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وكان لي نبراسا يضيء فكري بالنصح و التوجيه في الكبر ،أمي
حفظها اهلل إلى من شمموني بالعطف  ،وأمدوني بالعون
وحفزوني لمتقدم ،زوجتي وأبنائي ،إخوتي  ،وأخواتي رعاهم اهلل
خاصة أختي مميكة رحمها اهلل ،أبناء وبنات أخواتي العربي

فاطمة،فريال ،نبيمة،لطفي ،نورهان أدعو لهم بالنجاح كما ال
أنسى زمالئي

( حمية راشد،زروال ربيع ،حسيني إسماعيل  ،بالقاسم،مهاية
محفوظ عمر،محمد ،وىاب ،امير )..
وإلى كل من يعرف عصاد.
إلى كل من علمني حرفا وأخذ

بيدي في سبيل تحصيل العمم

والمعرفة.إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ،ونتاج بحثي المتواض
راجيا من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح كما أقدم هذا
العمل ،المتواضع إلى أساتذتي عموم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية.

أ

باسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي خلقنا وشق سمعنا و بصرنا بحولو و قوتو ،اهلل عز و جل
نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو أن وفقنا إلتمام ىذا العمل الذي نعتبره قطرة من بحر.
وفائك شكري وتقديري و أسمى عبارات االحترام و العرفان إلى أستاذنا الفاضل انذكخىس دودو بهماسى
 ،وبسماحتو وطيبتو قبل كل شيء وبتواضع العلماء الكبار لم يبخل علينا بجهد أو معرفة أو نصيحة و
الذي كان لنا سنداًا ومرشداًا ادقاًا في كافة مراحل البحث  ,وساعدنا في إتمام ىذا العمل بكل وفاء
وإخالص إلى آخر حرف منها فكان نعم اإلنسان واألستاذ ،ونحن نعلم يقينا أن من سهل طريقا لعالم سهل
األستذة د -بوجرادة عبد اهلل د -برقوق عبد
اهلل لو الطريق إلى الجنة .ويهزيُي الواجب أن أشكر ا
القادر .د-قادري تقي الدين -د تقيق جمال  -د -بن عبد الواحد– د -جرمون علي  -د -مجيدي
ياسين-و األستاذ الفاضل بن زرقين محمد وكل أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية  ,وعمال اإلدارة المعهد لكل ما أبدوه من مساعدة وتسهيل من الناحية العلمية والعملية.
مارة
وال يفىحُي أن اشكر األستاذة المحكمين األفاضل لمالحظاتهم المهمة حول تقييم االست
وكل بذل جهده معنا بتقديم أفكار أو مقترحات أو كتب سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان
حسناتهم ،ونحن العارفون بفضلهم والمستضيئون بقدرىم  ،سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من
أىل القرءان وأن يرزقنا وإياكم الفردوس األعلى من الجنان
و أسأالهلل تعالى

أن يجزي الجميع خير الجزاء ،وأن يوفقهم إلى مافيو الخير.

ي

ممخص الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على كاقع الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة لعينة
قصدية من تبلميذ األقساـ السنة أكذل متوسط ك بالتحديد متوسطات مدينة كرقلة ،مكونة من ) 20ذكور)
ك )20اناث(  ،مت اختيارىم بطريقة عشوائية حيث استخدـ الباحث اظتنهج الوصفي بدراسة استكشافية للتحقق
من تساؤالت الدراسة ،كاستجابة لطبيعة موضوع البحث اظتقًتح كفيما متص أدكات الدراسة قاـ الباحث،
باستعماؿ استمارة أندرسوف للمشاىدة ،مكونة من ) ) 06حقوؿ للمشاىدة مقسمة إذل فًتات تقدر ب( )03
دقائق لكل فًتة ك(  )05سلوكيات مبلحظة يف اضتصة حسب ف ظاـ أندرسوف كشيلماف  ،كبعد اإلطبلع على
مقاييس سابقة كما أتيح لو الستطبلع رأم ـتبة من األساتذة اظتتخصصُت فقد عرض الباحث استمارة أندرسوف
للمشاىدة على عدد من احملكمُت يف اختصاص الًتبية البدنية كرياضية .مت التأكد من صدؽ كثبات األداة
بالطرؽ الًتبوية كاإلحصائية اظتناسبة .ككذلك استعماؿ األدكات اإلحصائية التالية  :اظتتوسطات اضتسابية ,االؿتراؼ
اظتعيارم،النسب اظتئوية معامل االرتباط بَتسوف .كأظهرت نتائج الدراسة أنو يوجد ضياع كبَت للوقت مقارنة
بوقت اضتصة ال يستغلو التبلميذ ،كما أف ىناؾ اختبلؼ كبَت يف كقت األداء اضتركي ،بُت الذكور كاإلناث كالذم
كاف لصاحل الذكور ،أما عندما ختلط اضتقوؿ للمشاىدة كاليت دتثل كقت االشًتاؾ اظتباشر (األداء اضتركي) كالوقت
الضائع(تغيَت اظتوقع،حركات أخرل ،االنتظار) يرل الباحث أف نسبة الضياع كبَتة أكثر عند اإلناث مقارنة بالذكور
كيف األخَت يتحقق لنا انو توجد فركؽ بُت الذكور كاإلناث ،يف استغبلؿ الوقت لصاحل الذكور ،كاختبلؼ يف كقت
األداء اضتركي داخل حصة الًتبية البدنية كالرياضة كالذم كاف أيضا لصاحل الذكور لدل تبلميذ السنة أكذل متوسط
حبيث يتفوؽ الذكور عن اإلناث يف استغبلؿ كقت اضتصة للًتبية البدنية كالرياضة .يف حُت اقًتح الباحث على
ضركرة االىتماـ بوقت اضتصة ككيفية تنظيمها كاضترص على إدراج اإلناث ،بقوة يف اضتصة أثناء ؽتارسة النشاط
اضتركي.
الكلمات المفتاحية :الوقت اظتستثمر يف درس الًتبية البدنية كالرياضة
Abstract:

The aim of this study was to identify the reality of the time invested in
the physical education and sports sector for a target sample of the
students of the first year intermediate and specifically the average of the
city of Ouargla, consisting of 20 (males) And 20 females were randomly
selected. The researcher used the descriptive approach to investigate the
study's questions. In response to the nature of the proposed research
topic, the researcher used the Anderson observation form, consisting of
و

(60) (03) minutes for each period and (05) behaviors in the lesson
according to the Anderson and Schillmann system, and after reviewing
the previous criteria and allowing him to explore the opinion of a group
of specialized professors, the researcher presented the Anderson form to
watch a number of arbitrators in the field of physical education and
sports. It was confirmed the validity and reliability of educational tool
means and appropriate statistical. As well as the use of statistical tools the
following: arithmetic averages, standard deviation, percentages, Pearson
correlation coefficient. The results of the study showed that there is a
significant loss of time compared to the time of the lesson is not
exploited by students, and there is a significant difference in the time of
motor performance, between males and females, which was in favor of
males. The researcher finds that the percentage of loss is greater in
females compared to males. Finally, we find that there are differences
between males and females in exploiting time in favor of males and
differences in time of motor performance within the share of physical
education and sports which was also in favor of Alzkurldy Amیz for the
first year average so males outperform females in the exploitation of the
share of physical education and sports time. While the researcher
suggested the need for attention to time share and how to organize and
ensure the inclusion of females, strongly in the quota during the
exercise motor activity.
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المقدمة:
اف للًتبية الرياضية قيم كأىداؼ بدنية كاجتماعية كنفسية كفكرية ال تتحقق مبجرد اشًتاؾ الطلبة يف
اختيارا للمناىج كاستخداـ لطرائق التدريس كاستثمارا للوقت لتسهيل عملية
الدرس بل تتطلب توجيها" معيننا ك ن
اكتساب الطلبة القدرات كاظتهارات البدنية كالعبلقات كالقيم االجتماعية  ،كاختيار درس معُت الينتم إال بناء على
ىدؼ ػتدد يراد حتقيقو كإال كانت دركس الًتبية الرياضية عملية عشوائية غَت منظمة.
كما يعترب درس الًتبية البدنية ،القاعدة األساسية لتحقيق األىداؼ للحركة الرياضية ،اليت عتا دكر فعاؿ يف إعداد
التبلميذ إعدادا جيدا ،كالًتبية اضتديثة هتدؼ إذل تربية الناشئ تربية متكاملة جسميا كعقليا داخل اطار من القيم
االجتماعية.
كبالرغم من أف التبلميذ بأعمار متقاربة إال أف ىناؾ اختبلفات كاضحة يف لياقتهم كقابليتهم اصتسيمة كالفكرية
تظهر جلية عند ؽتارستهم الفعاليات الرياضية اظتختلفة كىنا كتب على اظتعلم االىتماـ بالتدرج يف تعليم الفعاليات
كالتمارين كاضتركات مبتدأ بالبسيط كالسهل منها مع مبلحظة الدقة يف االنتقاؿ كالربط حبيث يضمن استمرار تقوية
العضبلت كنشاط األجهزة الداخلية عن طريق استثمار كقت الدرس بالشكل األمثل كمعرفة كيفية ادارة الوقت
كالتسيَت اصتيد كإدماج كل التبلميذ مبختلف اصتنسُت يف الدرس .
كمن ىنا جاءت أقتية البحث للتعرؼ على مدل االستفادة من مراقبة سَت درس الًتبية الرياضية بأقسامو اظتتنوعة
كتشخيص الوقت اظتستثمر كإمكانية السيطرة عليو لبلستفادة منو كمعرفة الوقت الضائع عند الذكور كاإلناث
ك بالنظر إذل ذلك جاءت ىذه الدراسة لتلقى الضوء ك تكشف عن

الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية بذنية

كالرياضة حسب متغَت اصتنس  ،ك قد مت تناكؿ اظتوضوع من جانبيو النظرم ك التطبيقي يف أربعة فصوؿ على النحو
التارل  :الجانب النظري :

اظترجوة
 الفصل األول :كخصص دلدخل الدراسة ك تضمن حتديد إشكالية الدراسة بتساؤالهتا مث األىداؼ ّمن الدراسة ،أقتية البحث ،ك التحديد اإلجرائي دلصطلحات الدراسة.
تضمن الدراسات اظترتبطة بالدراسة اضتالية ،حيث لتتوم
 الفصل الثاني :كىو فصل الدراسات السابقة ّ ،على عرض ك حتليل عتذه الدراسات.
الجانب التطبيقي :

 -الفصل الثالث :مشل على طرؽ

ك منهجية الدراسة حيث تضمن منهج الدراسة ،الدراسة

االستطبلعية  ،العينة ك كيفية اختيارىا  ،حدكد الدراسة ،أدكات رتع البيانات ،أساليب التحليل
اإلحصائي اظتستعملة يف الدراسة.
نتائج الدراسة ك مناقشتو ػا يف ضوء اإلطػار النظػرم للدراسة.
كتضمن عرض ؿ ػ
الفصل الرابعّ :2

