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اإلهداء
نهدي هذا العمل المتواضع إلىل لل ملالعائلتيم الكريمتيم ااخل
بالذ رل لل ملالوالديملالكريميم أطال ،اهلل في أعمارهم جميعا  .إلى ل
األصدق اء إلى ل طلبةل أساتذة عمال عهد علوول تتهياالالهناطاال
البدنيةل الرياضيةلبورلق لة.

I

تنكراا
الحمد هلل الذي فتها إلى إتماو هذا العمل المتواضع هو أهل الحمد
المغفرةل الصالة السالو على اسطة ل نعمة في الدنيا اآلارة.
ما نطلب م اهلل سبحانه تعالى في عرض النكر اال تهان أن يجعل
هذالالعمل نافعا للبالد العباد.
ننكر األستاذ الد تور المؤطر :بملعبدلالواحدلعبدلالكريم الذي أشرف
عم الحظاتهل انتت اداته البهاءة،
على هذا العملل لم يضهي ا

ان لها عونا

تنجيعا للوصوللبهذا العمل إلى هدفه المهنود،
ننكر جميع عمال أساتذة عهد التربية البدنية الرياضية بورق لة
م ساعدني م قريب أ بعيدل
ل
ل

II

ل

:ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل البحث عن العالقة االرتباطية ذات الداللة اإلحصائية بُت جودة احلياة وعالقتها باإلبداع احلركي تالميذ ادلرحلة
.ادلتوسطية
) تلميذ من50 ( ومشلت عينة الدراسة, استخدم الطالب الباحث للتحقق من فرضي ة الدراسة ادلنهج الوصفي بدراسة مسحية
.متوسطة سبقاق العيد بدائرة تقرت
وشبكة ادلالحضة لإلبداع احلركي) ل لدكتور, واعتمد الطالب يف ىذه الدراسة على أداة ادلقياس متمثلة يف (مقياس جودة احلياة
النسبة, االضلراف ادلعياري, ادلتوسط احلسايب:ومت استعمال األساليب اإلحصائية التالية, زلمد بعضي وكاضم ومنسي جلمع البيانات
. ) نوفاT( وحتليل التباين,ادلئوية
وتوصل الطالب بعد حتليل ومناقشة النتائج إذل وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة وعالقتها باإلبداع
.احلركي
يف حُت أوصى الباحث بضرورة االىتمام باالجتاىات النفسية ومنها إدراك وتقدير جودة احلياة لتأثَته الكبَت على حالة التالميذ
. أيضا ضرورة إجراء دراسات شلاثلة للتعرف جودة احلياة وعالقتها باإلبداع احلركي,النفسية مبا يعزز ثقتهم يف اإلبداع احلركي

.  تلميذ ادلرحلة ادلتوسطية,األداء ادلهاري احلركي, اإلبداع احلركي, جودة احلياة:الكلمات ادلفتاحية
Summary of the study:
The study aimed to find a statistically significant between self-esteem and
physical performance skills locomotor the primary school pupils correlation.
The researchers used the students to check the descriptive study hypothesis of a
survey, the study sample included 50 pupils from five primary schools
Touggourt Department.
Taliban and adopted in this study on the scale tool represented in the (selfphysical scale, a measure of self footwork kinetic), Dr. Mohammad Hassan
Allawi for data collection was the use of the following statistical methods: the
arithmetic mean, standard deviation, percentage, and analysis of variance (T
Nova)
Taliban reached after an analysis and discussion of the results to the presence of
correlation statistically significant differences between self-esteem and physical
motor skill performance.
While the researchers recommended that attention to psychological trends,
including the perception and self-esteem for the great impact on the mental state
of students so as to enhance physical and skill confidence, also need to conduct
similar studies to identify the self-physical relationship and performance skills
and precision motor skills performance.
Key words: self-esteem, self-physical, motor skill performance, pupil primary
school.
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مقدمة

مقدمة

مقدمة
يشكل النشاط البدين الرياضي باعتباره نشاطا إنسانيا ,جزءا متكامال من الًتبية العامة ,ىدفو تكوين
الفرد الالئق من الناحية البدنية ,النفسية واالجتماعية ,وذلك عن طريق سلتلف ألوان النشاط البدين الذي اختَت
كمقومات لو ,ال خترج عما ػليط باإلنسان يف سلتلف

بهدف حتقيق ىذه ادلهام ,وىو يقوم على أسس تعمل

ادليادين خاصة العلمية منها ,وعليو فهو علم مرتبط ارتباطا وثيقا مبختلف العلوم كالفيزيولوجيا ,علم التشريح ,علم
احلركة ,علم االجتماع ,التاريخ وعلم النفس..
ومن ادلعروف أن أي نشاط رياضي يعتمد على القدرات العقلية والنفسية بقدر اعتمادىا على اجلوانب البدنية
واحلركية و ادلهارية ,من خالل توافق اجلهاز العصيب والعضلي والقدرة على التكيّف مع ادلواقف ادلختلفة السريعة,

وشلا ال شك فيو أن ىدا النشاط الرياضي يعتمد على مهارات أساسية مًتابطة ترابطا وثيقا فيما بينها ,يعد إتقانها
من أىم العوامل اليت حتقق للفريق التفوق والنجاح شلا يستوجب أدائها بشكل متكافئ من قبل الرياضيُت ,كي
يتمكن كل واحد من تنفيذ واجبو أثناء اللعب بصورة صحيحة  ,فاألداء ادلهاري احلركي يشكل وحدة تشًتك يف
إصلازىا بالدرجة األوذل ,اجلوانب النفسية االجتماعية وسلتلف األجهزة احليوية لدى التالميذ,بهذا تكون قد جتاوزت
حدود اجلسم لتشمل آفاق الفكر واإلدراك وادلشاعر واإلحساسات واالنفعاالت والدوافع الشخصية ,يتفاعل من
خالذلا التلميذ مع نفسو ومع زليطو (الزمالء ,ادلعلم أو ادلدرس ,والوالدين ) ,فهي ليست سلوك فردي فحسب بل
اجتماعي أيضا وال تتعلق حباجة الفرد الفيزيولوجية وحاجتو للحركة بل تتعدى ذلك إذل احلاجات النفسية
االجتماعية وما التلميذ إال شخصية ذلا أبعادىا ,وإن مفهوم تقدير الذات واحد من أىم ىذه األبعاد .
ويعترب ادلذىب الظاىرايت "الفينومينولوجي" يف دراسة ىذا ادلفهوم من أبرز ادلعادل ادلميزة ,فهي تنطلق من

تصور

مفاده أننا ال نستطع فهم السلوك اإلنساين والتنبؤ بو بدون معرفتنا إلدراك الشخص لبيئتو ولنفسو كما يراىا يف
عالقتو بالبيئة ,وذلك يعٍت أن ىذه النظريات تهمت أساسا باخلربة الذاتية للفرد,

وبنظرتو الشخصية للعادل ولنفسو

ومبفاىيمو اخلاصة  ,1ويؤكد ىذا االجتاه أن لكل فرد حقيقتو اليت خربىا بشكل فريد ,وأن السلوك بوصفو نتيجة
لألحداث ادلدركة وكما خربىا الفرد فعال ,مبعٌت أن كل إنسان ىو يف احلقيقة أكثر اخلرباء دراية بنفسو ولديو أفضل
ادلعلومات عن ذاتو والسلوك يف رأي ىذا ادلذىب ىو أساسا زلاولة ,من الكائن احلي ,موجهة ضلو ىدف إلشباع
حاجاتو كما ؽلارسها ىو يف المجال كما يدركو .والًتكيز ىنا ىو على إدراك الفرد كمحددات ألفعالو ,حيث
 1حليم السعيد بشاي :الشخصية من ادلنظور الفينومينولوجي ,عادل الفكر العريب ,مصر,ط, 1983 ,1ص  ,239ص.240

أ

مقدمة

أن الكيفية اليت يرى بها األحداث ويفسرىا حتدد الطريقة اليت يستجيب بها إزاءىا .
ويف ضوء ىذا ادلعٌت نستطيع القول بأن مفهوم جودة احلياة ىو نتاج عمليات التفاعل االجتماعي و ىو يؤثر يف
اإلدراك ويف السلوك .وغلد تطبيقو يف رلال النشاط الرياضي عندما يتأثر أداء التلميذ جبودة حياتو ومدى فاعليتها
ومدى اعتقاده يف قدراتو و استطاعتو ,فإما أن يكون ىذا التقدير مرتفعا غلعلو ذو شخصية قوية متميزة ومتوافق
مع نفسو ومع وسطو وبالتارل واثق بنفسو وناجح يف أداءه ويف ضوء نفس معٌت ادلنظور الفينومينولوجي ,نستطيع
القول بأن السلوك وسيلة لتحقيق الذات وىو ما ذىب إليو أيضا أنصار االجتاه اإلنساين يف اعتباره أن اإلنسان
ؽليل إذل حتقيق ذاتو بالسلوك ادلوجو إذل اذلدف,فهم يعتربون أن حتقيق الذات حاجة أساسية من احلاجات
اإلنسانية إذ يصنفها "ماسلو" زعيم ىذا االجتاه يف ادلستوى الرابع ذلرمو للحاجات النفسية , 1وبهذا فإنو يعترب أن
لسلوك وسيلة لتحقيق الذات ,يف المجال الرياضي جبميع ألوانو  ,يتخذ الرياضي من أداءه ادلتقن لإلبداع احلركي
سلوكا نوعيا خاصا يهدف من خاللو إذل تكوين رأي إغلايب عن نفسو واإلحساس بأعليتو وجدارتو ورضاه عن
نفسو واحًتام اآلخرين ورضاىم عنو وبادلقابل ,لذلك تنشأ عن األداء الفاشل والسليب بعض اخلربات االنفعالية
السالبة كعدم الثقة بالنفس  ,والنبذ  ,والرفض وعدم قبول اآلخرين.
ويف ظل ىذا التضارب واجلدلية بُت جودة احلياة اإلبداع احلركي ومن خالل جتربتنا ادلتواضعة

,وإدراكنا لوجود

قصور يف فهم جودة احلياة لدى التالميذ بالشكل الذي ينعكس على أدائهم وإصلازاتهم ,فقد تبلورت فكرة دراسة
العالقة بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة.
ودلعاجلة ىذا ادلوضوع واإلجابة على تساؤل الدراسة وضعنا خطة حبثية مقسمة كالتارل :
الجانب النظري :ػلتوي على الفصل األول والثاين:
الفصل األول  :وخصص لإلطار دلفاىيمي للدراسة ويتضمن حتديد اإلشكالية وتساؤالهتا مث األىداف ادلرجوة من
الدراسة,فرضياهتا ,أعلية البحث ,والتحديد اإلجراء للدراسة مع النظريات ادلفسرة للمتغَتات الدراسة.
الفصل الثاني :واشتمل على الدراسات والبحوث السابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة ,وذالك بعرض وحتليل
الدراسات السابقة مث نقض ىده الدراسات

 1زلمود السيد أبو النيل :علم النفس االجتماعي,دراسات مصرية وعادلية  ,دار النهضة العربية ,مصر,ط ,1978 ,2ص.23
ب
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الجانب التطبيقي :فقد احتوى على الفصلُت الثالث والرابع كما يلي :
الفصل الثالث  :ويتعلق باإلطار ادلنهجي للدراسة ,حيث تطرقنا فيو للدراسة ادليدانية وإجراءاهتا ,منهج الدراسة
االستطالعية ,رلتمع الدراسة وعينتو ,حدود الدراسة ,أدوات مجع البيانات,إجراءات تنفيذ الدراسة,أساليب
التحليل اإلحصائي.
الفصل الرابع :ويضم عرض وتفسَت النتائج ادلتوصل إليها من خالل الدراسة ادليدانية مث استخلصتاىا يف خالصة
عامة ,ووضعنا بعض التوصيات واالقًتاحات إذل أن تصل اخربا إذل قائمة ادلراجع وادلالحق.

ج

الجانب النظري

ري

الفصللاأل ل:ل داللللدراسة
-1إشكالٌة الدراسة وتساؤالتها
-2أهداف الدراسة
 -3أهمٌة الدراسة
 -4تحدٌد مصطلحات ومفاهٌم الدراسة
 -5أهم النظرٌات المفسرة لمتغٌرات الدراسة

مدخل للدراسة

الفصل األول

-1إشكالية
تعترب مرحلة الطفولة –باتفاق معظم الباحثُت"-مرحلة ظلو مستمرة للفرد يف مجيع نواحيو,فبالنسبة للجانب
البدين نالحظ زيادة يف حجم العضالت ,والقدرة على التحكم فيها ,وبداية التناسق بُت طول اجلذع والرجلُت
واطلفاض مستوى التحمل الدوري التنفسي والتحمل العضلي كما نالحظ ارتفاع مركز ثقل اجلسم والقدرة على
استخدام عضالت اجلسم الكبَتة والتحكم يف أجزاء اجلسم".

