب اختبار (ت) الختبار داللة الفروؽ يف سباسك الفوج باختالؼ اعبنس.
 -5مت حساب ربليل التباين األحادي(  )ANOVAؼبعرفة داللة الفروؽ بُت اؼبتوسطات اغبسابية لتماسك الفوج الًتبوي
وفقا ؼبتغَتات الدراسة ( اؼبؤسسة ،اعبنس ،والشعبة).
-6معادلة ألفا كرونباخ غبساب الثبات.
بعدما تطرقنا إذل اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة اؼبيدانية سنتناوؿ عرض نتائج الدراسة اؼبيدانية.
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الفصل اللااب
عرض ومناقشة وتحميل النتائج،
اهم االستخالص

الفصل الرابع :عرض ومنالشة وتحليل النتائج

الجانب التطبيمي:

عرض وتحميل نتائج الدراسة حسب الفرضية:
- 1
.1اختبار العالقة بين العالقات الجماعية وتماسك الفوج التربوي
للتحقق من نتيجة الفرضية األوذل والكشف عن نتيجة العالقة االرتباطية بُت العالقات اعبماعية وسباسك
 )Pearsonبُت العالقات اعبماعية وسباسك

الفوج الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة مت حساب معامل بَتسوف(
الفوج الًتبوي واعبدوؿ ( )7يوضح ذلك.

الجدول رقم ( )7يوضح نتائج اختبار العالقة بين العالقات الجماعية وتماسك الفوج التربوي
األسلوب
تماسك الفوج

العمل اعبماعي

معامل ارتباط
بيرسون
0.874

مستوى الداللة
دالة عند 0.01

التربوي
المصدر :من إعداد الطالب بناء ا مخرجات برنامج SPSS16
يتنب من خالؿ اعبدوؿ ( )7ما يلي:
- 1أف قيمة (ر) بُت العالقات اعبماعية و سباسك الفوج الًتبوي بلغت  0.874وىي موجبة دالة عند .0.01
.2اختبار العالقة بين العمل الجماعي وتماسك الفوج التربوي:
للتحقق من نتيجة الفرضية الثانية والكشف عن نتيجة العالقة االرتباطية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج
الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة مت حساب معامل بَتسوف(  )Pearsonبُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي
واعبدوؿ ( )8يوضح ذلك.
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الجانب التطبيمي:

الجدول رقم ()8يوضح نتائج اختبار العالقة بين العمل الجماعي وتماسك الفوج التربوي
معامل ارتباط

األسلوب
تماسك الفوج

مستوى الداللة

بيرسون

عالقات اعبماعة

دالة عند 0.01

0.866

التربوي
المصدر :من إعداد الطالب بناءا مخرجات برنامج SPSS16
يتنب من خالؿ اعبدوؿ ( )8ما يلي:
 - 1أف قيمة (ر) بُت العمل اعبماعي و سباسك الفوج الًتبوي بلغت  0.866وىي موجبة دالة عند .0.01
 .3الفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف المؤسسة:
للتحقق من نتيجة الفرضية الثالثة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ربليل التباين البسيط  ANOVAواعبدوؿ
( )9يوضح ذلك.
الجدول رقم (  )9يوضح اختبار تحليل التباين البسيط  ANOVAللفروق في تماسك الفوج التربوي
باختالف المؤسسة
مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.902

4

0.225

داخل المجموعات 95 58.648
المجموع الكلي

قيمة "ف"

0.617

0.365

99 59.550

المصدر :من إعداد الطالب بناءا مخرجات برنامج SPSS 16
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مستوى
الداللة

0.833

القرار

غَت دالة
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الجانب التطبيمي:

 -1يتبُت من اعبدوؿ (  )9أف النسبة الفائية وداللتها اإلحصائية للفروؽ يف سباسك الفوج باختالؼ اؼبؤسسة
جاءت كما يلي:
بلغت قيمة(ؼ)  0.365وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.833وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب الذي
ىو  ،0.05أي أف  0.833أكرب من  ،0.05وبالتارل نقبل الفرض الصفري ومعٌت ذلك أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية يف سباسك الفوج لدى التالميذ باختالؼ اؼبؤسسة.
 .4الفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف الجنس:
للتحقق من نتيجة الفرضية الرابعة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ربليل التباين البسيط  ANOVAواعبدوؿ
( )10يوضح ذلك.
الجدول رقم ( )10يوضح قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف الجنس
األسلوب

تماسك الفوج
التربوي

االنحراف

قيمة

مستوى

المعياري

"ت"

الداللة

الجنس

المتوسط

ذكور

0.8081 6.7346

إناث

0.7554 6.7286

0.969 0.038

القرار

غَت دالة

المصدر :من إعداد الطالب بناءا مخرجات برنامج SPSS16
 -1يتبُت من اعبدوؿ (  )10أف قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروؽ يف سباسك الفوج باختالؼ اعبنس
جاءت كما يلي:
بلغت قيمة(ت)  0.038وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.969وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب الذي
ىو  ،0.05أي أف  0.969أكرب من  ،0.05وبالتارل نقبل الفرض الصفري ومعٌت ذلك أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية يف سباسك الفوج لدى التالميذ باختالؼ اعبنس.
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الجانب التطبيمي:

 .5الفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف الشعبة:
ANOVA

للتحقق من نتيجة الفرضية اػبامسة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ربليل التباين البسيط
واعبدوؿ ( )11يوضح ذلك.

الجدول رقم (  )11يوضح اختبار تحليل التباين البسيط  ANOVAللفروق في تماسك الفوج التربوي
باختالف الشعبة
م صدر التباين
بين المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات "ف"

الداللة

1.425

3

0.475

داخل المجموعات 96 58.125
المجموع الكلي

0.605

0.505 0.785

القرار

غَت دالة

99 59.550

المصدر :من إعداد الطالب بناءا مخرجات برنامج SPSS 16
 -1يتبُت من اعبدوؿ (  )11أف النسبة الفائية وداللتها اإلحصائية للفروؽ يف سباسك الفوج باختالؼ الشعبة
جاءت كما يلي:
بلغت قيمة (ؼ)  0.785وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.505وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب الذي
ىو  ،0.05أي أف  0.505أكرب من  ،0.05وبالتارل نقبل الفرض الصفري ومعٌت ذلك أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية يف سباسك الفوج لدى التالميذ باختالؼ الشعبة.
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تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
- 2
بعد عرض النتائج اإلحصائية اليت قدمت صورة عن مضموف البيانات اجملدولة سيقوـ الباحث يف ىذا اعبزء
بتفسَت ىذه النتائج ومناقشتها.
 الفرضية األولى:تنص الفرضية األولى على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العالقات الجماعية وتماسك الفوج التربوي
بثانويات مدينة ورقلة.
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف التساؤالت اعبزئية وىو:
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العالقات اعبماعية وسباسك الفوج الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة ؟
يتبُت من خالؿ اعبدوؿ(  )7أف ىناؾ عالقة ارتباطيو موجبة بُت العالقات اعبماعية وسباسك الفوج الًتبوي
بثانويات مدينة ورقلة ،حيث بلغ معامل ارتباط بَتسوف (  )0.874عند مستوى الداللة (.)0.01
األمر الذي يوحي بصحة الفرضية االولى.
وتتفق مع الدراسة (دراسة كواش رضا توفيق  2013/2012بعنواف "دور عالقات الجماعة في تفعيل تماسك
الفريق الرياضي عند العبي كرة القدم" ) حيث توصل اذل اف العالقات اعبماعة اخذت اعلى درجات من درجات
االداء اعبماعي  ،وسرح بوجود عالقة عكسية موجبة بينهما أي انو كلما زادت العالقات اعبماعية فعالية زاد االداء
اعبماعي فعالية وقوة عند االعبُت كرة القدـ وىذا ما يزيد سباسك الفريق قوة وصالبة والعكس صحيح.
حيث التمسنا يف واقع التالميذ يف الثانوية اهنم يتمتعوف دبا يلي:
- 1مهارة اغبب بُت بعضهم البعض.
- 2مهارة االستماع واالستجابة للمساعدة.
- 3مهارة التغلب علي اػبجل وعمل عالقات طيبة مع االخرين.
- 4مهارة اختيار األصدقاء وبدء الصداقة.
- 5مهارة التحكم يف الغضب.
االمر الذي وبي بصحة الفرضية االوذل وىي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العالقات اعبماعية وسباسك الفوج
الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة.
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الجانب التطبيمي:
 -الفرضية الثانية:

تنص الفرضية الثانية على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العمل الجماعي وتماسك الفوج التربوي
بثانويات مدينة ورقلة.
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف التساؤالت الفرعية وىو:
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي بثانويات مدينة ورقلة ؟
يتبُت من خالؿ اعبدوؿ(  )8أف ىناؾ عالقة ارتباطيو موجبة بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي
ثانويات مدينة ورقلة  ،حيث أف قيمة (ر) بُت العمل اعبماعي و سباسك الفوج الًتبوي بلغت

ببعض

 0.866وىي موجبة

دالة عند .0.01
األمر الذي يوحي بصحة الفرضية الثانية .
ونتفق مع دراسة الدكتور ؿبمد حسن عالوى يف قولو على سباسك اؼبهمة أي

"االداء اعبماعي" ىذا النوع من

التماسك يعكس درجة عمل افراد الفريق معا لتحقيق اىداؼ مشًتكة .فقد يكوف اؽبدؼ العاـ للفريق الرياضي الفوز
ببطولة معينة والذي يتأسس –يف جزء كبَت منو -على تنسيق جهود افراد الفريق للعمل معا –أي العمل اعبماعي او
االداء اعبماعي.

27

حيث التمسنا يف واقع التالميذ يف الثانوية اهنم يتمتعوف :
بروح التعاوف واؼبشاركة اعبماعية والعمل اعبماعي وإنكار الذات وربمل اؼبسؤولية لدي التالميذ

وىذا ايضا

وبي بصحة الفرضية ومفادىا توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي
بثانويات مدينة ورقلة.

 - 27ؿبمد حسن عالوى

،سيكلوجية اعبماعات الرياضية ،ط، 1القاهرة  ،المركز الكتاب للنشر  ،1998 ،ص.55

34

الجانب التطبيمي:

الفصل الرابع :عرض ومنالشة وتحليل النتائج

 الفرضية الثالثة:تنص الفرضية الثالثة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تماسك الفوج التربوي باختالف
المؤسسة.
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف التساؤالت الفرعية وىو:
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اؼبؤسسة؟
ويتبُت من اعبدوؿ( )9أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اؼبؤسسة ،حيث
بلغت قيمة(ؼ)  0.365وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.833وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب الذي ىو
 ،0.05وردبا يعود السبب إذل ىذه النتيجة إذل عدـ وجود اختالفات
جوىرية بُت اؼبؤسسات الثانوية يف مدينة ورقلة .وىذا يقودنا إذل اغبكم بصحة الفرضية الثاؿثة.
حيث من خالؿ التعامالت بُت التالميذ وعملهم اعبماعي ؼبسنا انو توجد نفس النمط السائد يف التعامل بُت التالميذ
ونفس العمل و التعاوف ونفس روح اعبماعة مع بعضهم البعض داخل صبيع اؼبؤسسات وىذا يرجع اذل اف صبيع
اؼبؤسسات توجد يف وسط مدينة واحدة وؾبتمع واحد واف اؼبدينة لديها طابع واحد ودل نالحظ اي فروقات ملموسة
تثبت اختالؼ يف التعامل بُت التالميذ داخل أي مؤسسة من اؼبؤسسات تؤثر على سباسك الفوج الًتبوي .وىذا يعزز
صحة الفرضية الثالثة ومفادىا ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اؼبؤسسة .
 الفرضية الرابعة:تنص الفرضية الرابعة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تماسك الفوج التربوي باختالف
الجنس.
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف التساؤالت الفرعية وىو:
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اعبنس؟
ويتبُت من اعبدوؿ( )10أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اعبنس ،حيث
بلغت قيمة(ت)  0.038وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.969وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب الذي ىو
 ، ،0.05وردبا يعود السبب أيضا إذل ىذه النتيجة إذل عدـ وجود اختالفات جوىرية بُت الذكور واإلناث بالثانوية يف
مدينة ورقلة .وىذا يقودنا إذل اغبكم بصحة الفرضية الرابعة .
نظرا اذل االختالط اؼبوجود يف مؤسساتنا ذكور وإناث يدرسوف مع بعضهم البعض منذ سنوات التحضَتي ويف كل
اؼبواد ىذا الشي ادى اذل االحتكاؾ مع كلى اعبنسُت وبالتارل ادى اذل اف روح التعامل والتعاوف وعالقات اعبماعة و
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العمل اعبماعي وطريقة التعاوف مع بعضهم البعض والتعامالت متشابو اف دل نقل نفسها باختالؼ طفيف ،ومنو
يستلزـ عدـ وجود اختالفات جوىرية بُت الذكور واإلناث بالثانوية يف مدينة ورقلة

 ،وىذا ما يعزز صحة الفرضية

الرابعة ومفادىا ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ اعبنس .
 الفرضية الخامسة:تنص الفرضية الخامسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تماسك الفوج التربوي باختالف
الشعبة.
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف التساؤالت الفرعية وىو:
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ الشعبة؟
ويتبُت من اعبدوؿ(  )11أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ الشعبة،
حيث بلغت قيمة (ؼ)  0.785وأف قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0.505وىي قيمة تكرب عن اغبد اؼبطلوب
الذي ىو  ،0.05وىذا يقودنا إذل اغبكم بصحة الفرضية اػبامسة .
نظرا لوجود العديد من الشعب داخل الثانوية الواحدة ىي بدورىا تعترب مؤسسة اجتماعية حيث يأثروف ويتأثروف مع
بعضهم البعض ونالحظ اهنم يدرسنهم نفس اؼبدرسوف تقريبا ويتعاملوف مع نفس االدارة وتالميذ ؿبتكوف مع بعضهم
البعض الشي الذي جعلنا ومن ىنا لبرج بنتيجة مفادىا اف ال توجد فروؽ باالختالؼ الشعبة  ،ومنو ربقق الفرضية
اػبامسة واليت تقوؿ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي باختالؼ الشعبة
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اهم االستخالصات:
يف هناية دراستنا نستخلص ربقق الفرضيات وىي كااليت :
 - 6وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت العالقات اعبماعة وسباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر لدى
بعض ثانويات مدينة ورقلة..
- 7

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي

يف حصة ت .ب .ر

لدى

بعض اثفويات مدينة ورقلة
 - 8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ اؼبؤسسة.
- 9عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ اعبنس.
- 10

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف سباسك الفوج الًتبوي يف حصة ت .ب .ر باختالؼ الشعبة.