3

-1مشكمة الدراسة وتساؤالتها
-2أهداف الدراسة
-3أهمية الدراسة

-4مصطمحات ومفاهيم الدراسة

4

-1مشكمة البحث:
يعد درس الًتبية البدنية كالرياضية ىو القاعدة األساسية لتحقيق األىداؼ اضتركة الرياضية اليت عتا دكر
فعاؿ يف إعداد التلميذ إعدادا جيدا.كاف الًتبية اضتديثة هتدؼ اذل تربية الناشئ تربية متكاملة جسميا كعقليا داخل
إطار من القيم االجتماعية .كما أهنا تعترب جزء منظم من اظتنهاج اظتدرسي كتتبع تركيبا منطقيا يؤدم اذل تنمية
1
اظتهارات كاظتعارؼ كاالجتاىات .
كمن أىداؼ الًتبية البدنية حسب ما حددىا اظتختصُت يف ىذا اجملاؿ ىو تعلم التبلميذ اصتوانب
البسيطة لؤللعاب الرياضية كاكتساهبم ثقافة رياضية عامة.كما هتدؼ أيضا إذل تطوير التوافق اضتركي كتعليمهم
اظتبادئ األساسية كاظتهارات اضتركية لؤللعاب الرياضية اظتقررة كتنمية الصفات البدنية األساسية إلكساب التبلميذ
اللياقة البدنية  .كما نتكن تعليمهم ركح اظتنافسة كتنمية ركح القيادة لديهم كتنمية ميوعتم كإثارة رغباهتم ؿتو مزاكلة
النشاط الرياضي.ك ال يتم حتقيق ذلك إال بواسطة التدريب كاظتمارسة خبلؿ اضتصص اظتربغتة ضمن اظتنهاج الًتبوم
،اليت حددت ضمن إطار زمٍت معُت على مدار السنة الدراسية كخبلؿ اضتصص التعليمية ،كلدلك يعترب الوقت
من أىم العمليات الضركرية يف حتقيق التقدـ يف االؾتازات الرياضية ك حتقيق األىداؼ اظتسطرة.كلذلك قامت عدة
2

دراسات بالتطرؽ إذل أقتية الوقت ككيفية استغبللو.
فقد قاـ بعض الباحثُت بدراسة مقارنة يف إدارة الوقت بُت العيب الساحة ك اظتيداف.كيف دراسة أخرل
تطرؽ الباحث إذل تأثَت استخداـ أسلويب أألمرم كالتضمُت يف استثمار كقت الًتبية البدنية كالرياضية كىناؾ
دراسة تناكلت الوقت الفعلي لتدريب العيب أندية الدكرم اظتمتاز لكرة القدـ.
أما بالنسبة لدراستنا ىذه فقد تناكلت شيء ؼتتلف عم سبق ذكره كىو دراسة الفركؽ بُت الذكور
كاإلناث يف استغبلؿ الوقت الفعلي ضتصة الًتبية البدنية كالرياضية أم معرفة إف كاف ىناؾ اختبلؼ بُت الذكور
كاإلناث يف استغبلؿ الوقت كاف احتماؿ كجود كقت ضائع يف اضتصة .
كلذلك نتكن طرح التساؤؿ التارل :

- ىل ىناؾ استغبلؿ كقت كايف للتبلميذ لتحقيق أىداؼ الدرس مقارنة بوقت اضتصة ؟
- ىل ىناؾ فرؽ يف استغبلؿ كقت األداء اضتركي بُت الذكور كاإلناث يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟
- ىل ىناؾ فرؽ يف استغبلؿ الوقت الفعلي بُت الذكور كاإلناث يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟

 -1عهٌ انذٍشً،انسَذ محمذ عهٌ ،يُاهج انخشبيت انشياضيت بيٍ انُضشيت وانخطبيك ،ط:1االسدن،داس انفشقان نهطثاعح،1993 ،ص75
-2عهٌ انذٍشً ،انسَذ محمذ عهٌ ،وفس انمشجع انساتق ،ص 76
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-2أهداف الدراسة:
 حتديد نسبة الوقت الفعلي اظتستغل يف درس الًتبية البدنية كالرياضةمعرفة أىم األفتاط السلوكية اليت يقوـ هبا التبلميذ يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية. معرفة أف كاف ىناؾ اختبلؼ يف استغبلؿ الوقت الفعلي كالضائع بُت الذكور كاإلناث يف حصة الًتبية البدنيةكالرياضية.
-3أهمية الدراسة:
إف للًتبية الرياضية قيم كأىداؼ بدنية كاجتماعية كنفسية كفكرية ،ال تتحقق مبجرد اشًتاؾ الطلبة يف
اختيارا للمناىج كاستخداـ لطرائق التدريس كاستثمارا للوقت لتسهيل عملية
الدرس بل تتطلب توجيها" معيننا ك ن

اكتساب الطلبة ،القدرات كاظتهارات البدنية كالعبلقات كالقيم االجتماعية  ،كاختيار درس معُت ال يتم االبناء على
ىدؼ ػتدد يراد حتقيقو كإال كانت دركس الًتبية الرياضية عملية عشوائية غَت منظمة.
كبالرغم من أف الطلبة بأعمار متقاربة إال أف ىناؾ اختبلفات كاضحة يف لياقتهم كقابليتهم اصتسيمة
كالفكرية تظهر جلية عند ؽتارستهم الفعاليات الرياضية اظتختلفة كىنا كتب على اظتعلم االىتماـ بالتدرج يف تعليم
الفعاليات كالتمارين كاضتركات مبتدأ بالبسيط كالسهل منها مع مبلحظة الدقة يف االنتقاؿ كالربط حبيث يضمن
1
استمرار تقوية العضبلت كنشاط األجهزة الداخلية عن طريق استثمار كقت الدرس بالشكل األمثل.
كمن ىنا جاءت أقتية البحث للتعرؼ على مدل االستفادة من مراقبة سَت درس الًتبية الرياضية

بأقسامو اظتتنوعة كتشخيص الوقت اظتستثمر كإمكانية السيطرة عليو لبلستفادة منو كمعرفة الوقت الضائع عند
الذكور كاإلناث.
-4تعريف مفاهيم الدراسة:
-1-4مفهوم الوقت:
 عرفو سبلمة بأف كحدة قياس الوقت ىي الساعة حبيث يتبع تقسيم اليوـ اذل غتموع عدد الساعات ك
2
الوقت نتضي بانتظاـ من دكف تأخَت أك تقدصل ،كال نتكن بأم حاؿ من األحواؿ إيقافو أك إلغاؤه.
 ك عرفو عقيبلت أيضا ىو اظتادة اطتاـ نطوعها كما نشاء من اجل أداء اضتياة ك حتقيق ما نريد من
أىداؼ ك استغبللو بشكل منظم من اجل حياة ناجحة .3
 ك أشار أبو شيخو يف تعريفو إلدارة الوقت اصتيد بأنو كضع خطة متكاملة ك متجانسة ذات أىداؼ
ػتددة ك السعي يف حتقيق ىذه األىداؼ على اظتدل القريب ك البعيد .

-1محمود انشتَعٌ،يجهت ػهىو انخشبيت انشياضيت  ،انعذد انشاتع ،انمجهذ انشاٍع ،جامعح تاتم2005 ،ص99
 -2سالمح خانذ ،إداسة انىلج انؼهى ولج وأخالق  ،داس انشضوان نهىشش عمان ،األسدن،2015ص15
-3عقَالن،فادً حسه ،اداسة انىلج وانذاة  ،داس انىشش،عمان ،االسدن ،2014 ،ص175
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-2-4تنظيم الوقت:
عرفو سعادة ك الصياغ بأنو تلك اظتهارة الفكرية اليت تنتج من اجل اضتصوؿ على أفضل استغبلؿ للوقت
1
اظترتبط بواجبات أك مهارات ػتددة ألىداؼ ك أغراض مرتبطة بنوع النشاط .
أما بالنسبة للطلبة ك اظتتعاملُت فتعٍت ىذه مهارة العمل على استخداـ الوقت ك استغبللو حبكمة ك
تنظيم تاـ أكقات الفراغ ك توزيع النشاط على مدار يومُت .
-3-4الوقت المحدد لدرس التربية البدنية والرياضية:
يعتقد الكثَت من اظتربيُت إف اضتصة اليومية يف الدرس الًتبية البدنية امر ضركرم لكل تلميذ العتبار
الًتبية كالرياضية جزء مهم للًتبية العامة كهتدؼ إذل حتقيق نفس أىدافها ككتب إعطائها نفس األقتية كيفية
الدركس األخرل يف اظتنهج .إضافة إذل إف تسيَت الوقت يساعد يف تعليم اضتركات كاظتهارات الرياضية اظتختلفة
ككلما نقص الوقت أدل باظتدرس إذل االقتصار على بعض النشاطات احملددة .أما بالنسبة إلينا فاف اضتجم الزمٍت
اظتخصص عتذه اظتادة فهو ساعتاف يف الدرس لكل صف يف األسبوع ،لذا كتب إف يستغلها مدرسو الًتبية البدنية
ك الرياضية ،ىذا الوقت القليل يف تعليم التبلميذ ك يفيدىم ك يفي حاجاهتم .

2

-4-4االستخدام الغير كافي لموقت:
نتكن للمدرس أف لتتفظ بانتباه التبلميذ يف بادئ األمر ك لكن بالتدريج يقل ىذا االنتباه ك يف كثَت من
األحياف يكوف سبب ذلك ىو إف التقدصل قد اخفق يف أف يقابل كاحد أك أكثر من اظتشكبلت طتربة التعلم
اظتذكورة يف الفصل السابق كما قد يتشكل انتباه التبلميذ الف اظتدرس يستغرؽ كقتا طويبل ليعمل ما نتكن أف
يؤدم يف دقيقة كاحدة ،أك الف اظتدرس يستخدـ األسلوب اللفظي يف التوسيط أكثر لتنشيط التبلميذ.
ككتب على مدرس األطفاؿ الصغار أف يعرؼ أف األطفاؿ تتصف باالنتباه القصَت اظتدل ك قد يكوف
اقصر يف اظتلعب الذم يشجع على النشاط ك اضتركة ،إف األساس يف التقدصل الفعاؿ للعمل ىو إكتاز يف الكبلـ
فاألطفاؿ الصغار لديهم اظتيل الكبَت للتحرؾ ،كإذا كاف لدل اظتدرس الكثَت لتوصيلو ،فمن األفضل أف يفعل ذلك
من خبلؿ النشاط اضتركي ك بطريقة االنتقاؿ من نشاط إذل آلخر.