1

كما تدتيز ىذه ادلرحلة بادلرونة وقابلية التشكيل والًتبية" ,وفيها أىم الفًتات اليت يكتسب فيها الطفل العادات
وادلهارات والقيم واالجتاىات االجتماعية والنفسية ,تساعد يف بناء وتأسيس الشخصية أإلنسانية وتقويتها وغرس
2

البذور الظاىرة النقية فيها وإعدادىا للتحول إذل عنصر فاعل منتج ؽلارس دوره يف بناء احلياة على أساس ثابت".
ولقد تطرق العديد من ادلفكرين والعلماء إذل تعريف مرحلة الطفولة حيث عرفها منصور زيدان بأهنا الفًتة اليت

تبدأ من سن  6إذل  10سنوات لإلناث ومن سن  6إذل  12سنة للذكور ,وىي مرحلة تقابل مرحلة ادلدرسة
ادلتوسطية  ,كما عرفها بياجي بأهنا مرحلة العمليات احملسوسة دتتد من السادسة إذل احلادية عشرة.
من خالل ىذه التعريفات نستنتج أن مرحلة الطفولة ادلتأخرة ىي مرحلة من مراحل ظلو الفرد تبدأ
من عمر  06سنوات إذل غاية12سنة وىي مرحلة ما قبل ادلراىقة ,وتتميز ىذه ادلرحلة بظلو اجلسم ظلوا
تدرغليا,وقد حتدث يف هناية ىذه ادلرحلة قفزات للنمو تستمر يف ادلرحلة التالية فيزداد الطول" ,كما يزداد وزن
الطفل زيادة ملحوظة ,وؽلكن القول بان الفتيات عادة يسبقن الفتيان يف ىذه ادلرحلة يف الطول والوزن ,وغلب
العناية التامة بالتغذية ,وعلى الرغم من تباطؤ النمو اجلسمي يف ىذه ادلرحلة ,إال أننا نالحظ سرعة وازدياد النمو
العقلي للطفل حيث يرتفع أإلدراك احلسي لديو ويصبح أكثر دقة ويتطور تفكَته من ادلوضوعات احلسية
إذل ادلوضوعات ادلعنوية اجملردة,كما يالحظ تقدم يف احملصول اللغوي ويدرك أكثر الًتادف والتضاد بُت الكلمات
وإتقان ادلهارات اللغوية مع طالقة يف التعبَت ,ويف ىذه الناحية صلد اإلناث يتفوقون على الذكور".

3

أما عن اجلانب البدين يبدأ النمو واضحا يف ىذه ادلرحلة فنالحظ "استمرارية يف ظلو العضالت مع زيادة سيطرة
الطفل على العضالت الكبَتة,بينما ال تتم السيطرة على العضالت الصغرى إال يف سن الثامنة وتعترب ىذه الفًتة
ىي فًتة اكتساب الطفل عدد كبَت من اإلبداع احلركي ,فنجد أن الطفل يواصل حركتو ادلستمرة فال يستطيع أن
يظل فًتة طويلة يف السكون فنجده غلري ويقفز وؽلارس األعمال اليدوية ويشارك يف عدد كبَت من األلعاب
1عبدالوىاب بن زلمد النجار :االحتياجات البدنية واحلركية للطفولة ادلبكرة وأعلية إشباعها ,قسم الًتبية البدنية وعلوم احلركة ,كلية الًتبية ,جامعة ادللك سعود,ص.7
2مصطفى فهمي:سيكولوجية الطفولة وادلراىقة,دارمصر للطباعة,مصر,1974,ص.21
3مصطفى فهمي ,:سيكولوجية الطفولة وادلراىقة,مرجع سابق دكره.
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ويلعب اإلبداع احلركي دورا ىاما يف صلاح الطفل يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة سواء يف أداء نشاطو ادلدرسي أو يف
لعبو مع غَته من األطفال".

1

وعلى ىذا األساس وجب تدريس مادة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور

االبتدائيي,ادلتوسط باعتبارىا

تربية قاعدية مالزمة لنمو الطفل يف مجيع مراحلو,بإبعادىا الفكرية واالجتماعية والنفسية واحلسية واحلركية ,وال دتنح
الصحة ادلتمثلة يف تنمية عوامل التنفيذ مثل (ادلداومة  ,ادلقاومة ,السرعة ,ادلرونة  ,والدقة) الضرورية للفرد الفاعل
حسب بل تدخل وتساىم بقدر كبَت يف تنمية وتطوير وحتسُت اجلانب احلركي ادلهاري من خالل توافق اجلهاز
ف
العصيب والعضلي والقدرة على التكيّف مع ادلواقف ادلختلفة السريعة ,وشلا ال شك فيو أن كل احلركات الرياضية
ادلعتمدة يف مادة الًتبية البدنية والرياضية تعتمد على مهارات أساسية مًتابطة ترابطا وثيقا فيما بينها ,يعد إتقانها

من أىم العوامل اليت حتقق للفرد أو الطفل التفوق والنجاح يستوجب أدائها بشكل متكافئ من قبله ,كي يتمكن
من تنفيذ واجبو أثناء اللعب بصورة صحيح ة فاإلبداع احلركي من خالل ىذه ادلادة يشكل وحدة تشًتك يف إصلازىا
بالدرجة األوذل ,اجلوانب النفسية االجتماعية وسلتلف األجهزة احليوية لدى الالعب,بهذا تكون قد جتاوزت حدود
اجلسم لتشمل آفاق الفكر واإلدراك وادلشاعر واإلحساسات واالنفعاالت والدوافع الشخصية ,يتفاعل من خالذلا
الطفل مع نفسو ومع زليطو(الزمالء ,ادلعلمُت ,الوالدين) ,فهي ليست سلوك فردي فحسب بل اجتماعي أيضا وال
تتعلق حباجة الفرد الفيزيولوجية وحاجتو للحركة بل تتعدى ذلك إذل احلاجات النفسية االجتماعية .2وما الطفل إال
شخصية ذلا أبعادىا ,وإن مفهوم جودة احلياة واحد من أىم ىذه األبعاد ,ويعترب ادلذىب الظاىرايت
"الفينومينولوجي "يف دراسة ىذا ادلفهوم من أبرز ادلعادل ادلميزة ,فهي تنطلق من تصور مفاده أننا ال نستطع فهم
السلوك اإلنساين والتنبؤ بو بدون معرفتنا إلدراك الشخص لبيئتو ولنفسو كما ويف ضوء ىذا ادلعٌت نستطيع القول
بأن مفهوم جودة احلياة ىو نتاج عمليات التفاعل االجتماعي و ىو يؤثر يف اإلدراك ويف السلوك » ويجب تطبيقو
يف رلال النشاط الرياضي عندما يتأثر أداء التلميذ جبودة حياتو ومدى فاعليتها ومدى اعتقاده يف قدراتو و
استطاعتو ,فإما أن يكون ىذا التقدير مرتفعا غلعلو ذو شخصية قوية متميزة ومتوافق مع نفسو ومع وسطو وبالتارل
واثق بنفسو وناجح يف أداءه ,أو يكون ذلك اجلود منخفضا يفقده الثقة بنفسو ويؤثر سلبا على توافقو الشخصي,
فيجعلو فاشال يف إبداعو احلركي وإصلازه .كما أن اإلفراط يف جودة حياتو وثقتو الزائدة لو أثر سليب أيضا على
سلوكو و أدائو « 3.
 1عبد الوىاب بن زلمد النجار :االحتياجات البدنية واحلركية للطفولة ادلبكرة وأعلية إشباعها ,مرجع سابق ذكره.
 2حليم السعيد بشاي :الشخصية من ادلنظور الفينومينولوجي ,عادل الفكر العريب ,مصر , 1983 ,ص,239ص.240
3زلمود السيد أبو النيل :علم النفس االجتماعي ,دراسات مصرية وعادلية ,دار النهضة العربية ,مصر , 1978 ,ص,239ص.240
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ومن خالل ىذه اخللفية النظرية مت طرح التساؤل التارل:
ىل توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطية ؟
الفرضية الرئيسية :
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة التعليم ادلتوسط.الفرضيات الجزئية:
 .1يوجد مستوى متوسط جلودة احلياة لدى تالميذ مرحلة التعليم ادلتوسط.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع احلركي وفقا دلتغَت اجلنس.
 -2أهداف الدراسة :ىدفت دراستنا إذل معرفة مدى تقدير أطفال ادلرحلة االبتدائية لدواهتم من خالل:
  -هتدف الدراسة إذل الكشف عن نوع العالقة بُت جودة احلياة و إبعادىا واإلبداع احلركي. معرفة األكثر األبعاد وتأثَت على اإلبداع احلركي عند التلميذ. معرفة مكونات اجلودة حياة التلميذ واستثمارىا لتحسُت نوعية حياة التالميذ ادلد رسةي و األسرية االجتماعية. دتكُت ادلربيُت وأولياء التالميذ من معرفة الفجوات احلاصلة وزلاولة يسرىا وسيلة دلعرفة أي التخصصات أكثرمرغوبية يف الدراسة وزيادة التحضَت والدافعية وحتسُت القنوات اإلعالمية لتخصصات أخرى.
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-3أهمية الدراسة:
تكمن أعلية ىذه الدراسة يف البحث عن جودة التالميذ حلياهتم البدنية وجودة أيضا إبداعهم احلركي سواء
كان اغلابيا أو سلبيا وتوجد عالقة بينهما أم ال .
 4مصطمحات ومفاهيم الدراسة :
 _1-4جودة الحياة
ب البن منظور ,نقيد ألردي ,وجا وبالشيء
لغة" اجلودة ,YTILAUQأصلها الفعل الثالثي جودة ,اجليد ط قا
جودة وجودة أي صار جيدا.
وذلذا االرتباط مفهوم اجلودة بالتميز واالتصال واحلصول على زلاكاة ومعايَت مصطلح جودة احلياة عادلي يتضمن
مفهوم اجلودة فيها ورجة التمييز يف مسة وخاصُت من اخلصائص.
و ىو بكل بساطة مناقض دلفهوم ادلطابقة للجودة كخاصية باحلياة ؽلكن أن صلمع رلمل حال النشاطات الوظيفية
للشخص( السلوك ,النمو ,اذلوايات ,السعادة ,واحلزن ,الطريقة العامة للعيش)
جودة احلياة مفهوم جاىز يرجع إذل الشعور باالرتياح النفسي والرضاء الناجع لتقدمي األشخاص لشروط
و عليها ف
1

حي هتج احلالية واألسرية واالجتماعية واألكادؽلية.
 2_4مفهوم جودة الحياة:

يقصد الباحث مبفهوم جودة احلياة يف ىذه الدراسة مايلي الشروط ادلوضوعية ادلتوفرة يف حياة التلميذ
وتقييمو الذايت لو الناجي عن إدراك واعي لرضي عام عن اجملاالت حياتو ادلختلفة من زليط صحي عام,واسري
واجتماعي ويعرب عنو الباحث بالدرجة اليت ػلصل عليها التلميذ يف مقياس جودة احلياة.

2

وىو رلموع الدرجات اليت يتحصل عليها التلميذ لسنة الرابعة من التعليم ادلتوسط يف مقياس جودة احلياة.
1

إبن منظور مجال الدين أبو الفضل(,)1990لسان العرب.اجمللد الثالث,رافق لبنان,دار صادر  ,ص.20

 2ابن منصور مجال الدين أبو الفصل ,نفس ادلرجع ص 1990ص)153

5

مدخل للدراسة

الفصل األول

 3-4اإلبداع الحركي:
يعد اإلبداع احلركي مطلب رئيسيا يف األنشطة واأللعاب الرياضية على اختالف أنواعها ويظهر من خالل ادلهارات
الرياضية اخلاصة باللعبة واتفاقها واقًتان األداء بالتفكَت أي القدرة على استدعاء ادلهارات و ادلعلومات اليت ساعد
على إظهار استجابة حركية إبداعية.
كما يعد اإلبداع احلركي كقدرة عقلية يف رلال احلركة الذي دورة يعتمد على ادلكونات األساسية

لإلبداع وىي

الطالقة احلركية وادلرونة احلركية واآلصال احلركية وعليو يعرف اإلبداع احلركي بأنة القابلية على إنتاج اكرب عدد من
االستجابات احلركية اجلديدة وادلكونات من الطالقة الفكرية وادلرونة التلقائية

واألصالة بزمن زلدد والنابعة من

التفاعل بُت اللالعية ومصاكسية من خربات نابذ من خلفيتها وابتعادىا عن األظلاط لتقليدية يف التفكَت وكذلك
ؽلكن تعريفو بأنو القابلية على إظهار تنوع إستنثنايف وفرين االستجابات احلركية للحوافر يتأثر اإلبداع جبملة من
العوامل وادلؤثرات.
.كمية ادلعلومات ادلتوافرة للرياضي ادلعلم ونوعها فيها يتعلق مبهارات للعبة واخلصم وادلواقف اليت يتعرض ذلا.
حتليل اإلبداء واستدعاء ادلعلومات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب  ,سرعة اختاذ القرارات والتصرف السيئ  ,تنفيذ
الواجبات ادلناطة بالرياضي ادلتعلم واستيعاب مكونات عن صر ادلوقف واختيار البدائل وحسن التصرف.