ويف النهاية الدراسة توصلنا اذل اف األسلوب األقبع لتماسك الفوج الًتبوي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية يف بعض
ثانويات مدينة ورقلة ىو أسلوب العالقات اعبماعية حيث كلما زادت عالقات اعبماعية +زاد العمل اعبماعي وبدوره
يزيد من سباسك الفوج الًتبوي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .
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اهم االقتراحات:
تعترب االقًتاحات نقطة من اىم النقاط اليت ال يبكن انباؽبا او ذبنبها يف أي حبث علمي االف هنايتها سبثل بداية حبث
جديد او امتداد للبحث نفسو ،وكبن نامل من خالؽبا اف تؤخذ بعُت االعتبار توصياتنا واف تكوف ؿبل اىتماـ الطلبة
الباحثُت لتكثيف اعبهود واثراء الرصيد العلمي واؼبعريف ،وبناء على ما توصلت اليو الدراسة من نتائج سنحاوؿ تقدمي
االقًتاحات خاصة اذل اعبهات الوصية من بينها  :القائموف على عميلة التعليم واؼبفتشوف و اؼبدربُت وكذا االساتذة
والطلبة الباحثُت .........وتنصب ىذه االقًتاحات يف النقاط التالية:
 ضرورة مراعات األساتذة للعالقات االنسانية واف يعملوا جاىدين على ارضاء اغباجات النفسية بالصورة اليت ربقق
انسجاـ التالميذ لرفع درجة التماسك داخل الفوج الًتبوي.
 حث التالميذ علي احًتاـ اآلخرين واحًتاـ أعماؽبم مهما كانت صغَتة.
 حث التالميذ علي احًتاـ اآلراء واؼبعتقدات واغبقوؽ اؼبشروعة.
 غرس روح التعاوف واؼبشاركة اعبماعية والعمل اعبماعي وإنكار الذات وربمل اؼبسئولية لدي التالميذ.
 البُعد بالتالميذ عن االذباىات اليت تضر باجملتمع وحثهم علي التمسك بالقيم السائدة.

 دفع التالميذ إرل فبارسة النشاط الديٍت الذي يرتضيو اجملتمع واػبضوع لسلطات الدين وقوانينو عن رغبة وثيقة فيو ،
وربقيق الظواىر العلمية وربطها باعبوانب الدينية.
 تأكيد معٍت اغبرية اغبقيقة يف نفوس التالميذ  ،وعدـ اإلضرار حبقوؽ اآلخرين ومصاغبهم.
 العمل على تدعيم العمل اعبماعي والتعاوين بُت اعضاء الفوج الًتبوي.
 تسهيل عملية االتصاؿ بُت القيادة والتالميذ حىت تتمكن من نقل االفكار والتوجيهات واالرشادات.
 ادماج اؼبتخصصُت يف االرشاد النفسي الرياضي على مستوى اؼبدارس والثانويات ألجل االرشاد والتوجيو النفسي
الرياضي سواء للمعلمُت او للتالميذ.
 الًتكيز على الدراسات اليت تتمحور على البعد النفسي االجتماعي للفوج الًتبوي واليت تندرج يف اطار علم النفس
االجتماعي واليت سبثل ؾباؿ خصب للتجارب والبحوث.
 ضرورة االستخداـ اؼبناسب لعوامل اؼبرح والسرور أثناء عملية التعليم وىو األمر الذي يبكن أف يعكس لدى األفراد
اؼبيل لزيادة بذؿ اعبهد باإلضافة إذل العمل اعبماعي والتعاوين بُت اعضاء الفوج الًتبوي.
 ينبغي االستخداـ اؼبناسب لتشجيع الفوج الًتبوي بصورة لفظية او غَت لفظية سواء التشجيع اعبماعي للفوج أو
تشجيع بعض أفراد الفوج عند وضوح بذؽبم أقصى اعبهد لصاحل الفوج الًتبوي ككل.
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 هبب اف يشعر اؼبعلم كل فرد من أفراد الفوج باف لو دور ىاـ بالنسبة للفوج مع قياـ اؼبعلم بشرح مدى قيمة ىذا
الدور ومدى إسهامو يف إنتاجية الفوج أو يف تفاعلو وسباسكو.
 من اؼبفضل قياـ اؼبعلم بتنمية القيادة بُت التالميذ  ،إذ انو من اػبطأ اعتقاد اؼبعلم بأنو القائد األوحد للفوج الًتبوي،
كما أف عليو أف يتذكر أف التالميذ قد يستجيبوف بصورة أفضل لقيادة الزمالء.
 هبب على اؼبعلمُت متابعة التالميذ من ناحية اعبوانب األخالقية بتطبيق قواعد اللعبة ،فبا يؤدي إذل ثبات شخصيتهم
والقضاء على األنانية اؼببالغ فيها وغرس روح اؼبنافسة الشريفة.
 هبب مراعاة كل اعبوانب اجتماعية كانت أـ بدنية أو مهارية أو غَتىا من اعبوانب األخرى عند وضع أي برنامج
تعليمي.
 االعتماد على التكوين اعبيد للمعلمُت (الرسكلة) لتجديد معارفهم دبا ىبدـ اعبانب االجتماعي والنفسي و اؼبهاري
للتلميذ.
 وختاما نتمٌت ونرجو من الساىرين واؼبسؤولُت على عملية التعليم األخذ هبذه االقًتاحات والتوصيات وذبسيدىا على
ارض الواقع ألغراضها اؼبطلوبة.
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الخاتمة:
لقد عرض يف ىذه الدراسة انبية العالقات االجتماعية وتأثَتاهتا وكيفية ارتباط اعبماعة وتكوينها والوسائل اليت تعتمد
عليها االجل تلبية اغباجيات الفردية واعبماعية يف اف واحد وىذه االليات تنطبق بطبيعة اغباؿ على صباعة الفوج
الًتبوي كما يعترب عنصر التماسك االجتماعي اػبيط الذي يربط اعضاء الفريق وينظم العالقات ووبافظ على
استمرارية االعضاء لتجنب التصدع واالنقساـ .كما اظهرت النتائج اؼبتحصل عليها اف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت
عالقات اعبماعة و العمل اعبماعي وسباسك الفوج الًتبوي ،و توصل اذل اف ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف
العوامل اؼبؤثرة تبعا ؼبتغَت اعبنس والشعبة واؼبؤسسة على سباسك الفوج الًتبوي