3

-5-4الحجم الساعي و االحتياجات الحركية لمتالميذ:
تفيد نتائج األحباث العلمية يف غتاؿ الًتبية البدنية أف درس كاحد يف الًتبية البدنية الرياضية ال يبلي
سول  %4من اضتاجات اضتركية اليومية للتبلميذ كما أف درسُت أسبوعُت ال يقدماف إذل  %11من النشاط
اضتركي ك الضركرم للتنمية البدشل ك الطبيعية ،ىذا على افًتاض جودة الدرس من حيث النشاط ك التنمية ك بالرغم
من أف الطفل نتكن أف لتقق جزئيا (  %18إذل  )%22من احتياجاتو اضتركية بطريقة عفوية إذل أف ذلك
-1سعادج جودخ ،احمذ انصَاغ ،يهاساث ػمهيت حخيخ أفكاس ابذاػيت ،داس انثقافح نهىشش،عمان ،االسدن،2013 ،ص209
 -2عفاف انكشٍم ،طشق انخذسيس في انخشبيت انبزَيت وانشياضت  ،داس انىشش نهمعاسف 1998ص481
-3عفاف انكشٍم ،وفس انمشجع انساتق ،ص 480
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باإلضافة إال أف درس الًتبية الرياضية فاف اظتدارس العربية بشكل عاـ قد استحدثت نظاـ التمرينات الصباحية يف
طابور الصباح ك قبل الصعود إذل الفصوؿ لبدأ الدراسة ظتدة تًتاكح من  5إذل  10دقائق ،نفًتض أهنا جسم
التلميذ يف الصباح اظتبكر ك تنبو جهاز العصيب حىت يتهيأ للدرس ك للتحصيل ،ك من األمور اظتعركفة أف التلميذ ال
يستطيع أف يركز انتباىو فًتة طويلة خبلؿ الدركس النظرية ك بقدر اطترباء أهنا تًتاكح ما بُت
متواصلة.

1

 15إذل  20دقيقة

-6-4استثمار الوقت  :بشَت الربيعي يف تعريفو ىو االستفادة بكفاءة ك فاعلية الوقت الرشتي اظتخصص
للتعليم من اظتدرس يف أثناء ك جودة داخل اضترـ اظترسي للوصوؿ إذل حتقيق األىداؼ اظتطلوبة من عملييت النظاـ
ك التعليم ،كمث قياسو كفق استمارة معدة لذلك .

2

-7-4التخطيط الجيد الستثمار الوقت:
يؤكد أبوشيخة كنادر ازتد أف التخطيط اصتيد للوقت نتر مبا ىو قائم فعبل ك بُت ما نسعى إذل حتقيقو فاف تنظيم
الوقت كختطيط فيو قدر كبَت من ا لصعوبة ،ك انو يعٍت كضع إطار مسبق للوقت ككضع حدكد لو كاف نقطة البدء
يف ختطيط الوقت ىي االنطبلقة األكذل اظترتبطة بتحديد األىداؼ بدقة عالية ك موعد اؾتاز العمل .

3

يوضح سبلمة مفهوـ كقت العمل بأنو اعتدؼ الذم يشغل ك يستغرؽ حياة اإلنساف ،فاإلنساف كلد
ليعمل ك ليمارس نشاطا ك من ىذا النشاط يكسب رزقو ك أقتيتو ك لتقق ذاتو ،ككلما زاد كقت العمل زادت
األعباء ك اظتسؤكليات فبل بد من دراسة الوقت ك حتليل جوانبو ك أبعاده .

4

-8-4استشارة الوقت:
أشار الربيعي إذل أف مدرس الًتبية البدنية ك الرياضة إف جعل طبلبو متفاعلُت مع مفردات الوحدة
التعليمية ك عدـ شعورىم باظتلل ،الذم قد يؤدم إذل ابتعاد الطالب عن أداء اظتهارات اضتركية ك النشاطات
الرياضية ،فالتعلم ال لتدث ما دل يشًتؾ الطالب اشًتاكا اكتابيا يف خربة التعلم .

حتدث يف درس الًتبية البدنية ك الرياضية مظاىر سلوؾ عديدة للطالب مثل استقباؿ اظتعلومات ك
إعطاء اظتعلومات كتغيَت اظتوقع ك أداء النشاط اضتركي ،إضافة إذل اصتوانب التنظيمية ك الراحة ك أشياء أخرل ،عليو

صممت أنظمة اظتبلحظة اطتاصة لقياس الوقت الذم يقضيو الطالب يف أداء النشاط اضتركي بصورة فعالة يف أثناء
الدرس ك ىو ما يسمى كقت (التعلم الفعلي يف درس الًتبية البدنية ك الرياضة) ك ىو الوقت الذم يشغل فيو
الطلبة يف أداء نشاط حركي ك استعماؿ معلومات أك أعطاء معلومات ختص األداء مبستول مبلئم من النجاح .

-1محمذ انحمامٌ،امَش خونٌ ،اسس بُاء بشايج انخشبيت انبزَيت و انشياضيت ،داس انفكش انعشتٌ،1990،ص158
-2تشَش انشتَعٌ ،طشائك و اسانيب انخذسيس انًؼاصشة  ،استذ ،االسدن ،عانم انكتة انحذٍج  ، 2006ص125
-3أتو شَخح،احمذ وارس ،يذخم إنً اداسة انىلج ،داس انىشش عمان،األسدن ،2013 ،ص
-4سالمح خانذ ،إداسة انىلج انؼهى ولج وأخالق  ،داس انشضوان نهىشش عمان ،األسدن ،ص 2015
-5تشَش انشتَعٌ وفس انمشجع انساتق ،ص 126
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أكد سايد أف معرفة اظتدرس ظتقدار الوقت اظتستثمر الذم يكوف فيو الطالب منشغبل بأداء النشاط
اظتطلوب ،ك بنسب مبلئمة من النجاح لو أقتية كبَتة فهو يساعد اظتدرس على حتليل ك اكتشاؼ نقاط القوة ك
الضعف يف اظتنهج الذم كضعو ،أك يف الوحدة التعليمية اليت صدقها ،فقد تكوف فًتات االنتظار للطالب طويلة
قياسا إذل مقدار أدائو بصلة إذل موضوع الدرس ،لذا كتدر باظتدرس الكفء تغطية ىذه اعتفوات باستخداـ
األسلوب التدريسي اظتناسب ك اختيار التشكيبلت اظتبلئمة ك العمل مبا يتوفر من األجهزة ك األدكات يف تطبيق
النشاط ،ك يعود ك بصورة طبيعية ليس كل كقت األشغاؿ بالدرس يقود إذل الت 05علم فالتبلميذ من احملتمل أف
ينشغلوا باللعب ك لكن ليس بالطريقة إذل تطورىم فمشاركتهم يف الفعاليات الرياضية الصعبة تؤدم إذل تعلم قليل،
كقد يكوف األداء اظتهارم سهبل ك ىذا ال يؤدم إذل حتسينهم ك تطورىم أيضا ك هبذا كتب إف يكوف الواجب
اظتطلوب مناسبا لقدرات الطبلب ،ك قاد ىذا إذل ظهور أنظمة خاصة يف اجملاؿ الرياضي أحدثت ثورة يف حبوث
ختص التدريس ،ك قادت إذل اكتشاؼ مهمة حوؿ طبيعة التدريس اظتؤثرة ،ففي العاـ (  )1980ظهر نظاـ

 (1980( Smithك نظاـ (1980( Bellacك نظاـ  ( 1980( Alexanderمث نظاـ .1 ( 1980( Anderson

-9-4التعريف اإلجرائي لمباحث للوقت المستثمر في حصة التربية البدنية والرياضة:
-1-9-4تعريف الطالب الباحث إجرائيا  :ىو الزمن اظتستغرؽ بالثانية من النشاط السلوكي (كقت األداء
اضتركي زائد كقت استبلـ اظتعلومات زائد كقت إعطاء اظتعلومات كالذم يتم قياسو عن طريق استمارة مشاىدة
لسلوؾ التلميذ ،كما نتكن أف نقوؿ ىو الوقت الفعلي الذم يقضيو التلميذ داخل حصة الًتبية البدنية كالرياضية،
كالذم يستغلو يف تلقي اظتعلومات ،كاألداء اضتركي كالتنظيم ،أم الوقت النفعي داخل اضتصة ،كالدم يقدر بالثانية
باستعماؿ جهاز ميقايت كأداة للقياس .
-10-4مفهوم التربية البدنية والرياضية:
إف الًتبية كالرياضية بكل معانيها اضتقيقية  ,تعترب مادة بالغة األقتية يف تربية األجياؿ من النواحي
العقلية ,اطتلفية كاصتسمية كذلك قصد إثارة انفعاالتو كحتريك عواطفو حملبة القيم اإلنسانية السامية ،كالتشبث باظتثل
العليا للوطن.
اجملتمع كلقد حتددت
لقد تعددت مفاىيم كأغراض كمهاـ الًتبية البدنية كالرياضية تبعا لطبيعة أىداؼ كفلسفة
سياستها كبراغتها لتحقيق ىذه األىداؼ مبا يتماشى مع ىذه الفلسفة.
إف تعريف الًتبية البدنية كالرياضية يف االحتاد السوفياتى سابقا" بأهنا عملية توجيو للنمو البدشل كالقواـ اإلنساف
باستخداـ التمرينات البدنية ،كالتدابَت الصحية كبعض األساليب األخرل ،لغرض اكتساب الصفات البدنية
كاظتعرفية كاظتهارات كاطتربات اليت حتقق متطلبات اجملتمع ،أك حاجات اإلنساف الًتبوية.