1

وىو رلموع الدرجات اليت يتحصل عليها التلميذ لسنة الرابعة من التعليم ادلتوسط يف إختبار شبكة
ادلالحظة لإلبداع احلركي.
 4_4األداء الحركي:
هو عبارة عن تغيَت التسلسل ألوضاع اجلسم أو أجزاء منو يف الزمان وادلكان ,كنتيجة لعملية التكامل والتوافق بُت
العوامل العقلية ,البنائية والوظيفية جلسم اإلنسان ,حيث تعترب العوامل البنائية أىم احملددات .و يرى (,زلمد
يوسف الشيخ) ,أن األداء احلركي ىو انتقال أو دوران يف زمن معُت سواء كان لو غرض أو دل يكن لو غرض.2

1
2

محمد حسن عالوي،محمد نصر الدين رضوان :االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي ،دار الفكر العربي،مصر، 1987 ،ص. 20 .
محمد حسن عالوي،محمد نصر الدين رضوان :نفس المرجع ،ص. 20 .
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 5-4المدرسة التعميم المتوسط:
تعريفها:ىي مؤسسة عمومية(تتمتع بالشخصية ادلعنوية,و الوحدة تنظيمية,تربوية) تنشا وتغلق بقرار(الوزارة -ادلديرية) دتنح
تربية أساسية مشًتكة ومستمرة من السنة األوذل متوسط إذل السنة الرابعة متوسط.
 6_4مرحمة المدرسة التعميم المتوسط:
يطلق على ىذه ادلرحلة الطفولة ادلتأخرة وتبدأ بدخول الطفل ادلدرسة ادلتوسطية وتنتهي بنهايتها وذالك يف حدود
السن الثانية عشر من العمر وعلى ذالك ؽلكن تقسيم ىذه ادلرحلة إذل قسمُت:
 7-4مفهوم التمميذ :ىو التلميذ ادلتمدرس يف ادلرحلة االبتدائية ويًتاوح سنو مابُت ()12-6
-5أهم النظريات المفسرة لجودة الحياة والتي تناولت متغيرات الدراسة:
تبدي مجيع القضايا ادلفاىيمية ادلوجودة تأثرا عميقا بنظرية احلاجات دلاسلو يف الرضا عن احلاجات اليت استحدثت
كما ىو معروف "ىرم احلاجات" أي عملية حتقيق الذات ,مع ذلك اعتمدت ىذه النظرية على جتسيد الشروط
ادلوضوعية جلودة احلياة  ,يعتقد كل من

 per Holm Jesper Holst et Birger Perltأن جودة

احلياة ادلقدمة تعتمد على ادلسار الشخصي ,درجة الوعي فيما يتعلق بظروف احلياة اليومية ,تصوره لنفسو ,
لتوقعاتو و مستوى طموحو ,نظرا لعدم وجود إطار مرجعي موضوعي ,فانو سيكون من الصعب اعتماد معٌت
نقدي خاصة حبضور تصرػلات مثل من يقول مثال" :أنا سعيد ,ألنٍت ال أىتم كثَتا".

1

ؽلكن دلختلف األشخاص تقدير رلاالت احلياة ادلختلفة وبالنسبة لذلك فجودة احلياة تعٍت " :األمور أو األشياء
ادلختلفة دلختلف األشخاص" ,وقد تتداخل يف الكثَت من األحيان رلموعة واسعة اجملاالت ,وعلى أساسو طورت
ظلاذج سلتلفة جلودة احلياة ,رلاالت احلاجات والنماذج ادلسندة للرضا

satisfaction–based models

تستخدم على ضلو واسع يف تقييم احلاجات العقلية ,ظلاذج الرضا عن احلياة ,االرتياح النفسي االجتماعي,

1

رغداء علً عوٌسة:جودة الحٌاة لدى طلبة جامعتً دمشق وتشرٌن،المجلد األول ،العدد  .01جامعة دمشق(181-146:)2012
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والشبكة االجتماعية ادلهنية ,وعلم الشيخوخة االجتماعي ,والنماذج النفسية اليت تركز على النمو الشخصي,
التحكم يف احلياة ,الكفاءات ادلعرفية والكيفية ,فيما يتعلق هبذا األخَت ) ,(Zizi et al 1998أشاروا على
ضلو مشًتك ,إذل االرتباك الذي يدور حول ادلفاىيم النفسية ادلختلفة اليت تستخدم للداللة على جودة احلياة تبعا
لألدوار ادلمكنة كمؤثرات ,أساسية كانت أو وسيطية لتصور جودة احلياة.

1

وترى ) (Zizi et al 1998أن تصور جودة احلياة من ادلرجح بأن يكون نتيجة العديد من ادلتغَتات ادلتداخلة,
وادلتعلقة بالذات (مثل :ادلهارة الذاتية

 ,self masteryالفعالة الذاتية  ,self efficacyالتقدير العقلي

والذايت  , morale and self masteryالتصورات عن التحكم يف احلياة) ,وتتأثر ىذه التصورات على
األرجح بادليكانيزمات ادلعرفية (مثل :توقعات احلياة ,القيم االجتماعية ,ادلعتقدات ,وادلعايَت االجتماعية ادلقارنة).
على الرغم من جاذبية ىذا النموذج ,ىناك معطيات إمربيقية ضئيلة لدعم أو دحض االختالف بُت البنيات
النفسية كمتغَتات وسيطية أو مؤثرة ,النموذج النفسي احليوي

 :The biopsychosoial Modelوىو

ظلوذج متعدد األبعاد يؤكد على العالقات ادلتبادلة بُت الشخص ,والنشاطات ,حاجاتو أو ما يريد إصلازه واإليفاء بو
واحمليط الذي تنجز فيو ىذه النشاطات (الصحي /ادلادي ,االجتماعي ,السلوكي) ويعتقد أن ىذه األبعاد تؤثر
على صحة الناس ومشاركتهم يف األنشطة اليومية وبالتارل تأثَتىا على جودة احلياة (أوتا  ,2002منظمة الصحة
العادلية )2001طرح فيلسي وبَتي  (1995) Felce et Perryظلوذج ثالثي العناصر جلودة احلياة يعكس
التفاعل بُت :ظروف احلياة ,الرضا عن احلياة ,والقيم الشخصية 2 .وقدما تعريفات زلددة ذلذه العناصر على النحو
التارل:
.1ظروف الحياة Life conditions :و تتضمن الوصف ادلوضوعي لألفراد وللظروف ادلعيشية ذلم.
.2الرضا الشخصي عن الحياة

 Personal satisfactionويتضمن ما يعرف باإلحساس حبسن

احلال والرضا عن ظروف احلياة أو أسلوب احلياة.
 .3القيم الشخصية والطموح الشخصي :Personal values and aspiration

1
2

رغداء علً عوٌسة ،المرجع نفسه ص .187
عبد المنعم حنفً ،موسوعة الطب النفسً  ،القاهرة ( ،)1992مكتبة مدبولً .ص.154 :
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وتتضمن القيمة أو األعلية النسبية اليت يسقطها الفرد على سلتلف ظروف احلياة ادلوضوعية أو جودة احلياة الذاتية
 subjective well-beingومع ذلك من النادر أن تشبع االحتياجات اإلنسانية بصورة كلية وبالتارل يتعذر
إن دل يكن يستحيل وصول الفرد إذل حالة الرضا التام ,خاصة وأنو عندما يشبع الفرد حاجة إنسانية معينة سرعان
ما تقفز حاجة أخرى باحثة عن اإلشباع .ومن ىنا رمبا نستطيع القول أن مفهوم جودة احلياة ال ؼلتلف فقط من
شخص إذل آخر ,بل ؼلتلف كذلك من مكان إذل آخر ومن وقت إذل آخر.

1

وتعد تصورات فينتيجودت وآخرون (  )2003من أىم التصورات اليت طرحت لتحديد أبعاد جودة احلياة يفإطار التوفيق بُت البعد الذايت والبعد ادلوضوعي ,إذ صاغوا ما يعرف مبتصل جودة احلياة

quality-of-life

 spectrumوطرحوا يف ضوئو ما يعرف بالنظرية التكاملية جلودة احلياة the intergrative quality-
 of-life(IQOL) theoryواليت يوضح الشكل التارل أبعادىا وطبيعة التفاعل بُت ىذه األبعاد.
يتضح من الشكل السابق أن جودة احلياة أو ما يطلق عليو حسب مضامُت الشكل "جودة احلياة الوجودية
 Existenial Quality of lifeوفقا لرؤية فينتيجودت و آخرون ( )2003تتضمن بعدين:
أ) -البعد الذاتي  :Subjective Quality of lifeويتضمن أبعاد فرعية تتمثل يف :الرفاىية الشخصية
واإلحساس حبسن احلال ,الرضا عن احلياة ,السعادة ,احلياة ذات ادلعٌت.
ب) -البعد الموضوعي  :Objective Quality of lifeويتضمن أبعاد فرعية تتمثل يف :عوامل
موضوعية (مثل ادلعايَت الثقافية ,إشباع االحتياجات ,حتقيق اإلمكانيات ,السالمة البدنية) .وطرحت تصورات
أخرى كثَتة حتاول أن تفصل األبعاد الفرعية لكل من البعد الذايت والبعد ادلوضوعي جلودة احلياة ,ففيما يتعلق
بالبعد الذايت صلد أن ستلز و ونز  (2002) Steel et Onesيقدم ظلوذجا نظريا يربط بُت جودة احلياة من
ادلنظور الذايت وفكرة السعادة والرضا عن احلياة والوصول يف هناية األمر إذل ما يعرف بالوجود الذايت األفضل فهي
عملية معرفية يشكل فيها الفرد حكما أو إدراكا ذاتيا عن قدراتو دلواجهة متطلبات معينة ,حيث تؤثر على مستوى
أدائو الفعلي ,وترتبط بقدرتو احلقيقية يف أداء معُت سبق لو أداءه من قبل حيث يعترب ىذه القدرة احلقيقية ادلصدر
2

الرئيسي ادلعريف للفرد وادلرجع الذايت لفاعلية الذات

1

عبد المنعم حنفً،المرجع نفسه،ص .269
 2زلمد حسن عالوي االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي :مرجع سابق ,ص.275
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زلددات جودة احلياة ادلرتكزة على التقييم الذايت ذلذه اجلودة ,ويالحظ من ادلشكل السابق أن جودة احلياة من
ادلنظور الذايت (وليس ادلوضوعي أو الواقعي) دالة لتفاعل ثالث زلددات تأخذ ترتيبا معينا من حيث درجة التأثَت
وىي على النحو التارل :
-1احملددات من الرتبة األوذل(:طبيعة الشخصية من حيث ادلكونات واخلصائص) .وتتضمن بعدين رئيسُت علا:
أ-االنبساطية يف مقابل االنطوائية.
ب-العصابة يف مقابل االتزان االنفعارل.
-2احملددات من الرتبة الثانية :ادلرشحات الداخلية اخلاصة بالفرد ,وتتضمن رلموعة من األبعاد الشخصية مثل:
أ-وجهة الضبط أو مركز التحكم.
ب -تقدير الذات.
ج -التفاؤل يف مقابل التشاؤم.
احملددات من الرتبة الثالثة :ادلداخالت اخلربية (البيئة) وتتضمن كافة ادلكونات ة األبعاد البيئية سواء ادلادية أو
االجتماعية وما تتضمنو من مصادر إشباع ومساندة.