 ،حبث انو كلما زادت العالقات

اعبماعية فعالية زاد مستوى االداء اعبماعي فعالية عند التالميذ والعكس صحيح ،ومن ىنا يتضح الدور االهبايب
لعالقات اعبماعة يف تفعيل سباسك الفوج الًتبوي ،كذلك اظهرت النتائج على انبية الدور القيادي اذ يعترب من اىم
االدوار االجتماعية اليت تعمل على زيادة سباسك صباعة الفوج وتنمية العالقات االجتماعية  ،وفبا يالحظ انو كلما
كانت االساليب القيادية فعالة ومنسجمة مع خصائص ومتطلبات االفراد  ،كلما ارتفع مستوى التماسك
االجتماعي(للعالقات اعبماعية) للفرد وزاد االحساس بروح االنتماء وجاذبية.
كما اف طوؿ فًتة االلتقاء والبقاء للفوج الًتبوي معا تنمي روح اعبماعة بُت افرادىا  ،وىذا ما يزيد من حجم اؼبتعة
فعالية اغبصة عند التالميذ ويكوف ظهور التماسك اكثر احتماال.
ومن ىنا نستطيع القوؿ انو كلما زاد االىتماـ باعبوانب العالقاتية واالنسانية يتأثر سباسك الفوج الًتبوي بصفة اهبابية
 ،فاؼبمارسة اؼبعاصرة لألنشطة الرياضية والًتبوية وخاصة يف الرياضات اعبماعية تستدعي انتهاج اساليب بيداغوجية
تتماشى وحاجات الرياضة النفسية واالجتماعية والذىنية والبدنية ،زيادة على متطلبات اؼبنافسة الرياضية.
كما يوصي الباحث يف حدود نتائج الدراسة بضرورة التمحور حوؿ التلميذ الرياضي االنو يعترب جوىر العملية ومنو
وجب انتهاج اساليب قيادية مناسبة لسمات شخصية افراد الفوج واليت دبقتضاىا ربقق الرضا واشباع حاجات التلميذ
الرياضي.
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تعليمات اؼبقياس:


فيم
ا يلي بعض التساؤالت اليت تشَت اذل طبيعة العالقات بُت افراد الفوج الًتبوي الذي تنتمي اليو.