2

-1ساٍذ وتوب داسٍم ،حطىيش يهاساث حذسيس انخشبيت انشياضيت  ،تشجمح عثاس انسفاسفح 1992

 -2محمود بسيونى ,فيصل ياسين الشاطئ :نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية .الطبعة ،1ديوان المطبوعات
الجامعية الجزائر1992،

ص17
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الفصل الثاني
الدراسات والبحوث السابقة
-1عرض الدراسات السابقة
-2تحميل الدراسات السابقة
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تمهيد:
تعترب الدراسات اظتشاهبة من أىم احملاكر اليت كتب على الباحث أف يتناكعتا  ،كيثرم حبثو من خبلعتا ،كاعتدؼ منها
يكمن يف حتديد ما سبق إدتامو  ،خاصة ما يتعلق مبشكلة البحث ،ك ال نتكن إؾتاز أم حبث من البحوث العلمية
دكف اللجوء كاالستعانة بالدراسات السابقة ،كوف ىذه األخَتة تقدـ اظتساعدة كالدعم للباحث كذلك للوقوؼ
على أىم ما توصلت إليو البحوث اظتنجزة يف نفس ميداف موضوع البحث يف الدراسة ك اإلطبلع على الدكريات
كالبحوث السابقة اظتتعلقة مبوضوعنا ىذا  ،كقد دتكن الباحث االستفادة من عدة نواحي أقتها اظتنهج كاظتنهجية
اظتتبعة يف إخراج البحث ،ككذا كيفية اختيار عينة البحث كما ىي األدكات اظتستعملة يف رتع البيانات.
-1الدراسات المشابهة:
-1-1الدراسات العربية:
-1-1-1دراسة دالل فهمي  :1982كقد تضمن الدراسة قياس كقت األداء اضتركي لطالبات اظترحلة
اإلعدادية يف رتهورية مصر العربية  ،كىدفت إذل قياس كقت التعلم األكادنتي يف درس الًتبية الرياضية كتوصلت
الباحثة إذل اف الزمن الفعلي لؤلداء اضتركي يعادؿ( ) 15دقيقة من زمن الدرس كالبالغة (  ) 45دقيقة  ( .عفاؼ
الكاتب كآخركف – ) 37 – 66-1997
 -2-1-1دراسة "أحمد البطانية " ( :1984قاـ بدارسة ىدفها "مقارنة كقت التعلم األكادنتي يف
دركس الًتبية الرياضية الذم توفره كل من الطريقة التقليدية كالطريقة التدريبية يف تدريس الًتبية الرياضية" .تكونت
عينة الدارسة من (  60طالبا )من اظتسجلُت ظتساقات طرد تدريس الًتبية الرياضية قسم الًتبية الرياضية يف جامعة
الَتموؿ ،قسموا عشوائيا إذل غتموعتُت متساكيتُت غتموعة مت تدريسها بالطريقة التقليدية كاألخرل مت تدريسها
بالطريقة التدريبية مت استخداـ الفيديو من اجل حتليل السلوكيات الطبلبية من خبلؿ نظاـ أندرسوف لتحليل
السلوؾ الطبليب .كانت أىم نتائج ىذه الدراسة إف استعماؿ الطريقة التدريبية يف تدريس الًتبية الرياضية يؤدم إذل
زيادة كقت التعلم األكادنتي للطبلب ككذلك اف استعماؿ الطريقة التدريبية يف تدريس مهارات األلعاب اصتماعية
يعترب أفضل من تدريس مهارات األلعاب الفردية.
-3-1-1دارسة فريق كمونه وآخرون :1988
كىي دراسة ركزت على معرفة الوقت الذم يقضيو الطالب يف التعلم اضتركي كتوصلت اذل أف ( )%51
 )% 49تذىب لبلنتظار كاستبلـ اظتعلومات
من كقت الدرس يكوف يف التعلم اضتركي اظتباشر يف حُت أف (
كإعطاء اظتعلومات لآلخرين .
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-4-1-1دراسة الحاج بن قناب:1998
 .دراسة بن قناب اضتاج:جامعة مستغازل ( :)1998
موضوع الدراسة:تقوصل تدريس مًتبصي الًتبية البدنية كالرياضية كما يراىا اظتوجهوف كالطلبة اظتًتبصوف كالتبلميذ.
هدف الدراسة :ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل صبلحية الكيفية اليت يدرس هبا الطلبة اظتًتبصوف.عينة الدراسة :تكونت عينة البحث يف ىذه الدراسة من  53طالبا مًتبصا من غتموعالعينة الكلية  64طالب أم بنسبة  % 82,81ك  53تلميذا أجريت عليهم اظتشاىدة خبلؿ
الدرس الًتبية البدنية كالرياضية ك  11أستاذا للًتبية البدنية كالرياضية يسهركف على
توجيو ىؤالء الطلبة اظتًتبصُت  795تلميذ كزعت عليهم االستمارة االستبيانية.
المنهج البحث :استعماؿ الباحث اظتنهج الوصفي يف دراسة ىذا اظتوضوع.أدوات البحث :استعماؿ الباحث األدكات التالية: اظتقاببلت الشخصية. استمارة أندرسوف للمشاىدة كالتقييم. استمارة موجهة إذل اظتوجهتُت. استمارة موجهة إذل الطلبة اظتًتبصُت. استمارة موجهة إذل التبلميذ. نتائج الدراسة:أسفرت نتائج الدراسة على ما يلي: نسبة الوقت الضائع كبَتة خبلؿ الدرس.
 نسبة الوقت اضتركي قليلة خبلؿ الدرس.
 عدـ استفادة التبلميذ من الطالب اظتًتبص سواء من ناحية البدنية أك النظرية.
الكيفية اليت يدرس هبا الطالب اظتًتبص تفوؽ اظتشاركة اضتماسية للتبلميذ خبل الدرس.
-5-1-1دارسة محمود داود سممان الربيعي : 2004
دارسة مقارنة للوقت اظتستثمر بأقساـ درس الًتبية الرياضية يف مدارس ػتافظة بابل كىي دارسة ىدفت
للتعرؼ على مدل االستفادة من مراقبة سَت درس الًتبية الرياضية بأقسامو اظتتنوعة كتشخيص الوقت غَت اظتستثمر
كإمكانية السيطرة عليو لبلستفادة منو باستخداـ أساليب كطرائق تدريبية مناسبة تتماشى مع متطلبات التطورات
اضتديثة كمت مراقبة (  )6دركس يف (  )3مدارس كتوصل الباحث إذل كجود تباين يف نسب الوقت اظتستثمر بأقساـ
الدرس الثبلث .
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-6-1-1دراسة جغدم بن ذهيبة (:)2009
موضوع الدراسة :تقوصل أداء مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية باظترحلة الثانوية يف ضوء اظتقاربة بالكفاءات.عينة الدراسة :تكونت عينة البحث يف ىذه الدراسة من  53طالبا مًتبصا من غتموعالعينة الكلية  64طالب أم بنسبة  % 81 ,82ك  53تلميذا أجريت عليهم اظتشاىدة خبلؿ
الدرس الًتبية البدنية كالرياضية ك  11أستاذا للًتبية البدنية كالرياضية يسهركف على
توجيو ىؤالء الطلبة اظتًتبصُت  795تلميذ كزعت عليهم االستمارة االستبيانية.
منهج الدراسة :استعماؿ الباحث اظتنهج الوصفي يف دراسة ىذا اظتوضوع.نتائج الدراسة:أسفرت نتائج الدراسة على ما يلي: نسبة الوقت الضائع كبَتة خبلؿ الدرس.
 نسبة الوقت اضتركي قليلة خبلؿ الدرس.
 عدـ استفادة التبلميذ من الطالب اظتًتبص سواء من ناحية البدنية أك النظرية.
 الكيفية اليت يدرس هبا الطالب اظتًتبص تفوؽ اظتشاركة اضتماسية للتبلميذ خبلؿ الدرس.
-2-1الدراسات األجنبية:
-1-2-1دراسة كاستيمو :1977
حيث تفاعل الطالب يف ؼتتلف اظتدارس االبتدائية األمريكية كجدت أف الطالب يقضي فقط

28.7

%من كقت الدرس يف االستفادة الفعلية يف التعلم اضتركي بينما البقية الكربل من كقت الدرس تذىب يف غتاالت
االنتظار % 35.4اما يف استبلـ توجيهات ك تعليمات اظتدرس  ، %25.4كىده النتائج كأخرل مشاهبة عتده
الدراسة أظهرت تساؤال كبَتا يف ما إدا كاف كقت الدرس الًتبية البدنية كالرياضية يستفاد منو فعبل ك بالشكل
األساسي كمبا يلي القواعد.
-2-2-1دراسة أندرسون :1980
يف حبوث ؼتتلفة دل كتد كقتا أطوؿ ؽتا ذكر ،ففي دراستو توصل إذل نفس النتائج اليت كانت تدكر حوؿ
اظتوضوع كاليت كانت لصاحل الوقت الضائع يف اضتصة مقارنة مع كقت األداء اضتركي كالوقت االشًتاؾ األكادنتي يف
التعلم.
-3-2-1دراسة موير:1980
إف ضعف قابلية اظتدرس لتشخيص نقاط الضعف عند التبلميذ كتعل من الصعب عليو إعداد اظتناىج
البلزمة ظتعاصتة ىدا الضعف ،ؽتا يؤثر بالتارل على الوقت اظتستثمر فعبل أكادنتيا يف دكر الًتبية البدنية كالرياضية،
فكلما كاف اظتدرس ذك نظرة فاحصة جيدة كلما كانت اظتناىج جيدة كبالتارل استفادة الطلبة تكوف فعالة.
*
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-2مناقشة الدارسات السابقة :
من البديهي كاظتعركؼ إف الدراسة العلمية كالبحث العلمي على كجو اطتصوص يتسم بطابعو الًتاكمي
فما من دراسة أك حبث إال كجاءت بعده دراسات كحبوث عديدة قد تناكلتو بالشرح كالتحليل  ،أك تشًتؾ معا يف
موضوع أك بعض جوانبو  ،ككلما أقيمت دراسة علمية ضتقتها دراسات أخرل تكملها كتعتمد عليها كتعترب مبثابة
ركيزة أك قاعدة للبحوث اظتستقبلية  ،إذ انو من الضركرم ربط اظتصادر األساسية من الدراسات السابقة يبعضها
البعض  ،حىت يتسٌت لنا تصنيف كحتليل معطيات البحث كالربط بينهما كبُت اظتوضوع الوارد كالبحث فيو.
كمن خبلؿ استعراضنا للدراسات السابقة العربية كاألجنبية ،ؾتد أف ىذه الدراسات تناكلت اظتقارنة يف
استثمار الوقت داخل حصص التدريس من ناحية التعلم اضتركي مثل دراسة ازتد البطانية كدراسة دالؿ فهمي
كدراسة كاستلو كأندرسوف أما الدراسات األخرل فقد تناكلت جانب أخر كىو تقوصل أداء اظتدرس كتأثَته على
استثمار الوقت داخل حصص الًتبية البدنية.
كقد استفاد الباحث من مراجعة األدب الًتبوم اظتتضمن الدراسات السابقة يف حتديد عينة الدراسة
كبناء األداة اظتستخدمة إضافة إذل استخداـ اظتنهج العلمي اظتناسب كاظتعاصتات اإلحصائية البلزمة.كحسب معرفة ك
اطبلع الباحث دل كتد أم دراسة ميدانية حوؿ الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة حسب متغَت
اصتنس ؽتا شجع الباحث علي القياـ بدراسة بعنواف (الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة لدل تبلميذ
السنة أكذل متوسط حسب متغَت اصتنس.كذلك باالستعانة ألدكات البحث كىي استمارة أندرسوف للمشاىدة كمن
خبلؿ اطبلع الباحث توصل إذل آف كل الدراسات اظتشاهبة اعتمدت على اظتنهج الوصفي كاختيار العينة كاف
بالطريقة العشوائية أما أداة رتع البيانات ىي استمارة أندرسوف للمشاىدة ؽتا ساعد ذلك الباحث يف اجرائات
حبثو كاستعمل نفس اظتنهج كنفس طريقة اختيار العينة ككذلك األداة صتمع البيانات إذل أف أضاؼ الباحث أداة
أخرل للمساعدة لتطبيق استمارة اظتشاىدة كللحصوؿ على نتائج دقيقة أال كىي كأمَتة فيديو لتسهل اظتهمة على
الباحث .
من االستفادة حبيث
ككخبلصة يف القوؿ فإف من خبلؿ الدراسات السابقة كاظترتبطة بالبحث دتكن الباحث
شكلت اإلطار النظرم ظتوضوع الدراسة اضتالية كما مت االستفادة من اإلجراءات اظتستخدمة يف تلك البحوث
كاظتنهجية اختيار العينات أدكات البحث ككيفية بنائها ككذلك األسلوب اإلحصائي اظتستخدـ .
خاتمة الفصل:
لقد تأكدت اظتقوالت حوؿ أقتية الدراسات السابقة للباحث  ،فهو لتاكؿ من خبلعتا جتنب أىم الصعاب اليت
كاجهت الباحث يف الدراسة اظتاضية  ،كبالتارل تكوف لو دعم للبحث قيد الدراسة ،كلقد استفاد الباحث من
الدراسة اظتشاهبة من خبلؿ ما قاـ بو الباحث من مسح عملي للدراسات كالبحوث السابقة اظترتبطة ،اليت تناكلت
موضوع استثمار الوقت داخل حصة الًتبية البدنية كمعظم البحوث دل تشمل كل األسباب اظتتعلقة بضياع الوقت
لدل تطرؽ الباحث صتانب غفل عنو الباحثُت.
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مقدمة الفصل:
يعترب ىذا الفصل لب البحث حيث يتم فيو معاصتة مشكلة البحث اظتطركحة ك اليت تتناكؿ يف
مضموهنا الوقت اظتستثمر يف درس الًتبية البدنية ك الرياضية باظترحلة اظتتوسطة كذلك يف ضوء اظتقاربة بالكفاءات ،ك
تطرقنا يف ىذا الفصل إذل إبراز منهجية البحث ك إجراءاتو اظتيدانية اظتتخذة يف سبيل حتقيق األىداؼ اظتسطرة من
ىذا البحث العلمي .
-1منهج الدراسة :
اظتنهج ىو الطريق الذم يقود الباحث إذل الكشف عن اضتقيقة يف العلوـ بواسطة غتموعة من القواعد
العلمية.