1

وجود احلياة يف التحليل النهائي تصور أو صورة ذاتية للحياة الشخصية اليت يود الفرد أن يعيشها ,وبالتارل ختتلف
من فرد إذل آخر .وتتأسس رؤيتنا دلعٌت اجلودة _ يقصد ىنا جودة احلياة الشخصية بالطبع _ على الطريقة اليت
نًتجم هبا عددا من األبعاد األساسية إذل أىداف و توقعات ملموسة أو عيانية ذات طابع مادي ؽلكن قياسو أو
مالحظتو ,وبالتارل السعي النشط إذل حتقيقها.
ويطرح روبَتت كونازا وآخرون  )2007 ( costanza. Etalتصورا نظريا للتوفيق بُت البعد ادلوضوعي والذايت
يف صف و حتديد ادلتغَتات ادلرتبطة جبودة احلياة ,أسس على التأكيد على فكرة التكامل بُت :الفرص و الظروف
ادلتاحة إلشباع احتياجات اإلنسان ,مث وصف تفصيلي ذلذه االحتياجات ,ومدى إحساس عن مدى اإلشباع.

1

علً مهدي كاظم ،عبد الخالق نجم البهادلً  ،جودة الحٌاة لدى طلبة الجامعة العثمانٌٌن و اللٌبٌٌن(  )2006دراسة ثقافٌة متنوعة ،العدد  03ص
.67 -87
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جودة احلياة وفقا ذلذا التصور ىي مقدار الفجوة ادلدركة بُت توقعات الفرد ادلتعلقة بدرجة إشباع أو حتقيق
احتياجاتو و اإلشاعات الفعلية اليت يتحصل عليها الفرد ,وىذا األمر ذو طابع ذايت يف ادلقام األول.
وجبدر التنويو بناءا على ىذا التصور أن جودة احلياة ليست حالة قابلة للتحقيق من تلقاء ذاهتا ,كما ال حتقق ىذه
احلالة كذلك من رلرد توافر مصادر أو فرص إشباع االحتياجات البشرية ,بل ىي دالة يف ادلقام األول باإلضافة إذل
ما سبق لتوافر عاملُت أساسُت علا:
القدرة  /عدم على التوافق و ادلواجهة و التفاعل االغلايب مع ظروف احلياة و أحداثها االغلابية السلبية.
وبناءا على ىذا العامل يرى بريان كيمب  )2010 ( Bryan Kempأن جودة احلياة كدالة لقدرة ادلرء على
التوافق مع أو مواجهة ما يعرف بضغوط احلياة والتصدي االغلايب ذلا ,ويقدم الشكل التارل تصورا ذلذا الفهم.
القيام /بأنشطة مقدرة إغلابيا تدفع /تبعد الفرد عن اجتاه حتقيق /عدم حتقيق إشباع احتياجاتو وحتقيق ذاتو.

1

ويؤكد جوتاي وآخرون  1992على أعلية ىذا العامل يف حتقيق جودة احلياة ,إذ يعرفون جودة احلياة يف إطاره
بأهنا حالة من الوجود األفضل أو التنعم والرفاىية تتضمن مكونُت أساسيُت:
القدرة على أداء أنشطة احلياة اليومية اليت تعكس جودة الوجود البدين و النفسي واالجتماعي.رضا الفرد عن مستويات أدائو السلوكي ادلتعلق بدفعو باجتاه حتقيق حاجاتو من خالل ىذه األنشطة.مجع الباحث من التصورات السابقة ,ما ترتكز عليو يف تأييد تصورىا الذي ترى فيو البعد الذايت و البعد ادلوضوعي
شطان متكامالن لتحديد مفهوم جودة احلياة ,وإلعطاء إطار نظري كامل ذلا قد يقال أن اجلانب ادلوضوعي
شاسع جدا ويصعب تقييمو وحتديده ,مع ذلك يرى الباحث أنو ؽلكن باستخدام اجملال األكثر شيوعا ,منهج
التحليل العاملي حصر أىم العوامل اليت حتدد وتكون اجلانب ادلوضوعي جلودة احلياة ,دلا قام ألربت كاتل باختصار
مسات الشخصية اليت أراىا أكثر تعقيدا من ناحية احلصر من جودة احلياة ,باستخدام منهج التحليل العاملي,
وأيزنك أيضا فانو ليس بالصعوبة مبكان بتقدمي طرح ػلصر جوانب الشروط ادلوضوعية جلودة احلياة ,ولقد ارتكزت
يف تصورىا على دل مشل سلتلف التوجهات النظرية تقريبا يف نظرة فيتجوندت عن الذاتية وادلوضوعية ,والنموذج
النفسي احليوي الذي يراىا يف نشاطات الفرد وتفاعلو مع البيئة اليت يوجد فيها .وظلوذج ستلز و ونز الذي يرى
1

 -علً مهدي كاظم ،عبد الخالق نجم البهادلً:المرجع نفسه ص .99
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معٌت الوجود األفضل أي جودة احلياة الذاتية يف الرضا والسعادة .ويف طرح روبرت كونازا وآخرون  2007والذي
يوازن بُت التأكيد على فكرة التكامل بُت :الفرص والظروف ادلتاحة إلشباع احتياجات اإلنسان ,ىذا يعترب منطلقا
أساسيا جسدتو نظرية احلاجات دلاسلو ,فاإلنسان ال ؽلكنو أن يشعر بارتياح إذا دل يقم بإشباع تام حلاجات
ملحة ؽلكن أن أقول أهنا تصبح يف حالة توتر إذل أن تعود حلالة كمون حُت إشباعها وىذا ما يولد شعورا
باالرتياح ,ويرى الباحث يف تصورىا أن جودة احلياة ترتبط ارتباطا كبَتا بالوجود الروحي لإلنسان ,فعند إشباعنا
للحاجات الروحية من حب وشعور باألمان والطمأنينة ضلصل على جودة حياة حىت وإن غابت الشروط
ادلوضوعية اليت يرى الباحث أهنا بتوفرىا أيضا قد ختلق بالرغم من سد حاجة اإلشباع ادلادي إذل توتر وخلل يف
جودة احلياة لوجود أمر آخر مهم جدا يثبت أن للعالقات احلميمة ودفئها أثرا مهما على حياة اإلنسان وإدراكو
ذلا .فمثال لألسرة دور يف حتقيق ذلك وصلد ىذا النوع من العالقات الدافئة تغيب أحيانا عند أسر ذات دخل
مادي مرتفع فكال الوالدين منشغل يف أعمالو وتطغى التكنولوجيا على األبناء فيجدون أنفسهم فارغُت روحيا,
وحباجة إذل إشباع عاطفي يبحثون عنو يف شبكات التواصل االجتماعي ,يف أشخاص يتعلقون هبم مرضيا ,وقد
يشكل ذلك فراغا نفسيا خطَتا قد تسده أشياء أخر بأكثر خطورة :كاإلدمان مثال ....والعكس صحيح أيضا
عند األسر الفقَتة لذلك وصل الباحث يف دراستو أن أفراد األسر ادلتوسطة اكثر شعورا جبودة احلياة ,لشذوذ
النوعُت من األسر الفقَتة والغنية وإلعتدالية األسر ادلتوسطة ودتتعها بعالقات دافئة خصوصا ,وىذا ما يؤكد نظرة
كورل :األسرة ىي اجلماعة األولية لإلنسان فشعور الفرد جبودة احلياة ينطلق أساسا من اإلشباع الناجم من
عالقاتنا واليت تبدأ باألسرة .مث إذل شعورنا باالنتماء االجتماعي ,صديق محيم ,أو مقرب ,جَتان يتكاتفون معنا
ومشاركتنا إياىم احلياة ,يرى علم النفس الفردي أن كل مشاكل البشر ؽلكن تصنيفها حتت ىذه النقاط الثالثة:
وظيفية اجتماعية ,جنسية وأن ردود أفعاذلم اجتاه ىذه ادلشاكل ىي اليت تكشف طبيعة فهمهم الشخصي دلعٌت
احلياة .يشَت أدلر :أنو كل إنسان -أيا كان مكانتو يف اجملتمع -يتطلع إذل وجود معٌت حلياتو ولكننا نرتكب خطأ
شنيعا إذا ما اعتقدنا أن من ادلمكن أن صلد ىذا ادلعٌت حلياتنا مبنأى عن اآلخرين وان حياتنا يكون ذلا معٌت فقط
عندما نساىم مساعلة إغلابية يف حياة اآلخرين.

1

1

 -عبد المنعم حنفً ،موسوعة الطب النفسً المرجع السابق،ص .300
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يرى الباحث يف معٌت احلياة الذي ذكره أدلر يف كتابو ارتباطا وثيقا جبودة احلياة ,فعندما يكون لدي معٌت
حليايت ىذا يعٍت أنٍت أعيش يف تناغم وانسجام مع احمليطُت يب وأتفاعل إغلابا مع البيئة اليت أتواجد فيها وىذا ما
غلعلٍت أشعر بارتياح نفسي ينشأ من خالل التفاعل االجتماعي وإحساسي بأنٍت فعال :يف عطاء وأخذ مع
اآلخر.
كما أهنا تتأثر أي ىذه العالقة يف جوىرىا بيئة اإلنسان وثقافتو وطريقة التعبَت فيها عن مشاعره وأحاسيسو وذلذا
يطبع عليها التغَت وعدم الثبات.

13

الفصل الثانً
الدراسات السابقة
ل(عرضل تحليلل نتدلالدر

اساالالسابتة)