اقرا
ىذه التساؤالت جيدا وحاوؿ اف ترسم دائرة حوؿ أي رقم من االرقاـ التسعة اليت تلي كل تساؤؿ
والذي تعتقد انو مناسب لكل تساؤؿ من ىذه التساؤالت يف ضوء معايشتك الشخصية للفوج
الًتبوي.



ال
حظ اف الرقم  9يبثل اعلى درجة والرقم  1يبثل اقل درجة.



ارس
ـ دائرة حوؿ رقم واحد فقط من االرقاـ التسعة وال تًتؾ أي تساؤؿ دوف اجابة.
مقياس التماسك الفوج التربوي

 /1ماىي درجة العالقة (كالتعاوف والتضامن والتماسك)بُت معظم افراد فوجك بعضهم بالبعض االخر؟
عالقة قوية جدا
9

عدم وجود عالقة
8

7

6

5

4

3

2

1

 /2ما ىو تقييمك لقيمة عضويتك يف الفوج الًتبوي بالنسبة لك؟
كبير جدا
9

ضعيف جدا
8

7

6

5

4

3

2

1
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 /3مامدى احساسك باألنتماء لعضوية الفوج؟
انتماء قوى جدا
9

انتماء ضعيف جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /4مامدى استمتاعك باالشًتاؾ يف عضوية الفوج؟
قوى جدا
9

ضعيف جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /5ماىو تقييمك للعمل اعبماعي(او األداء اعبماعي) داخل الفوج؟
مرتفع جدا
9

منخفض جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /6ماىو تقييمك ؼبدى التقارب واالنسجاـ داخل الفوج؟
مرتفع جدا
9

منخفض جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /7ما مدى اشباع اغباجات الفردية ؼبعظم افراد الفوج؟
قوى جدا
9

ضعيف جدا
8

7

6

 /8ما مدى الشعور بُت أفراد فوجك بنجاحهم؟

5

4

3

2

1
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شعور قوى جدا
9

شعور ضعيف جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /9ما مدى توافر القيادة الفاعلة بالنسبة لفوجك؟
متوفر تماما
9

غير متوفر تماما
8

7

6

5

4

3

2

1

 /10ما مدى مقاومة معظم أعضاء الفوج للقوى اؼبنافسة للفوج؟
مقاومة قوية جدا
9

مقاومة ضعيفة جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /11ما مدى سباسك الفوج خالؿ بعض االزمات (كاؽبزائم مثال)؟
تماسك قوى جدا
9

تماسك ضعيف جدا
8

7

6

5

4

3

2

1

 /12ىل لدى بعض افراد الفوج رغبة معلنة او غَت معلنة لالنضماـ لفوج اخر؟
توجد لدى عدد كبير من االعبين
9

8

الممحق ()2
الصدق التميزي:

7

ال توجد ىذه الرغبة تماما
6

5

4

3

2

1
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Group Statistics
VAR00
001
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

max

10

92.9000

5.44569

1.72208

min

10

70.9000

6.27960

1.98578

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

VA Equal variances

Upper
27.5222

.188

.670

8.370

18

.000

22.00000

2.62848

16.47778

R0 assumed
000
2

2

Equal variances not

27.5301
8.370

17.647

.000

22.00000

2.62848

16.46984

assumed

6

)spss16(  مخرجات برنامج:المصدر

المالحك
)5( الممحق
:التجزئة النصفية
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.719

N of Items
Part 2

Value

6

a

.500

N of Items
Total N of Items

6

b

12

Correlation Between Forms

.427

Spearman-Brown Coefficient Equal Length

.598

Unequal Length

.598

Guttman Split-Half Coefficient

.598

)spss16(  مخرجات برنامج:المصدر
)6( الممحق
:ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.716