1

ك يهتم البحث الوصفي بتصوير ما ىو كائن أم الوضع الراىن أك اضتادثة فهو يصف خصائصها
كمركباهتا كيصف العوامل اليت تؤثر عليها كالظركؼ اليت حتيط هبا كلتدد العبلقات اإلرتباطية بُت اظتتغَتات اليت تؤثر
على تلك الظاىرة كما أف اظتنهج الوصفي يستهدؼ رتع حقائق كبيانات ظاىرة يغلب عليها التحديد كغالبا ما
يلجا إليها الباحث ،بعد أف تكوف قد أجريت دراسات كشفية يف نفس اظتيداف ،أم أف ىذا النوع من اظتناىج
2
البحثية يساعد على الوصف الكمي أك الكيفي للظاىرة.
حيث أف " التعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة كيوضح خصائصها ،أما التعبَت الكمي فيعطينا كصفا
رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجمها كدرجات ارتباطها مع الظواىر اظتختلفة األخرل اظتنهج الوصفي ال
يتمثل فقط يف رتع البيانات ك اظتعلومات ك تبويبها ك عرضها بل يشتمل على التحليل الدقيق عتذه البيانات ك
3
اظتعلومات ،حيث يفسرىا من أجل الوصوؿ للحقائق كالتعميمات اليت تساىم يف تقدـ اظتعرفة اإلنسانية" .
كنضرا لطبيعة موضوعنا الذم يتمحور حوؿ كاقع الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة
حسب متغَت اصتنس يف الطور اظتتوسط ،يفرض علينا استخداـ اظتنهج الوصفي دراسة استكشافية ميدانية ك الذم
يعترب من أحسن طرؽ البحث الذم تبلءـ موضوعنا ىذا .

 -1كمال محمد المغربي ،أساليب البحث العممي في العموم اإلنسانية واالجتماعية  ,ط  ,8عمان ,دار الثقافة ,2001 ,ص78

- 2محي ،محمد مسعد ،كيفية كتابة األبحاث واإلعداد لممحاضراتت ،ط ،0اإلسكندرية ،مصر ،المكتب العربي
الحديث2003،ص.124

 -3ربحي ،مصطفى ،مناهج وأساليب البحث العممي بين النظرية والتطبيق  ،ط : 1عمان  ,دار الصفاء لمنشر والتوزيع  2000 ،ص 112
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-2الدراسة االستطالعية:
تعترب الدراسة االستطبلعية اطتطوة األكذل لئلظتاـ بكل جوانب البحث من خبلؿ حتديد متغَتات الدراسة
ك صياغة فرضيات البحث على ضوئها .
كيعرؼ( ماثيو جيدير) الدراسة االستطبلعية على أهنا عبارة عن دراسة علمية كشفية ،هتدؼ إذل
التعرؼ على اظتشكلة ،كتقوـ اضتاجة إذل ىذا النوع من البحوث ،عندما تكوف اظتشكلة ػتل البحث جديدة دل
1

يسبق إليها أك عندما تكوف اظتعلومات أك اظتعارؼ اظتتحصل عليها حوؿ اظتشكلة قليلة كضعيفة.
كعلى ىذا األساس قمنا بإجراء دراسة استطبلعية حوؿ بعض اظتتوسطات يف كالية كرقلة كاعتدؼ منها :
رتع البيانات اطتاصة مبوضوع الدراسة ك معلومات عن العينة.معرفة العراقيل الذم نتكن أف يصادفها الباحث كإجراء تعديبلت.التدريب على استعماؿ األدكات صتمع البيانات كإدراؾ النقائص.-1-2التقنية المستعممة  :استعمل الباحث استمارة أندرسوف للمشاىدة .
-2-2عينة التطبيق :مت مشاىدة كرتع بيانات بعض التبلميذ من  3متوسطات كالذم تراكح عددىم 6
تبلميذ ذكور كإناث
-3-2نتيجة الدراسة االستطالعية :
التعرؼ على الظركؼ التبلميذ داخل اظتؤسسات الًتبوية.حصر اجملتمع اإلحصائي كالتعرؼ على عدد اظتتوسطات اظتوجودة على مستول مدينة كرقلة .التدرب على أداة القياس.معاصتة األخطاء كالصعوبات اليت يتلقاىا الباحث.لقد قاـ الباحث جبمع البيانات جملموعة من التبلميذ أم علو عينة صغَتة كقد سجل ىذه النتائج يف جدكؿ
انضر اصتدكؿ رقم(.)01

 -1رشيد زرواتي ،تدريبات عمى منهجية البحث في العموم االجتماعية  ،ط  :1دون ذكر مدينة النشر ,دار الجامعية لمنشر ، 2000 ،ص184
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الحقل
األداء الحركي
استالم
المعمومات
إعطاء

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االنحراف

لمتكرار

لموقت

المعياري

( س)

()%

الحسابي(ع)

الرموز
اح
ام

09.87

21.33

29.05

62.66

02.51
05.68

اع

18.33

08.48

03.05

االنتظار

ظ

79

36.26

01.15

تغيير الموقع

تم

21.33

21.18

07.63

سموكيات اخرى

سا

08.33

04.16

03.46

المعمومات

الجدول رقم(  ) 01يوضح المتوسط الحسابي لمتك اررات النسب المئوية لوقت االشتراك

واالنحراف المعياري لممتوسط الحسابي الخاص بحقول المشاهدة لدى التالميذ خالل

الدروس أثناء التجربة االستطالعية.
-4-2عرض وتحميل ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية:

-1-4-2عرض النتائج:
يبُت اصتدكؿ رقم (  ) 01أعبله أف النسب اظتئوية لكل حقل كانت ؼتتلفة تبعا الختبلؼ تكرار
(  )21.33كذلك بنسبة مئوية
السلوؾ لدل التبلميذ اظتراقبُت فبالنسبة لؤلداء اضتركي كاف متوسط التكرار
 %09.87كباؿتراؼ معيارم قدره (  )02.51أما بالنسبة ضتقل استبلـ اظتعلومات كاف متوسط التكرار 62.66
كذلك بنسبة  % 29.05ك ذلك باؿتراؼ معيارم قدره (  )05.68كما بلغ متوسط التكرار يف حقل إعطاء
اظتعلومات ( )18.33ك ىذا بنسبة قدرت ب  % 08.48ك باؿتراؼ معيارم قدره (  ، ) 03.05ك قد بلغ
متوسط التكرار يف حقل االنتظار (  )79ك ىذا بنسبة بلغت  % 36.26ك باؿتراؼ معيارم قدره ( ) 1.15
( )21.33ك ىذا بنسبة قدرت ب  %21.18ك
أما اظتتوسط اضتسايب لتكرار يف حقل تغيَت اظتوقع قد بلغ
باؿتراؼ معيارم قدره (  )07.63ك قد لوحظ لدل التبلميذ كجود حركات أخرل ال دتد صلة بالدرس ك قد بلغ
متوسطها التكرارم(  )08.33ىذا بنسبة قدرت ب  .%04.16ك باؿتراؼ معيارم قدره( .)03.46
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-2-4-2تحميل النتائج:
من خبلؿ قراءة النتائج اظتدكنة يف اصتدكؿ رقم(  ) 01توضح لنا اف حصة الًتبية البذنية ك الرياضية،إف الوقت
الكبَت منو قد تضمنو االنتظار مث يليو االستبلـ اظتعلومات اظتقربة لبلنتظار كيليها تغَت موقع بالنسبة حتت اظتتوسط
،أما بالنسبة لؤلداء اضتركي كاضتركات األخرل كإعطاء معلومات كانت ضعيفة جدا ،كما يبدك أهنا ال صلة عتا
بالدرس.
-3الخصائص السيكومترية:
حىت تكوف االختبارات اليت اختَتت ذات مصداقية ك داللة ك تنسيق فعبل ما كضعت
من أجلو ينبغي مراعاة الشركط ك األسس العلمية التالية:
 -1-3.استمارة المشاهدة ألندرسون:
*.-1-1-3ثبات اختبار المشاهدة:
يعترب الثبات العامل الثاشل بعد الصدؽ يف عملية تقنُت االختبارات ك يقصد بثبات االختبار أف يعطي
1
نفس النتائج إذ ما استخدـ أكثر من مرة حتت نفس الظركؼ كعلى نفس األفراد
2
ك يقوؿ مركاف عبد اجمليد إبراىيم " الثبات ىو ػتافظة االختبار على نتائجو إذ ما أعيد على نفس العينة .
قاـ الباحث رفقة فريق العمل بإجراء اختبارات أكلية ك ىذا من أجل حساب معامل الثبات لكل اختبار
كذلك بطريقة (اختبار إعادة االختبار ) حيث طبقت اختبارا ت اظتشاىدة األكذل على عينة من تبلميذ (ذكور )
،كمت اختيارىم بطريقة مقصودة من غتتمع العينة ىذا بتاريخ  20172008/02/01كعلى مدار يومُت ك بعد
أسبوع أعيدت نفس االختبارات ك يف نفس التوقيت كنفس اظتكاف كبضبط يوـ  2017/02/08ك يف ظركؼ
مشاهبة لؤلكذل  ،كأجريت ىذه االختبارات على عينة من التبلميذ ك عددىم 10مبعدؿ تلميذ مشاىد يف كل درس
ملقى من طرؼ اظتدرس ك كاف عدد اظتدرسُت  05مبعدؿ مدرس يف كل متوسطة كحصتُت لكل أستاذ ،مث مت
حساب معامل االرتباط بَتسوف.