للللل

عرض ومناقشةنتائج الدراسة

الفصل الرابع

مدخل:من أجل توضيح العالقة النظرية بُت ادلفاىيم يف ضوء الدراسات السابقة أو ادلشابهة دلوضوع حبثنا سنتطرق يف ىذا
الفصل لبعض الدراسات السابقة اليت تناولت متغَتات دراستنا السيما جودة احلياة واإلبداع احلركي.
 -1الدراسات السابقة:
_الدراسة األولى
عنوان الدراسة (جودة احلياة لطلبة جامعي دمشق وتشرين) عرفت الدراسة إذل معرفة مستوى جودة احلياة لدى
طلبة جامعي دمشق وتشرين حسب متغَت احملافظة ,التخصص واجلنس وزلاولة استخالص بعض ادلضامُت ادلتعلقة
بأسباب ىذا الطلفاض يف حال وجودىا,ووضع فتوحات للتنمس وطقت باإلضافة إذل تقييح اجملاالت ادلتضررة من
حتقيق جودة احلياة مقياس جودة احلياة للطلبة من إعداد منسيي وكاظم( )2006بلغ عدد العينة ( )360طالب
وطالبة,من جامعي دمشق وتشرين مقسمُت على 180طالب من كلتا اجلامعتُت وتوصيل إذل نتائج التالية
وجود مستوى مند نامن جودة احلياة لدى طلبة جامعي.....
تأثَت كل من احملافظة واجلنس واجلماعة على أبعاد وجودة ادليمات.
عدم وجود عالقة دالة بُت داخل األسرة وأبعاد وجودة احلياة.
فتطوير وتقنُت مقيالو اجلودة احلياة لدى طلبة اجلامعي يف سالطنة كمان
تأثَت برنامج مفتوح للًتبية احلركية على اإلبداع احلركي.
الدراسة الثانية
دراسة ثائر رشيد حسُت :2005كانت بعنوان "تقدير الذات البدنية و ادلهارية و عالقتو بدقة أداء ادلهارات
اذلجومية يف الكرة الطائرة".
15
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أجريت ىذه الدراسة يف(ديارل) بالعراق وتألفت عينتها من ) ( 12العبا دلنتخب زلافظة" ديارل "لكرة الطائرة
,واستخدم فيها مقياس تقدير الذات البدنية و ادلهارية يف الكرة الطائرة من تصميم (محمد حسن عالوي) لقياس
دقة أداء ادلهارات اذلجومية ,و بطاريات األداء ادلهاري لكرة الطائرة.
وىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على مستوى تقدير الذات البدنية و ادلهارية لدى العيب كرة الطائرة ,وكذلك
التعرف على دقة أدائهم للمهارات اذلجومية ,ومعرفة العالقة بُت تقدير الذات البدنية و ادلهارية ودقة أداء ادلهارات
اذلجومية .وتوصلت نتائج ىذه الدراسة إذل وجود ارتباط موجب بُت الذات البدنية وأداء ادلهارات اذلجومية لدى
العيب كرة الطائرة وبُت الذات مهارية ومهارات واإلرسال الضرب الساحق ,حائط الصد ,وعدم وجود عالقة
إرتباطية بُت مهارة األعداد وكل من تقدير الذات البدنية وتقدير الذات ادلهارية.
الدراسة الثالثةدراسة تيمور امحد راغب 1990
درس الباحث الفروق يف مفهوم الذات لدى العيب الكرة الطائرة طبقا دلتغَتات اجلنس و ادلستوى الرياضي وبعض
السمات الشخصية.
أجريت ىذه الدراسة يف مصر وىدفت إذل التعرف على الفروق يف تقدير الذات البدنية وتقدير ادلهارية بُت كل
من ال عيب والعبات الكرة الطائرة جبمهورية مصر العربية ,و كذلك ىدفت إذل التعرف على طبيعة الفروق يف
مفهوم الذات بُت ال عيب الكرة الطائرة طبقا دلتغَت ادلستوى الرياضي (دورل,زللي أسياسي ,احتياطي ,مراكز اللعب
) فضال عن دراسة الفروق يف مفهوم الذات طبقا لبعض مسات الشخصية.
وتألفت عينة البحث من )  ( 30ال عبا والعبة .واستخدم يف ىذه الدراسة مقياسُت دلفهوم الذات"مقياس تقدير
الذات البدنية "" ,ومقياس تقدير الذات ادلهارية "لالعيب الكرة الطائرة.
وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا يف مفهوم الذات بُت الالعبُت ذوي ادلستويات العليا والالعبُت ذوي
ادلستويات الدنيا ,فضال عن وجود فروق دالة إحصائيا بُت الالعبُت مرتفعي الدرجات ومسات الشخصية والالعبُت
منخفضي الدرجات ,لصاحل مرتفعي الدرجات.
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الدراسة الرابعة
دراسة إمساعيل صادق ()2008-2007كانت بعنوان "العالقة بُت األداء ادلهاري وتقدير الذات لدى العيب كرة القدم فئة الناشئُت",واجريت ىذه الدراسة
باجلزائر مبدينة مخيس ملينة ,والية عُت الدفلى,حيث تكونت عينة ىذه الدراسة من (  )30العب ناشئ من ناديي
"االحتاد والسريع"مبدينة ملينة,واستخدم الباحث يف دراستو مقياس"تنسي لتقدير الذات"من تصميم (زلمد حسن
عالوي,وزلمد العريب مشعون),وىدفت ىذه الدراسة إظهار مدى عالقة االرتباط بُت تقدير الذات البدنية وبُت
األداء ادلهاري لدى الناشئُت يف كرة القدم,وإعطاء صورة عن نقاط القوة والضعف لديهم خاصة يف ظل التغَتات
اليت حتدث يف ىذه ادلرحلة.
وتوصلت نتائج ىذه الدراسة إذل وجود عالقة ارتباطيو اغلابية بُت األداء ادلهاري وتقدير الذات للناشئُت يف كرة
القدم شلا يكسبهم الثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم ويف مهاراهتم
�:
-2مناقشة الدراسات السابقة
لقد ألقت الدراسات و البحوث السابقة اليت مت عرضها يف ىذا الفصل الضوء على جل اجلوانب اليت تفيد حبثنا
فيما يتعلق بكل من اإلبداع احلركي و جودة احلياة ,فهناك الكثَت من البحوث اليت اىتمت باإلجابة على بعض
األسئلة ادلتعلقة بالعالقة ادلوجودة بُت بعض مقاييس الشخصية و مستوى اإلبداع احلركي الرياضي ,كما اعتمد
البعض اآلخر على إغلاد الفروق بُت الرياضيُت تبعا دلستوى أدائهم .وتشَت أغلب النتائج أن ىناك عالقة إغلابية
بُت اإلبداع احلركي و بعض متغَتات الشخصية ,ولكنها دل تتفق يف التوصل إذل حصر ىذه السمات الشخصية
ادلرتبطة باإلبداع احلركي ,فضال عن إخفاق البعض اآلخر يف إظهار ىده العالقة ,وىذا راجع إذل اختالف بيئات
ادلمارسة اليت أجريت بها ىذه الدراسات ,و كذلك اختالف أدوات القياس ادلستخدمة ,و طرق إختيار العينة و
نوعيتها و كذا أساليب ادلعاجلات اإلحصائية لكل دراسة.
كما أن بعض الدراسات اليت أجريت يف رلال اإلبداع احلركي اقتصرت على اجلانب التقٍت فقط ودل يتم فيها ضبط
ادلتغَتات األخرى مثل اجلانب النفسي الذي قد يؤثر يف نتيجة األداء.
ىذا ,و قد الحظت من خالل استعراضي للدراسات اليت أجريت يف رلال جودة احلياة من ناحية و اإلبداع
احلركي من ناحية أخرى  ,نقص الدراسات اليت اىتمت بالعالقة ادلوجودة بينهما , ,و حىت الدراسات اليت
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تطرقت ذلذه العالقة فإنها اقتصرت على دراسة عالقة اإلبداع احلركي ببعض أبعاد جودة احلياة وأعللت األبعاد
األخرى رغم تعدد اآلراء النظرية اليت تؤكد على أن ىذه األبعاد ال تكون مستقلة عن بعضها حيث يؤثر بعضها يف
بعض.
-3الدراسة الحالية ومتغيراتها:
مفاىيمي ودراسات سابقة أمكن حتديد ادلتغَتات األساسية
ة
على ضوء ما مت سرده يف الدراسة النظرية من مقاربة
اليت تبناىا حبثنا باإلضافة إذل ادلشكلة والتساؤالت ادلطروحة وادلنهج ادلعتمد على النحو التارل:
 1-3متغيرات األساسية لمدراسة:
على ضوء الدراسة النظرية ,كان اجتاه ىذه الدراسة يف دراسة العالقة بُت متغَتين رئيسُت ,جودة احلياة ,واإلبداع
احلركي ,وىذه العالقة إما أن تكون طردية أي الزيادة أو النقصان يف ادلتغَت ادلستقل (جودة احلياة) تكون مصحوبة
بنفس الزيادة أو النقصان يف مستوى ادلتغَت التابع (اإلبداع احلركي) ,وإما أن تكون عالقة عكسية أي أن الزيادة
يف متغَت ادلستقل يقابلو النقصان يف ادلتغَت التابع أو العكس ,أو أن ادلتغَتين يرتبطان يف سياق عام إذا تغَت أحد
جوانبو تغَتت العالقة بينهما.
 -2-3تحديد المتغيرات األساسية لمدراسة:
المتغير المستقل:
يعترب"جودة احلياة "ادلتغَت ادلستقل يف ىذه الدراسة وىو نظرة الفرد واجتاىاتو ضلو جودتو ومدى تقدير مستوى
1

معيشتو من اجلوانب ادلختلفة ,كالدور وادلركز األسري وادلهٍت ,وبقية األدوار اليت ؽلارسها يف رلال العالقة بالواقع.
المتغير التابع:

يتحدد ادلتغَت التابع يف دراستنا يف اإلبداع احلركي  ,وىي كما عرفها (مفتي حماد إبراهيم) مقدرة الفرد على
التوصل إذل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف
أقل زمن شلكن.1
 1مصطفى آمل عبد الفتاح :موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ,دار سعاد الصباح ,بَتوت ,لبنان  , 1993ص. 239
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الفصل الثالث
طرق ومنهجٌة الدراسة

المههجية،الدراسةلاالستطالعية،لالعيهة،حد دلالدراسة،أد االجمعل
البياناال،لأساليبلالتحليللاإلحصائي

 1مفيت محاد إبراىيم ,التدريب الرياضي احلديث ,دار الفكر العريب ,ط,2مصر  2001,ص.13
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 -1منهج الدراسة:
مت االعتماد يف ىذه الدراسة على استخدام ادلنهج الوصفي  ,الذي يقوم على وصف الظاىرة يف عالقتها
بادلتغَتات ادلرتبطة بها ,والذي يتناسب مع طبيعة ادلشكلة ادلطلوب دراستها ,حيث يتعُت علينا إبراز نوع العالقة
القائمة بُت متغَتين وحتديد إذل أي حد تتفق ادلتغَتات يف عامل معُت مع ادلتغَتات يف العامل آخر.
 -2مجتمع الدراسة:
 -3عينة الدراسة:
أجريت الدراسة بدائرة تقرت ,حيث مشلت,متوسطة سبقاق العيد ,وكان ذلك خالل األسبوع األخَت من شهر
ابريل للموسم الدراسي ,2017/2016وقد تكونت عينة الدراسة االستطالعية من{ }50تلميذ وتلميذة
مستوى السنة الرابعة متوسط ,واختَتت العينة بالطريقة العشوائية ,ومث توزيع ادلقياس على العينة ادلذكورة  ,حيث
مث مجع البيانات منهم من خالل اإلجابة على بنوده.
-4الدراسة االستطالعية :بلغ عدد عينة الدراسة اإلستطالعية  20تلميذ(ة)
الجدول رقم(- )01توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس :
العدد

النسبة ادلؤوية

ذكر

10

76.5

أنثى

10

23.5

اجملموع

20

100.0

من اجلدول نالحظ أن اغلب التالميذ ىم من فئة الذكور بنسبة مئوية  76.5وتقابلها 23.5من اإلناث
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 3-2-1-2يشَت ثبات ادلقياس إذل ثبات نتائجو أي انو ال تتأثر درجات األفراد إذا ما طبق عليهم ادلقياس يف
فًتات متفاوتة وىناك عدة طرق حلساب ىدا ادلعامل وقد مت حسابو يف الدراسة احلالية بطريقة معامل الثبات الفا
كرونباخ  ,حيث يعترب ىد ا ادلعامل من أىم ادلقاييس االتساق الداخلي لالختبار ادلكون من درجات مركبة ,
ومعامل الفا يربط ثبات االختبار بتباين بنوده ,

فازدياد نسبة تباينات البند بالنسبة للتباين الكلي يؤدي

إرل

اطلفاض معامل الثبات  ,1حيث طبق ادلقياس على أفراد عينة الدراسة االستطالعية واعتمادا على درجات ادلتحصل
عليها من تطبيق ادلقياس على ىده العينة مث حساب معامل الثبات الفا كرونباخ اعتمادا علي برنامج

SPSS

(النسخة .)22
و شلا سبق ؽلكن القول أن ادلقياس يتمتع بدرجة كبَت من الصدق والثبات وىدا ما جعلهما صلحان للتطبيق علي
العينة األساسية للدراسة.
 -03مجتمع الدراسة وعينتها:
 1-03مجتمع الدراسة:
يتمثل اجملتمع اإلحصائي للدراسة يف تالميذ متوسطة بدائرة تقرت  ,الدين يدرسون يف مستوى السنة الرابعة
متوسط  ,حيث يتكونون من  25تلميذ و 25تلميذة  ,ورلموعهم . 50
الجدول رقم ( )04يوضح توزيع العينة حسب المتوسطة .
المدرسة

المجموع

الجنس
ذكر

سبقاق العيد

25

انثى
25

50

 -04حدود الدراسة:
المجال المكاني  :اقتصرت الدراسة على متوسطة من دائرة تقرت مت إجراء ىذا ادلقياس ذلذا البحث يفادلدرسة السابقة الذكر.

1

عبد احلفيظ مقدم :اإلحصاء والقياس النفسي ,ط  ,2ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,اجلزائر,2003 ,ص.160
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المجال الزماني:من  25جانفي  2017إذل  05ماي2017يف البداية كل من مرحلة مجع البيانات.
المجال البشري:تالميذ متوسطة سبقاق العيد بتقرت (تالميذ السنة الرابعة متوسط) -04سير العمل الميداني:
إجراء التطبيق الميداني :مت تطبيق ادلقياس يف الدراسة احلالية بصورة مجاعية بالنسبة ألفراد العينة ,حيثقمنا بتوزيع ادلقياس على أفراد العينة (  50تلميذ) واليت مت اختيارىا بطريقة عشوائية علما أننا قمنا بشرح ىذا
ادلقياس أمام عينة البحث مع شرح كل العبارات الغامضة اليت تسود ادلقياس واالستماع إذل استفسارات ورأي
التالميذ ودتت ىذه العملية يف أوقات الفراغ.
-05أدوات جمع البيانات
مت االعتماد على مقياس جودة احلياة للدكتور زلمد حسن عالوي ومنسي و كاضم وشبكة ادلالحضة لإلبداع
احلركي للتوصل السريع وفك غموض ادلصطلح .
 1-05مقياس جودة الحياة :
مقياس جودة احلياة أعده الدكتور منسي وكاظم وأمحد عبد اخلالق للًتمجة واصف للوقوف على جودة الفرد
للصفات االجتماعية اليت يتمتع هبا يف إدراكو دلواطن القوة والضعف يف كفايتو البدنية اخلاصة .
وعند بداية تكوين ادلقياس مت عرض  100عبارة منتقاة يف ضوء حتليل الصفات البدنية
ويف ضوء تطبيق ادلقياس مت حذف واستبعاد بعض العبارات واليت ال تتوافق ومتطلبات الدراسة وتعديل بعض
العبارات األخرى وأصبح ادلقياس يف صورتو الثانية يتكون من  40عبارة ,ومت حساب األعلية النسبية لكل صفة
من الصفات البدنية اليت يشتمل عليها ادلقياس وأسفر عن اآليت:
وبعد االنتهاء من الدراسة األولية وحتديد رلاالت وطريقة اإلجابة على الفقرة قام الباحث بتطبيق ادلقياس قي
صيغتو النهائية للتأكد من صدق وثبات ادلقياس.