N of Items
.738
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اختبار العالقة بين العالقات الجماعية وتماسك الفوج التربوي

Correlations
التربوي الفوج تماسك
**

.874

الجماعٌة العالقات
Pearson Correlation

1

.000

)Sig. (2-tailed

100

100

1

**

100

الجماعٌة العالقات

N
Pearson Correlation

.874

.000

)Sig. (2-tailed

100

N

التربوي الفوج تماسك

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المصدر :مخرجات برنامج ()spss16

الممحق ()8
اختبار العالقة بين العمل الجماعي وتماسك الفوج التربوي
Correlations
الجماعً العمل
**

.866

التربوي الفوج تماسك
Pearson Correlation

1

.000

)Sig. (2-tailed

100

100

1

**

100

التربوي الفوج تماسك

N
Pearson Correlation

.866

.000

)Sig. (2-tailed

100

N

الجماعً العمل

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المصدر :مخرجات برنامج ()spss16

المالحك
)9( الممحق
: للفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف المؤسسةANOVA اختبار تحميل التباين البسيط
ANOVA Table
Sum of
Squares
* التربوي الفوج تماسك

Between Groups (Combined)

المؤسسة

df

Mean Square

F

.902

4

.225

Within Groups

58.648

95

.617

Total

59.550

99

Sig.
.365

.833

)spss16(  مخرجات برنامج:المصدر

)10( الممحق
اختبار "ت" للفروق في تماسك الفوج باختالف للجنس
Group Statistics
الجنس
التربوي الفوج تماسك

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ذكر

45

6.7346

.80811

.12047

أنثى

55

6.7286

.75541

.10186

)spss16(  مخرجات برنامج:المصدر
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2-

F
الفوج تماسك

Equal variances

التربوي

assumed
Equal variances
not assumed

Sig.
.084

.772

t
.038

df

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Difference
Lower

Upper

98

.969

.00603

.15669

-.30491-

.31698

.038 91.357

.970

.00603

.15776

-.30732-

.31938

)spss16(  مخرجات برنامج:المصدر

المالحك

الممحق ()11

اختبار تحميل التباين البسيط  ANOVAللفروق في تماسك الفوج التربوي باختالف المؤسسة:
ANOVA Table
Sum of
Sig.
.505

F
.785

df

Mean Square

Squares
)Between Groups (Combined

.475

3

1.425

.605

96

58.125

Within Groups

99

59.550

Total

المصدر :مخرجات برنامج ()spss16

* التربوي الفوج تماسك
الشعبة

المالحك
قائمة بأسماء المحكمين :
الرقم الدكتور

التخصص

الجامعة

االداة المحكمة

نضرية ومنهجية

معهد علوم وتقنيات ن .ب.

مقياس التماسك

ت .ب .ر

و .ر .ورقلة

الفوج التربوي

اعالم الرياضي

معهد علوم وتقنيات ن .ب.

مقياس التماسك

التربوي

و .ر .ورقلة

الفوج التربوي

علم النفس

كلية العلوم االنسانية

مقياس التماسك

االجتماع

واالجتماعية ورقلة

الفوج التربوي

علم النفس

كلية العلوم االنسانية

مقياس التماسك

االجتماع

واالجتماعية ورقلة

الفوج التربوي

العلوم االجتماعية ورقلة

مقياس التماسك
مقياس التماسك

01

نصير احميد

02

جرمون على

03

خالدي يمينة

04

طاوس وازي

05

صالحي طارق

ارطوفونيا

06

ناديا بوضياف

علم النفس

كلية العلوم االنسانية

بن زعموش

التربوي

واالجتماعية

الفوج التربوي

ربيعة جعفور

علم النفس

كلية العلوم االنسانية

مقياس التماسك

االجتماع

واالجتماعية

الفوج التربوي

الفوج التربوي
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