 -1عبد المطيف محمد السيد :مناهج البحث العممي ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة1979 ، ،ص94

كر
المجي إبراهيم :األسس العممية و طرق اإلحصاء في التربية البدنية و الرياضية  .الطبعة  1دار الف
د
 -2مروان عبد

العربي ،القاهرة،

ص75
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الحقل

ن

معامل الثبات

األداء الحركي

0.82

استالم المعمومات

0.71

إعطاء المعمومات

0.75

االنتظار

10

0.79

تغيير الموقع

0.87

سموكيات أخرى

0.78

الجدول رقم (  :)02يبين ثبات اختبار المالحظة ( المشاىدة) خالل الدروس .

من خبلؿ اصتدكؿ أعبله يبُت لنا أف القيمة اظتتحصل عليها ظتعامل الثبات يف رتيع اضتقوؿ (

-0.87-0.78

 ) 0.82-0.71-0.75-0.79ىي مرتفعة كىذا ؽتا يؤكد أف اختبار اظتبلحظة(اظتشاىدة ) يتميز بدرجة ثبات
عالية .
 -2-1-3صدق االختبار  :يعترب الصدؽ أىم شركط االختبار اصتيد فاالختبار الصادؽ ىو الذم لتقق ك
بدرجة عالية قياس ما كضع من أجلو فعبل ك ليس شيئا أخر  ،يقوؿ ػتمد عيد السبلـ أزتد " إف الصدؽ نسيب
كأنو يعٍت أنو يقيس فعبل اصتانب الذم كضع لقياسو  ،فصدؽ االختبار إذف نتدنا بدليل مباشر على مدل
صبلحيتو لقياس أحد اظتتغَتات " (كما قد يعٍت صدؽ االختبار " ىو قدرتو على التنبؤ لكي يكوف مؤشرا
1
للتوقعات اظتستقبلية) خاصة يف حالة اختبار األفراد الصاضتُت ظتمارسة نشاط معُت "
-3-1-3صدق المحكمين :
تعترب استمارة أندرسوف استمارة مشاىدة مقننة كضعت لقياس الوقت كما أهنا شتيت بنظاـ
أندرسوف ك قد طبقت من طرؼ عدة باحثُت ك يف بيئات ؼتتلفة لذلك اعتمد الباحث على صدؽ احملكمُت ك
عرض ىذه االستمارة على عدة خرباء من جامعة كرقلة ك مت اظتصادقة عليها .أنضر اظتلحق()03

 -1محمد عيد السالم أحمد :القياس النفسي التربوي ،مكتبة النهضة المصرية ،ب.ت ص180
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-4الدراسة األساسية:
-1-4مجتمع الدراسة:
يتمثل اجملتمع اإلحصائي للدراسة يف تبلميذ السنة أكذل متوسط الكماليات مدينة كرقلة من ؼتتلف
اصتنسُت كالدم يبلغ 50متوسطة مسجلة على مستول مدينة كرقلة حسب تقارير مصلحة التفتيش كالتكوين
لوالية كرقلة.
-2-4عينة الدراسة وطريقة اختيارها:
تعرؼ العينة بأهنا غتتمع الدراسة الذم جتمع منو البيانات اظتيدانية كىي تعترب جزءا من الكل مبعٌت أف تؤخذ
1
غتموعة من أجزاء اجملتمع األصلي على أف تكوف ؽتثلة للمجتمع الذم جترم عليو الدراسة
قاـ الباحث بدراسة على  10متوسطات كاف اختيارىا بشكل عشوائي أم بنسبة  %20من اجملتمع األصلي
كاخذ من كل متوسطة قسمُت سنة أكذل آم  20قسم ككل كيتم مبلحظة
تلميذين يف كل قسم مبختلف اصتنسُت حبيث يصل عدد التبلميذ اظتشاىدين 40تلميذ.
جدول رقم (  )03يبن توزيع العينة:
اظتؤسسات الًتبوية متوسطات

عدد اضتصص

التبلميد اظتشاىدين خبلؿ الدرس
ذكور

اناث

متوسطة صقر ػتمد

2

2

2

متوسطة ابن بأديس

2

2

2

متوسطة سيد ركحو

2

2

2

متوسطة ػتمد بلمكوشم

2

2

2

متوسطة 11ديسمرب

2

2

2

متوسطة سيدم عمراف

2

2

2

متوسطة بوعامر اصتديدة

2

2

2

متوسطة ¨جابر بن حياف

2

2

2

متوسطة العريب بن مهيدم

2

2

2

متوسطة موالم العريب

2

2

2

20

20

20

اجملموع

 -1موريس انجرس ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،منهجية البحث العممي  ،ط  :1الجزائر  ,دار القصبة لمنشر ،دون

ذكر السنة ،ص301
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-3-4حدود الدراسة:
يعد التعريف باضتدكد اظتكانية ك البشرية ك الزمنية ألم دراسة خطوة أساسية دتهد لتطبيق أدكات البحث كاليت
كانت كما يلي:
-1-3-4المجال المكاني الجغرافي:
لقد جرت اختبارات اظتشاىدة يف مبلعب اظتتوسطات اليت جترل فيها عادة دركس الًتبية البدنية كالرياضية لوالية
كرقلة.
-2-3-4المجال الزمني:
مت إجراءا لبحث على مدار أسبوعُت كامتدت الفًتة من  2017/02/15اذل  2017/03/01كيف الفًتات
الصباحية
-3-3-4المجال البشري:
تتكوف عينة البحث من 40تلميذ ذكور كإناث أجريت عليهم اظتراقبة خبلؿ الدركس اليت تقدـ من طرؼ أساتذة
الًتبية البدنية كالرياضية للمتوسطات كالذم قدر عددىم 10اساتذة.
-4-4أدوات البحث ووسائمه:
إف األدكات اليت استعملها الباحث يف إجراء الدراسة تعترب احملور الذم استند عليو قصد الوصوؿ إذل كشف
اضتقيقة كلقد استعمل الباحث:
أوال :المصادر والمراجع:من كتب كدراسات اعتمد عليها الباحث يف توضيح اظتوضوع .
ثانيا:استمارة أندرسون لممشاهدة والتقييم :
جترل اظتشاىدة خبلؿ درس الًتبية البدنية ك الرياضية ك الذم يلقى من طرؼ اظتدرسُت على تلميذ كاحد كيكوف
ذكر ك أنثى طولو طبيعي ك أف يكوف كزنو مناسبا لطولو كعمره ،ك سوؼ متتار ىدفا للمشاىدة بدكف تبليغو لكي
ال تكوف حتركاتو ك سلوكو فيو أم نوع من التصنع ك التمثيل ،ك قد استعمل ىذا النظاـ (نظاـ الوقت النموذجي )
لنشاط التلميذ بغية رتع اظتعلومات اليت لتتاجها الباحث حوؿ استغبلؿ الوقت للتبلميذ داخل اضتصة  ،ك ىذا
النظاـ من ابتكار أندرسوف ك شرماف  1980ك الذم لتتوم على حقوؿ للمشاىدة ك تسجيل فعاليات تلميذ
كاحد خبلؿ الدرس الذم يلقى من طرؼ اظتدرسُت ك فيما يلي عرض لكافة اظتصطلحات الواردة يف االستمارة
أندرسوف للمشاىدة:
أ -األداء الحركي  :ك ىو غتموع التكرارات الذم يقضيو التلميذ دارسا ظتوضوع الًتبية البدنية كالرياضية
ك الذم تدخل من ضمنها األلعاب ،ك التدريب على اظتهارات
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ب-استالم المعمومات :ىو غتموعة التكرارات الذم يقضيو التلميذ يف الًتبية البدنية ك الرياضية الذم يتضمن
اإلنصات إذل كبلـ اظتدرسُت ،التبلميذ اآلخرين يف الدرس ،كمشاىدة النماذج ك الوسائل التوضيحية  ،شتعية أك
بصرية أك إيضاحات مكتوبة.
ج -إعطاء المعمومات  :ىو غتموع التكرارات الذم يقضيو التلميذ دارسا ظتوضوع الًتبية البدنية كالرياضية
كالذم يدخل من ضمنها تبادؿ اظتعلومات مع اظتدرسُت أك بقية التبلميذ حوؿ موضوع الدرس.
د -االنتظار :ك ىو غتموع التكرارات الذم يقضيو التلميذ اظتشاىدة بدكف عمل .مثبل انتظار الدكر يف اللعب
– انتظار بداية اللعب  -انتظار بداية الدرس.. .
ه -تغيير الموقع :هو غتموع التكرارات الذم يقضيو التلميذ اظتشاىدة يف تغَت مواقعو خبلؿ الدرس بدكف
تكليف ( خارج النطاؽ الدرس).
و -سموكيات أخرى  :ىو غتموع التكرارات الذم يقضيو التلميذ اظتشاىد يف القياـ
ليست عتا صلة أك قرابة بالدرس. .
إف استمارة اظتشاىدة ألند رسوف مقسمة إذل ستة حقوؿ لتشخيص السلوؾ بشكل أفقي ،ك كذلك
مقسمة إذل ذتانية مراحل للمشاىدة ،كل مرحلة بثبلثة دقائق ،مث تليها ثبلث دقائق اسًتاحة  ،مث تليها ثبلث
دقائق للمشاىدة ك ىكذا حىت هناية اظترحلة الثامنة ،كيقوـ اظتشاىد مبراقبة سلوؾ التلميذ ظتدة ستسة ثواشل ،كيضع