23

عرض ومناقشةنتائج الدراسة

الفصل الرابع

المجال الموضوعي لجودة الحياة يضم  03أبعاد:
 .1جودة الصحة واحمليط الصحي10:فقرات  05سلبية و  05إغلابية.
 .2جودة احلياة ادلدرسية10 :فقرات  05سلبية و  05إغلابية.
 .3جودة احلياة األسرية10 :فقرات  05سلبية و  05إغلابية.
المجال الذاتي لجودة الحياة يضم بعد واحد:
جودة احلياة النفسية10 :فقرات  05سلبية و  05إغلابية.
يتكون ادلقياس من  40عبارة وغليب الفرد على كل عبارة طبقا دلقياس مدرج من 3تدرغلات :نعم ,ال ,تقريبا.
 التصحيح:يتكون ادلقياس من20عبارة اغلابية 20,عبارة سلبية ,وأرقام العبارات اإلغلابية كما يلي:
19-16-15-13-12-10-9-8-7-1
وأرقام العبارات السلبية ما يلي:
18-17-14-11-6-5-4-3-2
وأوزان العبارات:
تعطي الدرجة 2لنعم.
تعطي الدرجة 0لال.
تعطي الدرجة 1لتقريبا.ألحيانا ويف حال العبارات العكس تعكس الدرجة.
و الدرجة النهائية للمقياس ىي رلموع درجات مجيع العبارات اإلغلابية والسلبية (  )40عبارة واحلد األقصى
لدرجات القياس 80درجة وكلما زاد اقًتاب الفرد من ىذا احلد دل على مفهومو وتقديره اإلغلايب العارل جلودة
حياتو.
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الخصائص السيكومترية لممقياسين:
 -1-2-1-2ثبات مقياس جودة الحياة:
 مت حساب ثبات مقياس جودة احلياة  ,عن طريق الفا كرونباخ كما ىو موضح يف اجلدول رقم ( )02الجدول رقم ( :)03يوضح صدق مقياس جودة الحياة .
التكرارات

الثبات

20

0.876

 2-2-1-2صدق مقياس جودة الحياة:
يشَت صدق ادلقياس إذل أن ادلقياس يقيس ما وضع دلقياس جودة احلياة كما ىو موضح يف اجلدول الثاين  ,وقد
دتا حسابو يف الدراسة احلالية بطريقة الصدق الذايت ودالك بإغلاد اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات لكل بعد كما ىو
موضح يف اجلدول ( )02دلقياس جودة احلياة
الجدول رقم (  : )04يوضح معامالت ثبات المقياس ( لجودة الحياة )
عن طريق معامل الفا كرونباخ
التكرارات

الفا كرونباخ

20

0.767

 ويتضح من اجلدول رقم (  , )02معامل الثبات للمقياس ككل الدي قدر ب  0.85وىو معامل ثبات جيدومقبول فاالختبار يتميز بالثبات .
 2-05مقياس اإلبداع الحركي:مت تنفيذه بشبكة مالحظة كما ىو مندرج يف ادللحق رقم ( ) 02
صدق المقياس:يشَت ىذا ادلفهوم إذل االستدالالت اخلاصة بشبكة ادلالحظة لإلبداع احلركي
ويشمل ىذا النوع على فحص مبدئي حملتويات االختبار دلعرفة ما إذا كانت فقرات االختبار متصلة بالصفحة
ادلطلوب قياسها أو أن ىناك من ىذه الفقرات ما ؽلكن حذفو على أنو بعيد الصلة ادلراد قياسها.
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وحصل الباحث على مؤشر ىذا الصدق بعرض شبكة ادلالحظة على أساتذة سلتصُت يف رلال الًتبية البدنية
والرياضية ومدراء وأساتذة ومفتشُت وعددىم , 05وقد أفادوين ببغض ادلالحظات وتغيَتات شلنهجة لشبكة
ادلالحظة وأخذت رأيهم بعُت االعتبار
-06إجراءات تنفيذ الدراسة :
يعد التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة من خالل الدراسة االستطالعية ,مث تنفيذ الدراسة وفق ادلراحل
التالية:
 قام الطالب بتطبيق الدراسة ميداينة على العينة ادلختارة وادلتمثلة يف تالميذ السنة الرابعة متوسط وذلك بتوزيعمقياس جودة احلياة على أفراد العينة وكذا مأل شبكة ادلالحظة ادلعدة لقياس مستويات اإلبداع احلركي وىذا
مبساعدة األستاذ ادلشرف على التالميذ.
 قام الطالب بالتعريف بنفسهما للتالميذ وشرح ادلقياس واذلدف من الدراسة . أكد الطالب للتالميذ علي أن اذلدف ىو ىدف علمي ,وان إجاباهتم علي ادلقياس ليس ذلا أي غرض إالالبحث العلمي وطلب منهم اجلدية والدقة يف إجاباهتم.
وقتلإلجابة تراوح ما بُت (  30-20د).
ي ا
 مت حتد د بعد االنتهاء من اإلجابة مت مجع ادلقياس من كل مفحوص. قام الطالب مبراقبة وفحص اإلجابات بدقة الستبعاد العينات غَت ادلستوفية للشروط . مت تفريغ البيانات على قاعدة بيانات (اجلداول ) بعد ترميز العناصر ادلختلفة دتهدا إلدخاذلا على برنامجاإلحصائي (  )Spssيف طبعتو  ,22حيث مت ذلك وحتصل الط الب علي النتائج باستعمال الوسائل اإلحصائية
ادلتوافقة مع طبيعة الدراسة.
-07أساليب التحليل اإلحصائي:
دلعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت االعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية :
 برنامج SPSS. الفاكرونباح:لقياس الثبات اإلختبار يف برنامج .SPSS -إختبار (ت)
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 معامل ارتباط بيرسونالمتوسط الحسابي:يعترب ادلتوسط احلسايب من أىم مقاييس النزعة ادلركزية و أكثر استخداما يف النواحيالتطبيقية و يعرف عموما على أنو رلموع القيم مقسوما على عددىا.
 االنحراف المعياري :ىو اجلذر الًتبيعي ادلوجب للوسط احلسايب دلربعات اضلرافات القيم عن وسطها احلسايب ,أي ىو اجلذر الًتبيعي ادلوجب للتباين ,ويعرف رياضيا حسب طبيعة البيانات . معامل االرتباط  :يعترب معامل ارتباط بَتسون من أشهر الطرق لقياس معامل االرتباط بُت متغَتين نسبيُت أومئويُت فيما بينهم وتوجد عدة طرق حلساب معامل ارتباط بَتسون
 -كما مت االعتماد على البرامج اإلحصائية لتحليل وحساب نتائج الدراسة ( )spssيف نسختو رقم22
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- 1عرض وتحميل ومناقشة النتائج:
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس- :تتكون عينة الدراسة  50تلميذ من من متوسطة سبقاق العيد
مستوى سنة رابعة متوسط وىم يتوزعون كالتارل :
الجدول رقم(- )05توزيع العينة حسب الجنس :
العدد

النسبة ادلؤوية

ذكر

25

%50

أنثى

25

%50

اجملموع

50

%100.0

من اجلدول نالحظ أن اغلب التلميذ ىم من فئة الذكور بنسبة مئوية  50 ,بادلئة وتقابلها  50بادلئة من االناث
المحور األول:عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى
يوجد مستوى متوسط لجودة حياة التالميذ
سيتم يف ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة
جدول رقم (ٌ)07وضح المستوى المرتفع لجودة الحٌاة

المستوى المرتفع لجودة الحٌاة
مستوى اإلبداع الحركً

التكرارات

النس بة املئوية

املتوسط احلسايب

الإحنراف املعياري

1

%22

/

/

متوسط

9

%18

50.5455

2.76997

جٌد

11

%02

47.0000

4.00000

21

%42

97.5455

6.76997

ضعٌف

المجمـــــــــوع
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جدول رقم (ٌ:)08وضح المستوى المرتفع للجودة )(SPSS
Statistiques descriptives
Ecart type

Moyenne

Maximum

N

Minimum

2.76997

50.5455

53.00

45.00

11

X1

4.00000

47.0000

53.00

40.00

9

x2

9

)N valide (liste

يتضح من خالل اجلدول أن تالميذ السنة الرابعة من التعليم ادلتوسط الذين حتصلوا على مستوى مرتفع يف جودة
حياهتم حبيث بلغ رلموع التكرارات  21تلميذ (ة) أي ما يعادل نسبة  %42من رلموع العينة ,يف حُت صلد
ادلتوسط احلسايب للتالميذ ذوي ادلستوى يف جودة احلياة تساوي , 97.5455 :أما اإلضلراف ادلعياري للتالميذ
ذوي ادلستوى ادلرتفع يف جودة احلياة فقد بلغ  6.76997من رلموع العينة.
جدول رقم (ٌ)09وضح المستوى المتوسط لجودة الحٌاة

المستوى المتوسط لجودة الحٌاة

مستوى اإلبداع
الحركً

التكرارات

النس بة
املئوية

املتوسط
احلسايب

الإحنراف املعياري

ضعٌف

0

%36

/

/

متوسط

7

%14

56.8333

3.22217

جٌد

18

%00

56.1429

2.73426

25

%50

112.9762

5.95643

المجموع

جدول رقم (ٌ)10وضح المستوى المتوسط لجودة الحٌاة)(SPSS
Statistiques descriptives
Ecart type

Moyenne

Maximum

Minimum

N

3.22217

56.8333

66.00

54.00

18

X1

2.73426

56.1429

60.00

54.00

7

x2

7

)N valide (liste
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يتضح من خالل اجلدول أن تالميذ السنة الرابعة من التعليم ادلتوسط الذين حتصلوا على مستوى ادلتوسط يف جودة
حياهتم حبيث بلغ رلموع التكرارات  25تلميذ (ة) أي ما يعادل نسبة  %50من رلموع العينة ,يف حُت صلد
 , 112.9762أما رلموع االضلراف

رلموع ادلتوسط احلسايب للتالميذ ذوي ادلستوى يف جودة احلياة تساوي:

ادلعياري للتالميذ ذوي ادلستوى ادلتوسط يف جودة احلياة فقد بلغ  5.95643من رلموع العينة.
جدول رقم (ٌ)11وضح المستوى المنخفض لجودة الحٌاة

المستوى المنخفض لجودة الحٌاة
مستوى اإلبداع الحركً

التكرارات

النسبة المئوٌة

ضعٌف

0

%00

املتوسط احلسايب

الإحنراف املعياري

متوسط

2

%04

25.5000

70711

جٌد

2

%04

23.5000

70711

المجموع

4

%08

49

141422

جدول رقم (ٌ)12وضح المستوى المنخفض لجودة الحٌاة )(SPSS
Statistiques descriptives
Ecart type

Moyenne

Maximum

N

Minimum

.70711

25.5000

26.00

25.00

2

X1

.70711

23.5000

24.00

23.00

2

x2

2

)N valide (liste
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يتضح من خالل اجلدول أن تالميذ السنة الرابعة من التعليم ادلتوسط الذين حتصلوا على مستوى ادلنخفض يف
جودة حياهتم حبيث بلغ رلموع التكرارات  04تلميذ (ة) أي ما يعادل نسبة  %08من رلموع العينة ,يف حُت
صلد رلموع ادلتوسط احلسايب للتالميذ ذوي ادلستوى يف جودة احلياة تساوي , 49 :أما رلموع االضلراف ادلعياري
للتالميذ ذوي ادلستوى ادلنخفض يف جودة احلياة فقد بلغ  141422من رلموع العينة.
عرض وحتليل نتيجة الفرضية العامة:
جدول رقم (ٌ)06وضح مستوى متوسط لجودة الحٌاة لدى تالمٌذ السنة الرابعة من التعلٌم
المتوسط
مستويات جودة الحياة
مستوى مرتفع
مستوى اإلبداع الحركً

مستوى متوسط

مستوى منخفض

التكرارات

النس بة
املئوية

التكرارات

النس بة
املئوية

التكرارات

المجموع

النس بة
املئوية

التكرارات

النسبة
المئوٌة

جٌد

11

%22

18

%36

2

%04

31

%62

متوسط

9

%18

7

%14

2

%04

18

%36

ضعٌف

1

%02

0

%00

0

%00

1

%02

21

%42

25

%50

4

%08

50

%100

المجموع

يتضح من خالل اجلدول أن معظم تالميذ السنة الرابعة من التعليم ادلتوسط لديهم مستوى متوسط يف جودة
حياهتم حبيث بلغ رلموع التكرارات  25تلميذ (ة) أي ما يعادل نسبة  %50من رلموع العينة ,يف حُت صلد
رلموع تكرارات التالميذ ذوي ادلستوى ادلرتفع يف جودة احلياة تساوي 21 :تلميذ(ة) أي ما يعادل  ,% 42أما
التالميذ ذوي ادلستوى ادلنخفض يف جودة احلياة فقد بلغ  4تالميذ ما يعادل  %08من رلموع العينة.
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عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية:المحور الثاني
توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوٌات اإلبداع الحركً وفقا لمتغٌر الجنس
: توزيع العينة حسب الجنس- )13(الجدول رقم
النسبة ادلؤوية