بسلوكيات أك حركات

عبلمة يف اضتقل اظتطابق للسلوؾ الذم شخصو ،ك يف حالة حدكث أكثر من سلوؾ يف مشاىدة كاحدة فيسجل
السلوؾ األطوؿ زمنا ،ك بذلك سيكوف لدينا اثنا عشر مشاىدة لكل دقيقة ،أم ستة ك ثبلثوف مشاىدة يف كل
مرحلة من اظتراحل اظتتكونة من ثبلث دقائق ،ك بعد تسجيل أنواع السلوؾ جتمع كافة اظتشاىدات لكل حقل على
حدة ك بعدىا جتمع عدد التكرار يف كل حقل ،ك يف حالة كجود مبلحظات يتم تسجيلها يف خانة اظتبلحظات
اطتاصة بكل حقل أنضر اظتلحق رقم(.)02
مرحمة تعريف خمط لمحقول:
وقت االشتراك األكاديمي في التعمم الحركي  :ك ىو غتموع قيمة الزمن الذم يقضيق التلميذ يف دراسةزمن األداء اضتركي زائد زمن استبلـ
موضوع الًتبية البدنية ك الرياضية ك اليت يدخل من ضمنها رتع قيمة
اظتعلومات زائد زمن إعطاء اظتعلومات .
وقت االشتراك المباشرة في التعمم الحركي :ك ىو غتموع قيمة الزمن الذم يقضيو التلميذ يف دراسةموضوع الًتبية البدنية ك الرياضية( ك الذم يكو ف فيو فعبل مشًتكا يف التعليم اضتركي ،يقوـ حبركات بدنية حترؾ
اصتسم أك جزء منو قافزا ،مطبطبا ،متدحرجا..اخل)
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وقت االشتراك غير المباشر في التعمم الحركي :ك ىو غتموع قيمة الزمن الذم يكوف فيو التلميذمشًتكا يف استبلـ اظتعلومات  ،أك إعطاء اظتعلومات  ،تتعلق بالتعليم األكادنتي النظرم للحركات  ،أك األنشطة
الرياضية اظتمارسة ك مثبل على ذلك اإلجابة على األسئلة ،إنصات ،قراءة قوانُت ،جلسات شتعية كبصرية...اخل.
الوقت الضائع :ك ىو غتموع قيمة الزمن الذم يقضيو التلميذ يف االنتظار زائد تغيَتأخرل ال صلة عتا بالدرس .

اظتوقع زائد حركات

:
-5الوسائل المستعممة في البحث
استعماؿ أظتيقايت خبلؿ إجراء اختبار اظتشاىدة من نوع .CASIOاستعماؿ آلة التصوير من نوع .SAMSUNGدتت اظتعاصتة اإلحصائية لنتائج البحث احملصل عليها عن طريق استعماؿ برنامج .Excelآلة حاسبة نوع .siemens-6الدراسة اإلحصائية :

مج التك اررات لمسموك الواحد 100 x

-1النسبة المئوية :يرمز اليه = %
المجموع الكمي

حَج س' :انمتوسط
انحساتٌ
مج س  :مجموع انقََم
ن  :عذد افشاد انعَىح

مجموع س
-2المتوسط الحسابي  :يرمز اليه س' =
ن
مج (س -س')
-3االنحراف المعياري :يرمز اليه ع =
ن1-

ع :االوحشاف انمعَاسً
مج س – س'  :محموع انقَم – انمتوسط انحساتٌ
ن –  : 1عذد افشاد انعَىح –  1الن انعَىح اصغش مه
30
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
-1عرض نتائج الدراسة وتحميمها
-2مناقشة النتائج

-3اهم االستخالصات
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تمهيد:
إف اظتعطيات اظتنهجية تقتضي عرض كحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة ،كيف ىذا الفصل نقوـ بتحليل
النتائج كالتعقيب عليها ،باإلضافة إذل عرض ىذه النتائج يكوف يف جداكؿ خاصة.
-1عرض و تحميل النتائج البحث :
-1-1اإلجابة عمى التساؤل التالي:

 ىل ىناؾ استغبلؿ كقت كايف للتبلميذ لتحقيق أىداؼ الدرس مقارنة بوقت اضتصة ؟لإلجابة على التساؤل التالي قام الباحث بجمع البيانات في الجدول التالي :

-1-1-1عرض ومناقشة نتائج استمارة المشاهدة لمتالميذ خالل الدرس:
الحقل
األداء الحركي
استالم
المعمومات
إعطاء

الرموز

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

لمتكرار

لموقت

( س)

()%

االنحراف المعياري
(ع)

اح

24.86

50,11

02.76

ام

65.09

30,13

02.71

اع

18.95

08,77

03.07

االنتظار

اظ

76.90

34,71

04.33

تغيير الموقع

تم

24.95

11,55

07.85

سموكيات أخرى

سا

07.22

03,34

02.88

المعمومات

الجدول رقم( )04يبين الجدول:المتوسط الحسابي لمتك اررات والنسب المئوية لوقت االشتراك
واالنحراف المعياري لممتوسط الحسابي الخاص بحقول المشاهدة لدى التالميذ خالل
الدرس.
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يبُت اصتدكؿ السابق أف النسبة اظتئوية للوقت لكل حقل كانت ؼتتلفة ،تبعا الختبلؼ تكرارات
السلوؾ لدل التبلميذ اظتراقبُت ،فبالنسبة لؤلداء اضتركي كاف اظتتوسط اضتسايب للتكرار  24.86كبنسبة مئوية للوقت
11.50كباؿتراؼ معيارم  ،02.76أما بالنسبة ضتقل استبلـ اظتعلومات فقد سجل اظتتوسط اضتسايب
للتكرار 56.09كبنسبة مئوية للوقت تقدر ب  30.13كباؿتراؼ معيارم  02.71كما بلغ اظتتوسط اضتسايب
للتكرار يف حقل إعطاء اظتعلومات  18.95كبنسبة مئوية  08.77كباؿتراؼ معيارم عن اظتتوسط اضتسايب
 76.90كبنسبة مئوية تقدر ب 34.71
 ،03.07أما بالنسبة ضتقل االنتظار فقد بلغ اظتتوسط اضتسايب
 24.95كبنسبة مئوية

كباؿتراؼ معيارم  ،04.33أما اظتتوسط اضتسايب عند حقل سلوؾ تغيَت اظتوقع فقد بلغ
للوقت 11.55كباؿتراؼ معيارم 07.85كقد لوحظ كذلك.
كمن خبلؿ عرض كحتليل النتائج فيتضح للباحث انو أعلى قيمة يف النسب اظتئوية كانت ضتقل
االنتظار قدرت ب  34.71مث يليو استبلـ اظتعلومات ب  30.13اما بالنسبة ضتقل األداء اضتركي فكانت النتيجة
ضعيفة جدا مقارنة بوقت اضتصة كاليت كانت قيمتها 11.50ؽتا يعٍت إف التلميذ ال يستغل كقت اضتصة بشكل
اكتايب كال ياخد كقت كايف بالنسبة لؤلداء اضتركي مقارنة مع أىداؼ اضتصة من نسبة التعلم .
كعلى اثر دلك يتم توضيح ىذه النتائج يف رسم بياشل انظر الشكل رقم( .)01

اداء حركي
استالم معلومات
اعطاء معلومات
انتضار

الشكل رقم ( )01يوضح النسب المئوية لحقول المشاىدة

كمن الشكل البياشل يتضح أف النسبة اظتئوية لوقت االشًتاؾ للتبلميذ اظتراقبُت خبلؿ الدرس كانت
يف حقل االنتظار كانت عالية جدا ىذا ما يؤكد باف ىناؾ كقت ضائع كبَت ،كيليو استبلـ اظتعلومات يف حُت إف
األداء اضتركي كتغيَت اظتوقع كانت النسبة اظتئوية قليلة ،كىذا مايبُت إف اضتركة يف الدرس ،كتقدصل اظتساعدة كانت

27

النسب قليلة ،كما قد سجلنا أف للتبلميذ حركات عشوائية ال صلة عتا بالدرس كتتمثل يف سلوكيات أخرل ككانت
بنسبة ضئيلة كعلى العموـ فاف درس الًتبية البدنية كالرياضة ،يعمل على اشًتاؾ التبلميذ قدر اإلمكاف يف اضتركة ،
كاستبلـ التغذية الراجعة للتعليم ،كؽتا توصل إليو الباحث أف كقت اضتصة نتر كلو ضياع كال يستفيد التلميذ بشكل
كبَت.
-2-1اإلجابة عمى التساؤل التالي:
 ىل ىناؾ فرؽ يف استغبلؿ كقت األداء اضتركي بُت الذكور كاإلناث يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟1-2-1عرض ومناقشة نتائج استمارة المشاهدة للذكور واالناث خالل الدرس :
الحقل

الرموز

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكور
األداء الحركي
استالم

د .ح

اناث
19.6

24,4

ذكور
4.32

النسبة المئوية
اناث
2.50

ذكور

اناث

11.29

09.07

س .م

60.07

61.1

10.47

11.52

27.81

28.82

ع.م

16.12

17

7.35

3.59

07.46

07.87

االنتظار

ن.ت

83.4

82.1

16.93

15.07

38.61

.38

تغيير الموقع

ت.م

25.6

28

5.27

3.94

11.85

12.96

سموكيات أخرى

س .ا

8.4

9.2

3.95

3.08

03.88

04.25

المعمومات
إعطاء
المعمومات

الجدول رقم ):( 05يبين المتوسط الحسابي لمتك اررات والنسب المئوية لوقت االشتراك
واالنحراف المعياري الخاص بحقول المشاهدة لدى التالميذ خالل الدرس.
يبُت اصتدكؿ السابق أف النسب اظتئوية كانت ؼتتلفة بُت الذكور ك اإلناث يف كل حقل تبعا
الختبلؼ التكرارات السلوؾ اظتبلحظ عند التبلميذ ،فبالنسبة لؤلداء اضتركي كاف اظتتوسط اضتسايب للتكرار مرتفع
عند الذكور مقارنة باإلناث ،كالذم سجل عند الذكور ب 24.40كعنداإلناث ب19.60كبنسبة مئوية للوقت
ذكور %11.29اناث %09.07كباؿتراؼ معيارم  4.32ذكور ك 2.50إناث أما حقل استبلـ اظتعلومات
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فكاف متقارب حيث كاف اظتتوسط اضتسايب للتكرارات عند الذكور  60.07كعند اإلناث  61.1كبنسبة مئوية
 %27.81ذكور ك % 28.82كباؿتراؼ معيارم  10.47للذكور ك 11.52إناث ،كما بلغ اظتتوسط

اضتسايب يف حقل إعطاء اظتعلومات ب  16.12ذكور ك 17إناث كبنسبة مئوية % 07.46ذكور%07.87