العدد

%12.5

25

ذكر

%12,5

25

أنثى

% 100.0

50

اجملموع

 من كلى اجلنسُت%12.5  اي مايعادل25 من اجلدول نالحظ ان التالميذ يف تساوي كالعلا ػلتوي على
:(SPSS) ) –يوضح اإلختبار ت14(الجدول رقم
Statistiques de groupe

Test T

Moyenne erreur
y
x

N

Moyenne

Ecart type

standard

1.00

25

12.3800

2.45068

.49014

2.00

25

13.4600

1.88149

.37630

est des échantillons indépendants
Test de Levene sur
l'égalité des
variances

Test t pour égalité des moyennes

Sig.
(bilatéral Différence
F
x

Sig.

t

ddl

Différen

Intervalle de confiance de la

ce

différence à 95 %

erreur

)

moyenne

standard

Inférieur

Supérieur

48

.087

-1.08000-

.61793

-2.32242-

.16242

-1.748- 44.997

.087

-1.08000-

.61793

-2.32457-

.16457

Hypothèse
de
variances

1.650

.205

-1.748-

égales
Hypothèse
de
variances
inégales
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عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة
المحور الثالث:عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة التي تنص على:
ادلعياري

اجملموع

50

التكرارات
اإلناث

25

12.46

2.45

-1.748

لإلبداع

الذكور

25

13.46

1,88

-1.748

48

ادلتوسط احلسايب

اإلضلراف

اختبار(ت)

درجة احلرية

العينة

مستوى
الداللة
عند0,05
0,087

جدول رقم(  )15يوضح :نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق بين الجنسين في مستوى اإلبداع لديهم

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مستوى داللة الفروق بُت الذكور واإلناث يف اإلبداع احلركي يساوي 0.087
وىو أكرب من مستوى الداللة  0.05وبالتارل نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص بعدم وجود فروق ذات داللة
احصائية بُت الذكور واإلناث يف مستوى اإلبداع احلركي لديهم,وىذا يعٍت أن التالميذ وتلميذات الرابعة متوسط
(عينة الدراسة)يتميزون بنفس القدرات واإلمكانات يف اإلبداع احلركي أي تطبق ادلهارات احلركية بنفس ادلستوى يف
األصالة وادلرونة والطالقة احلركية وعليو ؽلكن القول أن عامل اجلنس اليؤثر يف نتائج الدراسة .
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توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مستويات جودة الحياة واإلبداع الحركي
الجدول رقم(– )15يوضح معامل بيرسون ):(SPSS
Corrélations
االبداع
*

الجودة

.345

Corrélation de Pearson

1

.014

الجودة

)Sig. (bilatérale

50

50

1

*

50

N

.345

Corrélation de Pearson

.014

)Sig. (bilatérale

50

االبداع

N

*. La corrélation est significative au niveau 0.05
(bilatéral).
Statistiques descriptives

Ecart type

Moyenne

N
50

9.33042

50.6200

الجودة

50

2.23004

12.9200

االبداع

الجدول رقم(– )16يوضح االنحراف المعياري والمتوسط الحسابي للجودة واإلبداع ):(SPSS
تكرارات
العينة
50

ادلتوسط

اإلضلراف

معامل

احلسايب

ادلعياري

اإلرتباط

اجلودة

50,62

9,33

0,345

اإلبداع

12,92

2,23

0,345

ادلتغَتات

مستوى
الداللة
عند0,05
0,014

الجدول رقم ( ):يوضح نتائج معامل اإلرتباط بيرسون بين جودة الحياة واإلبداع الحركي
من خالل اجلدول نالحظ بأن توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت مستويات جودة احلياة واإلبداع احلركي
بعد التطرق إذل برنامج ) (spssومعامل االرتباط لبَتسون وحتصلنا على النتائج يف اجلدول رقم ()_çوللجودة
(  )0,345وادلتوسط احلسايب جلودة ( )50.6200واالضلراف ادلعياري جلودة احلياة كان ( )9.33042
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ونفس النتيجة اليت توصلنا إليها يف اإلبداع احلركي (

 )0,345دلعامل االرتباط لبَتسون وحتت ضوء برنامج

) (spssوادلتوسط احلسايب لإلبداع احلركي (  )12.9200واالضلراف ادلعياري لإلبداع (  ) 2.23004حسب
عينة رلتمع البحث األصلي.
الجدول رقم( )17يوضح االرتباط واتجاه العالقة وشكل االنتشار:

ومن اجلدول رقم ( )àيوضح أنواع االرتباط واجتاه العالقة وشكل االنتشار لكل نوع من قيم معاميل االرتباط
ومبعٌت بعد ما تطرقنا إذل التحاليل اإلحصائية نالحظ أهنا توجد طردية ذات داللة إحصائية بُت مستويات جودة
احلياة واإلبداع احلركي حسب توزيع جدول معامل االرتباط نرى أهنا توجد عالقة ارتباط طردي ضعيف ألن
حتصلنا على 0,345من رلتمع العينة اجلدول يوضح اجلالل من0,01إذل  0,49وذلذا نرى أن ىذا اجملال
مناسب للمعٌت االرتباط الطردي احلقيقي واستدالل بوجود عالقة بُت اجلودة واإلبداع احلركي
ومن ىنا نقول أن الفرضية حتققت بوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت مستويات جودة احلياة واإلبداع
احلركي
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التمثيل البياني رقم ( :)01لجودة الحياة واإلبداع الحركي
جٌد

Titre du graphique

20
18
16
14
جٌد

10

متوسط

8

ضعٌف

Titre de l'axe

12

6
4
2
0
ضعٌف

متوسط

جٌد

نالحظ من خالل التمثيل البياين رقم (  )01جلودة احلياة والإبداع احلركي أنو كلما كانت اجلودة مرتفعة يكون
اإلبداع جيد ويف نفس الوقت عندما يكون اإلبداع متوسط يتدحرج اإلبداع احلركي متوسط ايضا وىكذا تكون
العالقة طردية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي
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- 2مناقشة النتائج بالفرضيات
من خالل نتائج الفرضية اجلزئية األوذل بوجود لدى التالميذ مستوى متوسط يف جودة احلياة وىذا يفسر
يف ظل غياب يف حدود علم الباحث دراسات سابقة يف ىذا القبيل إذل أن إحساس التلميذ مبستوى مرتفع من
جودة حياتو نتيجة حتسن الظروف االجتماعية واالقتصادية يف البالد أدى إذل ظلو إحساس عارل بالذات وإقبال
على سلتلف النشاطات االجتماعية خصوصا يف سن حساسة وىي فًتة ادلراىقة ومع حتسن ظروف حياة األسرة
وىو وما يتوافق دراسة كاظم ومنسي اليت أظهرت نتائجها ارتفاع مستوى الرضاء عن احلياة يف السنوات األخَتة
وصلد وجود فروق يف التفاعل الثنائي ادلتوسطُت وادلرتفعُت يف جودة احلياة.ويفسر الباحث بأن داللة الفروق يف
األبعاد األخرى تعود نتيجة تأثَت اجلنس مثال عند اإلناث يف احلياة األسرية فالفتيات أكثر حظا من الذكور وأكثر
بناءا العالقات تشاركيو واىتمام بالصحة يف عكس أن جودة احلياة النفسية يتساوي فيها الذكور واإلناث الهنم
ؽلرون تقريبا يف نفس ادلرحلة العمرية.
من خالل النتائج ادلتوصل إليها كما ىو يف اجلدول رقم (  )06صلد أن معظم التالميذ ؽلتازون مبستوى
متوسط يف جودة احلياة بنسبة (  )%50واألغلبية ادلتبقية بنسبة (  )%42لديهم مستوى مرتفع يف جودة احلياة
,أما نسبة (  )%08ادلتبقية من التالميذ فهم من ذوي ادلستوى ادلنخفض يف جودة احلياة ,أي أنو يوجد توزيع
متقارب يف ادلستويُت ادلرتفع وادلتوسط جبودة حياة التالميذ.
ومن خالل نتائج الفرضية اجلزئية الثانية نتوصل إذل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت اجلنسُت يف
اإلبداع احلركي وىذا يعٍت أن الذكور واإلناث لديهم نفس القدرات يف أداء ادلهارات احلركية (اإلبداع احلركي) وال
يوجد فرق دال بينهما يف أداء ادلهارات احلركية ادلطبقة من طرف أستاذ الًتبية البدنية والرياضية.
تنص الفرضية الرئيسية على أن ىناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت مستوى جودة احلياة واإلبداع
احلركي لتالميذ ادلرحلة ادلتوسطية ادلمثلُت لعينة الدراسة  ,وىذا يرجع ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها تبُت أن:
وىذا يعٍت أنو جودة احلياة ذلا دور يف تنمية اإلبداع احلركي للتالميذ

حيث يشَت" كان "إذل أن جودة

احلياة ىي أحد األبعاد اليت تلعب دورا ىاما يف اجملال الرياضي  ,ويؤكد" زلمد حسن عالوي "أن الرياضي الذي
لديو مفهوم إغلايب عن جودتو يتسم بالثقة الواضحة يف نفسو ويف قدرتو ومهارتو ,وال يبدوا عليو القلق أو الًتدد أو
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اخلوف  ,يف ادلواقع غَت ادلتوقعة كما أنو يتقبل النقد من مدربو ولديو واقعية عالية لالصلاز والتفوق وباستطاعتو
اختاذ القرارات بسرعة وبسهولة.
وقد أشارت نتائج الفرضية األوذل إذل وجود عالقة دالة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي إذل
ذلك وىذا ما يتوافق مع دراسة كاضم و البهادرل ( )2006حيث وجد عالقة ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة
مع ادلعدل الًتاكمي ويف بعدين علا جودة احلياة األسرية واحلياة االجتماعية باخلصوص مع داللة باالرتياح النفسي
وجودة احلياة النفسية يف دراسة الباحث وىذا ما يعكس أثر األسرة يف ادلقام األول على حياة التلميذ وإبداعو
احلركي.
كما توصلنا إذل أن قوة العالقة تقع يف اجملال الضعيف وىذا راجع أن جودة احلياة ليست العامل القوي
يف اكتساب اإلبداع احلركي أي أن مستويان أبعاد جودة احلياة ادلوضوعية وادلتمثلة يف جودة احلياة االجتماعية
والوجدانية متفاوتة التأثَت على جودة احلياة العامة للتالميذ.

1

وعليو ؽلكن القول بأن متغَت ال يؤثر سلبيا على دراسة العالقة بُت جودة احلياة واإلبداع
احلركي.وأوضحت النتائج أن التالميذ ذوي اإلبداع ادلرتفع ادلتوسط كانوا يدركون والديهم على أهنم أقل تسلطا
وأفل عدوانية وكانوا أكثر شعورا بالقبول من الوالدين وأكثر شعورا باالنتماء ذلما ولديهم مفهوم موجب عن ذاهتم,
واألداء األقل من ادلتوسط والشعور بالنقص ,وعدم الثقة بالنفس ,وأحيانا الغضب ضلو الوالدين وتدين نتائجهم
ادلهارية. .وعليو ؽلكن القول أنه كلما كان لدى التالميذ جودة عارلة لقدراهتم البدنية و احلركية كلما استطاعوا
التغلب على حاالت التوتر واخلوف والقلق وخفضها وزيادة إحساسهم جبودة حياهتم  ,وىذا األمر طبيعي ألن
التوتر والقلق أحد أسبابو ادلعرفية وىي التخوف من الفشل يف ادلنافسة وعليو ؽلكن أن نتوصل إذل حتقيق الفرضية
حبيث نصت على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة
التعليم ادلتوسط ,وىذا ما أكدتو جل الدراسات اليت مت ذكرىا سابقا.

1لبلي بن عبدهللا المشروع :فعاليت الذاث وعالقتها بكل من دافعيت اإلنجاس واألداء لدي عينت من طالباث جامعت أم القزي ،مجلت العلىم
التزبىیت والنفسيت  ,المجلدة ،العدد  ، 04جامعت البحزین ، 2007 ،ص. 70
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االستنتاجات التوصيات: 1-3االستنتاجات:
-1لتالميذ السنة الرابعة متوسط مستوى متفاوت مابُت ادلتوسط وادلرتفع يف جودة احلياة.
 -2وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة

التعليم

ادلتوسط.
-3على اإلبداع شلا يتيح للباحث الراحة حول احتمالية تأثَت متغَت اجلنس على نتائج الدراسة.
 2-3التوصيات واإلقتراحات:
-1ضرورة االىتمام باالجتاىات النفسية ومنها أدراك جودة احلياة لتأثَته الكبَت على حالة التالميذ النفسية مبا
يعزز ثقتهم جبودة حياهتم وإبداعهم احلركي وادلهاري.
-2ضرورة تفعيل العمل ادلشًتك بُت ادلعلم والتالميذ يف اإلعداد دلتطلبات ادلستوى البدين وادلهاري اإلبداعي
واخلططي
-3إجراء دراسات شلاثلة للتعرف على عالقة جودة احلياة واإلبداع احلركي بدقة أداء ادلهارات واإلبداعات
 -4االىتمام برفع جودة التالميذ حلياهتم وخاصة الفئات الصغرى يف سلتلف األلعاب الرياضية من خالل اإلرشاد
والتوجيو النفسي مبا يتماشى مع أىدافنا وتطلعاتنا يف ضوء إمكاناتنا ومتطلبات الواقع والتطورات احلاصلة يف
المجال الرياضي .
-5مساعدة الناشئُت وتوجيههم يف اختيار نوع النشاط الرياضي ادلمارس مبا يناسب إمكانياتهم وقدراتهم النفسية
والبدنية ومواىبهم ادلهارية اإلبداعية.
 -6إجراء دراسة معمقة أكثر لغرض تدعيم وتأكيد عالقة جودة احلياة باإلبداع احلركي للتالميذ ومن أجل اعتبار
مستوى اجلودة يف إنتقاء وتوجيو الالعبُت (التالميذ) .
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وعليو نرجو أن تشكل ىذه االستنتاجات والتوصيات ادلتحصل عليها مكسبا لإلفادة يف التطبيق العملي ,وأن
ص والعام برؤية
يساىم ىذا العمل ادلتواضع يف إثراء البحث العلمي يف رلال النشاط البدين الرياضي ,لعلو ؽلد اخلا ّ

حقيقية لكيفية التعامل مع التلميذ بصفة خاصة والرياضي بصفة عامة ,بشكل سليم وؽلكن من حتديد

اإلسًتاتيجيات ادلناسبة للتحكم يف األداء وتعديلو يف سلتلف الرياضات على سلتلف رلاالتها ومستوياتها وشلارستها,
من خالل الوصف والتفسَت والتنبؤ,وبالتارل النهوض بادلستوى الرياضي يف بالدنا وتكوين النشئ الصاحل من
الناحية البدنية و العقلية واالنفعالية واالجتماعية.
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اخلادتة

الخاتمة
يعد االىتمام جبودة احلياة من جهة ,واإلبداع احلركي من جهة أخرى ,يف رلال النشاط البدين الرياضي بكل ألوانو
موضوعا ىاما ,وؽلثل ميدانا خصبا للبحث يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ,وذلك قصد إبراز
العالقة اليت تربطهما.
ويف ىذا السياق أصلزت ىذه الدراسة اليت اىتمت بدراسة العالقة بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي كسلوك نوعي
خاص من جهة ,جودة احلياة كبعد نفسي من أبعاد الشخصية ,وصفة متعددة األبعاد من صفاتها ,تدور حول
القيمة اليت ينسبها الفرد حلياتو  ,ونوع من أنواع الديناميكيات للشعور بالذات واحلكم عليها ,وعملية معرفية
يشكل فيها الفرد حكما وإدراكا احلياة بالنسبة جلودتو وقدراتو بكل أنواعها دلواجهة متطلبات معينة.
وقد أوضحت دراستنا من خالل النتائج اليت توصلت إليها ,أن العالقة بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي تظهر
عندما يكون مستوى جودة احلياة عند التلميذ أو الرياضي عامال زلددا لنوعية إبداعو احلركي  ,ومؤشرا للتنبؤ
بسلوكو يف ظروف سلتلفة ,وبالعكس فإن ىذه العالقة تظهر كذلك عندما ينعكس مستوى واإلبداع احلركي على
الطريقة اليت ينظر وػلكم بها الفرد على نفسو.
وقد توصلنا من خالل دراستنا إذل أنو توجد نتيجة الدراسة عالقة بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي ىي عالقة
طردية ,فكل منهما يؤثر ويتأثر باآلخر وعندما يكون للجودة ارتفاع يرتفع اإلبداع احلركي ويف حاالت نادرة صلد
العكس يف احلياة  ,وبالتارل فإن النشاط البدين الرياضي يساىم يف بناء الشخصية وأن جلودة احلياة صلة كبَتة يف
حتديد نوعية السلوك أو األداء.
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ادلالحق

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم الًتبية احلركية للطفل وادلراىقة

مقياس جودة الحياة للدكتور كاظم ومنسي
يف إطار اصلاز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت يف الًتبية البدنية والرياضية فرع تربية حركية للطفل وادلراىق
حتت عنوان"جودة احلياة التعليم يف مرحلة التعليم ادلتوسط وعالقتها باإلبداع احلركي " .
رل الشرف العظيم أن أضع بُت أيديكم ىذا االستبيان بغية اإلجابة على مجلة من التساؤالت اليت تدخل ضمن
موضوع حبثنا بعنوان " جودة احلياة وعالقتها باإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطية دراسة ميدانية
متوسطة سبقاق العيد دائرة تقرت .
وأخَتا تقبلوا منا فائق االحًتام والتقدير.
مالحظة:ضع عالمة(  )xيف مكان اخلانة ادلناسبة.
اجلنس:

ذكر

أنثى

السنة الدراسية2017_2016:
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الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

الفقــــــــــرات
جودة الحٌاة الموضوعٌة
جودة الصحة و المحٌط الصحً
أشعر بالحٌوٌة والنشاط
ٌحرص ولً أمري على صحتً
نهتم بنظافة الحً
أتناول وجبات غذائٌة صحٌة ومتوازنة
أشعر بآالم جسمٌة تمنعنً من القٌام بؤعمالً
تسبب لً المحفظة آالما فً الظهر
تزٌد ممارستً للرٌاضة من حٌوٌتً و نشاطً
نعانً من الروائح الكرٌهة لعدم وجود قنوات صرف المٌاه
أشعر بالتعب و اإلرهاق
األنشطة الترفٌهٌة متنوعة ومناسبة لً
جودة المحٌط األسري
مستوانا المعٌشً جٌد
أسكن قرٌبا من المدرسة
لدي غرفة مجهزة بكل الوسائل
-1مكتبة
-2جهاز

14
15
16

-3أنترنت
ٌوفر لً ولً أمري كل ما أحتاجه فً دراستً
أحصل على األشٌاء التً تفٌدنً بسهولة
أجد صعوبة فً االتصال مع األبوٌن
-1األب

-2األم
 17أجد صعوبة فً مراجعة دروسً لكثرة المشاكل فً البٌت
-1مشاكل بٌن
األبوٌن
-2مشاكل مالٌة
 18نعانً من صعوبات مالٌة كثٌرة
 19أعمل ألوفر حاجاتً المدرسٌة
 20ال أشعر بالراحة واالنسجام عندما أدخل إلى المنزل
ٌ 21درسنً أحسن األساتذة فً المتوسطة  /الثانوٌة
 22طرٌقة الجلوس تشعرنً بالراحة
 23وسٌلة النقل المدرسٌة جٌدة
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نعم
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24
25
26
27
28
29
30
31
-2األم
32
33
34
35
36
37
38
39
40

استعمال الزمن مناسب لً
طرٌقة األستاذ تشعرنً بالملل
قاعة الرٌاضة مجهزة و آمنة
الخدمات المقدمة لنا فً المكتبة جٌدة
أجد صعوبة فً التواصل مع الفرٌق التربوي
أستفٌد من وقت استراحتً كما ٌنبغً
أعانً من التمٌٌز فً القسم
جودة الحٌاة االجتماعٌة والوجدانٌة
أشعر بؤننً مقرب من والدٌا
-1األب
ٌعاملنً أساتذتً أحسن معاملة
ٌحبنً أصدقائً و جٌرانً
أعانً من ضغوطات عائلٌة
ٌضاٌقنً زمالئً فً القسم
أحصل على دعم معنوي من أسرتً
أشعر بالراحة عند تواجدي مع زمالئً
عالقاتً مع اآلخرٌن جٌدة
ٌكرهنً اآلخرون
عالقتً سٌئة مع إخوتً
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Statistiques descriptives
N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

X1

11

45.00

53.00

50.5455

2.76997

x2

9

40.00

53.00

47.0000

4.00000

N valide (liste)

9

Statistiques descriptives
N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

X1

2

25.00

26.00

25.5000

.70711

x2

2

23.00

24.00

23.5000

.70711

N valide (liste)

2

Moyenne

Ecart type

Statistiques descriptives
N

Minimum

Maximum

X1

2

25.00

26.00

25.5000

.70711

x2

2

23.00

24.00

23.5000

.70711

N valide (liste)

2

Statistiques de groupe

Test T

Moyenne erreur
y
x

N

Moyenne

Ecart type

standard

1.00

25

12.3800

2.45068

.49014

2.00

25

13.4600

1.88149

.37630
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*. La corrélation est significative au niveau 0.05
(bilatéral).

est des échantillons indépendants

Test de Levene sur
l'égalité des
variances

Test t pour égalité des moyennes

Sig.
(bilatéral Différence
F
x

Sig.

t

ddl

Différen

Intervalle de confiance de la

ce

différence à 95 %

erreur

)

moyenne

standard

Inférieur

Supérieur

48

.087

-1.08000-

.61793

-2.32242-

.16242

-1.748- 44.997

.087

-1.08000-

.61793

-2.32457-

.16457

Hypothèse
de
variances

1.650

.205

-1.748-

égales
Hypothèse
de
variances
inégales

Statistiques descriptives

Moyenne

Ecart type

N

الجودة

50.6200

9.33042

50

االبداع

12.9200

2.23004

50

Corrélations
الجودة
الجودة

Corrélation de Pearson

االبداع
1

Sig. (bilatérale)

*

.014

N
االبداع

.345

50

50

*

1

Corrélation de Pearson

.345

Sig. (bilatérale)

.014

N

50

50

50

ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل البحث عن العالقة الطردية ذات الداللة اإلحصائية بُت جودة احلياة ةاإلبداع احلركي لدى تالميذ ادلرحلة
ادلتوسطية.
استخدم الطالب الباحث للتحقق من فرضية الدراسة ادلنهج الوصفي بدراسة مسحية ,ومشلت عينة الدراسة (  )50تلميذ من
متوسطة بدائرة تقرت.
واعتمد الطالب يف ىذه الدراسة على أداة ادلقياس متمثلة يف (مقياس جودة احلياة ,وشبكة ادلالحظة يف اإلبداع احلركي)
للدكتور زلمد حسن عالوي جلمع البيانات ,ومت استعمال األساليب اإلحصائية التالية:ادلتوسط احلسايب ,االضلراف ادلعياري
,النسبة ادلئوية,وحتليل التباين ( Tنوفا) .
وتوصل الطالب بعد حتليل ومناقشة النتائج إذل وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت جودة احلياة واإلبداع احلركي.
يف حُت أوصى الباحث بضرورة االىتمام باالجتاىات النفسية ومنها إدراك جودة احلياة لتأثَته ا الكبَت على حالة التالميذ
النفسية مبا يعزز ثقتهم بإبداعهم احلركي ,أيضا ضرورة إجراء دراسات شلاثلة للتعرف على عالقة جودة احلياة باإلبداع احلركي
ودقة األداء احلركي.
الكلمات ادلفتاحية :جودة احلياة, ,اإلبداع احلركي ,تلميذ ادلرحلة التعليم ادلتوسط.

Summary of the study:
The study aimed to find a statistically significant between self-esteem and
physical performance skills locomotor the primary school pupils correlation.
The researchers used the students to check the descriptive study hypothesis of
a survey, the study sample included 169 pupils from five primary schools
Touggourt Department.
Taliban and adopted in this study on the scale tool represented in the (selfphysical scale, a measure of self footwork kinetic), Dr. Mohammad Hassan
Allawi for data collection was the use of the following statistical methods: the
arithmetic mean, standard deviation, percentage, and analysis of variance (T
Nova).
Key words: self-esteem, self-physical, motor skill performance, pupil primary
school.