إناث كباؿتراؼ معيارم7.35ذكور  3.59اناث،كما بلغ اظتتوسط اضتسايب للتكرار يف حقل االنتظار
ب 83.40ذكور ك82.10اناث كنسبة مئوية % 38.61ذكور% 38إناث كاؿتراؼ معيارم  16.93ذكور
ك 15.07إناث ،أما بالنسبة ضتقل تغيَت اظتوقع فاظتتوسط اضتسايب للتكرار بلغ  25.6ذكور ك 28إناث كبنسبة
مئوية  %11.85ذكور  %12.96إناث كباؿتراؼ معيارم  5.27ذكور  3.94اناث ،كما قد لوحض كذلك
سلوكيات أخرل ال عبلقة عتا بالدرس كذلك مبتوسط حسايب  8.40ذكور ك 9.20إناث ك بنسبة
مئوية %03.88ذكور % 04.25إناث كاؿتراؼ معيارم  3.95ذكور ك 3.08إناث
من خبلؿ عرض كحتليل البيانات اليت توصل إليها الباحث اتضح اف ىناؾ تفاكت بنسبة معقولة يف
بعض اضتقوؿ كخاصة حقل األداء اضتركي الذم سجل نسبة اكرب لصاحل الذكور آما يف حقل استبلـ اظتعلومات
تكاد تكوف متساكية بُت الذكور كاإلناث أما يف حقل االنتظار فقد تساكت بُت اصتنسُت كألكن كبَتة مقارنة مع
اضتقوؿ األخرل ،أما بالنسبة ضتقل تغيَت اظتوقع فقد تقاربت نسبتو مع نسبة األداء اضتركي ،كالكن كانت مرتفعة
عند اإلناث مقارنة مع الذكور ،كمن حيث اقل نسبة سجلت كانت لسلوكيات أخرل كتقاربت النسب بُت
الذكور كاإلناث .
كؽتا يؤكد النتائج سالفة الذكر الشكل البياشل رقم(  )02الذم يوضح أف اعلي متوسط حسايب قد
سجل ىو حقل االنتظار كقد تقاربت نسب اصتنسُت ،كيلو حقل استبلـ اظتعلومات الذم بدكره أيضا كانت
متقاربة بُت الذكور كاإلناث ،أما بالنسبة لؤلداء اضتركي فقد كاف مرتفع عند الذكور مقارنة باإلناث ؽتا يوحي
للباحث أف اإلناث نسبة استغبلعتا للوقت ضئيلة جدا مقارنة بوقت اضتصة.
90
80
70
60
50
ذكور

40

اناث

30
20
10
0

االداء الحركي استالم
المعلومات

اعطاء
المعلومات

االنتظار

تغيير الموقع

سلوكيات
اخرى

انشكم سلى ( )2انًماسَت بيٍ انزكىس واإلَاد في دمىل انًشاهذة
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-3-1اإلجابة عمى التساؤل التالي:
ىل ىناؾ فرؽ يف استغبلؿ الوقت الفعلي بُت الذكور كاإلناث يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟لئلجابة على التساؤؿ قاـ الباحث جبمع اضتقوؿ كصب البيانات يف جدكؿ.
-1-3-1عرض وتحميل نتائج استمارة المشاهدة بعد جمع حقولها:
جمع الحقول
الوقت االشتراك األكاديمي(األداء الحركي،
استالم المعمومات ،إعطاء المعمومات)
وقت االشتراك المباشر(األداء الحركي)
وقت االشتراك الغير مباشر(استالم
المعمومات ،إعطاء المعمومات)
سموكي ت
ا
الوقت الضائع(تغيير الموقع،
أخرى ،االنتظار)

النسبة لموقت (ّ ) %
ذكور

إناث

االنحراف المعياري(ع)
ذكور

إناث

45,76 46,56

07,65 08,54

09,07 11,29

02,50 04.45

36,69 35,27

06,37 05,58

55,21 54,34

16.21 15,06

جدول رقم(  :)06يبين النسب المئوية واالنحراف المعياري لمذكور واإلناث بعد خمط حقول
المشاهدة الستمارة أندرسون بعد جمعها.
أما يف اصتدكؿ رقم (  )07الذم نتثل رتع استمارة مشاىدة التلميذ ،باضهار نسب االشًتاؾ
اظتباشر(األداء اضتركي) ،كاالشًتاؾ الغَت مباشر(استبلـ معلومات ،إعطاء معلومات) ،كسلوؾ أخرل ال دتت للتعلم
األكادنتي بصلة ،فقد ضهر يف اصتدكؿ أف التلميذ يقضي ما معدلو % 46,56ذكور من كقت الدرس أما اإلناث
فنسبتها اقل قليبل كتقدر ب % 45,76من كقت الدرس يف االشًتاؾ الفعلي لؤلداء اضتركي كاستبلـ اظتعلومات
كإعطاء اظتعلومات ،أما فيما متص االشًتاؾ اظتباشر الذم يتمثل يف األداء اضتركي ،فقد سجل الذكور نسبة
 %11.29من كقت الدرس ،أما اإلناث فكانت نسبتهم قليلة نوعا ما مقارنة بالذكور كاليت كانت %09,07
من كقت الدرس ،كقد تبُت كذلك أف يف حقل االشًتاؾ الغَت مباشر أف النسب بُت الذكور كاإلناث كانت
متقاربة كاليت كانت  %35,27ذكور ك  %36,69إناث ،كقد اظهر العمل اإلحصائي ما غتموع % 54,34
من كقت الدرس يف حركات ال دتت للتعلم األكادنتي بصلة عند الذكور كاليت دتثلت يف االنتظار ،تغيَت اظتوقع،
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كحركات أخرل أما عند اإلناث فكانت نسبة الضياع متقاربة مع الذكور بدرجة كبَتة كاليت قدرت ب % 55,21
من كقت الدرس.
كما يظهر للباحث من خبلؿ الوسائل اإلحصائية إف الذكور يستغل كقت اضتصة أكثر من اإلناث حبيث إف
اإلناث لديهم ضياع كبَت يف اضتصة ؽتا يتعذر عليهم االستفادة كالتعلم من اضتصة.
كما يتضح يف الشكل البياشل رقم ( )03إف جزء كبَت من كقت الدرس يكوف يف قضاء حركات
ليس عتا عبلقة كال تؤدم ال إذل التعليم اظتباشر كال الغَت مباشر كخاصة اإلناث أكثر من الذكور يف ضياع الوقت
حبيث تفوؽ نسبة الضياع للوقت النصف من الوقت الكلي للحصة.
60
50
40
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ذكور

20

اناث

10
اناث

0

ذكور
الوقت الضائع

وقت االشتراك
الغير مباشر

وقت االشتراك
المباشر

وقت االشتراك
االكاديمي

الرسم البياني رقم( )3يبين الفرق بين الذكور واإلناث بعد جمع الحقول

من خالل الشكل البياني يتضح ان هناك فرق بين الذكور واإلناث في استغالل الوقت الفعمي
لمحصة وان اإلناث لديها ضياع كبير لموقت مقارنة مع الوقت الحصة
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-2االستنتاجات و التوصيات
كعلى ضوء الدراسة اليت قاـ هبا الباحث كالنتائج اليت توصل إليها من خبلؿ تطبيق االختبارات البلزمة على العينة
اظتقصودة يف البحث كمعاصتة ىذه النتائج فقد توصل الباحث إذل االستنتاجات التالية:
- 1إف الوقت الضائع كبَت كعموما يساكم بالتقريب كقت االستفادة.
- 2إف نسبة كقت األداء اضتركي لدل التبلميذ قليلة جدا.
- 3عدـ استغبلؿ بعض األساتذة زتاس التبلميذ يف األداء اضتركي أثناء الدرس.
- 4اىتماـ التبلميذ حبصة الًتبية البدنية كالرياضية كلكن يف اجتاه سليب كعدـ االستفادة من اضتصة .
- 5عدـ استعماؿ األساتذة يف شرح اظتهارات حركيا يكوف عن طريق التعلم اظتعنوم .
- 6إف اظتدة اليت يستغرقها التبلميذ يف انتظار أدكارىم للقياـ بأداء حركي أك مهارة معينة طويلة جدا كىذا
راجع إذل طريقة تدريس األساتذة كىذا بالرغم من تواجد العتاد بسب اضتفاظ عليو .
- 7ىناؾ بعض األساتذة اليهتموف بتصحيح اضتركات اطتاصة لدل التبلميذ .
- 8تغيَت بعض األساتذة كثَتا يف التشكيبلت أثناء اضتصة ؽتا يؤدم إذل ضياع كبَت يف الوقت .
- 9عدـ إحساس التبلميذ بالتعب أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية كىذا ما يؤكد من عدـ كجود األداء
اضتركي بكثرة .
 - 10كجود تدخل األساتذة بكثرة يف أداء التمرينات اضتركة ؽتا يؤدم إذل انتظار التبلميذ كتضييع
الوقت .
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-3الخاتمة:
من خبلؿ ىذه الدراسة اليت قاـ هبا الباحث بشقيها النظرم كالتطبيقي توصل إذل غتموعة النتائج اظتتصلة مبوضوع
الدراسة اظتتمثلة يف الوقت اظتستثمر يف درس الًتبية البدنية كالرياضية حسب متغَت اصتنس لدل تبلميذ سنة أكذل
متوسط  ،كنتكن حصر ىذه النتائج كاظتبلحظات يف اصتانب النظرم كالتطبيقي .من خبلؿ التساؤالت السابقة
ؾتد من خبلصة دراستنا أف نتائج اظتقياس الذم مت العمل بو من طرؼ الطالب الباحث للكشف عن كاقع الوقت
اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة يف الطور اظتتوسط حسب متغَت اصتنس اليت مت من خبلعتا الوصوؿ إذل
نتائج جتيب على تساؤالت الدراسة كاليت كانت تشَت إذل الفرؽ بُت الذكور كاإلناث يف األداء اضتركي كالتعلم
األكادنتي كالذم كاف لصاحل الذكور مقارنة بوقت اضتصة  ،كبدكرىا مت استخبلص أف نسبة الوقت اظتستثمر يف
درس الًتبية البدنية كالرياضية قليلة كاف مشاركة اضتماسية للتبلميذ خبلؿ الدرس معاقة من طرؼ األساتذة  ،كبعد
اظتعاصتة اإلحصائية كبعد ذلك توصل إذل النتائج التالية :
 إف نسبة الوقت الضائع كبَت كتكاد تساكم كقت االستفادة . إف نسبة األداء اضتركي قليلة لدل التبلميذ كخاصة عند اإلناث. طريقة التدريس لدل األساتذة تعوؽ زتاس التبلميذ. كفرة العتاد الرياضي كعدـ استعماعتا يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة .إف الكيفية اليت يدرس هبا األساتذة يف اظتتوسط غَت صاضتة ؽتا يعوؽ مشاركة التبلميذ أثناء الدرس
كبالتارل عدـ استغبلؿ الوقت يف األداء اضتركي  ،كمنو نستنتج أف األساتذة يضيعوف الوقت يف الدرس يف حركات
الصلة عتا بالدرس كتعوؽ مشاركة التبلميذ يف زتاس ؽتا يدؿ على أف األساتذة يدرسوف طيلة السنة هبذه الطريقة
الغَت صحيحة .
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ممحق رقم ( )01جدول رقم( )00يبن نتائج استمارة اندرسون لممشاهدة
الرقم

المتوسطات

األداء الحركي

استالم

المعمومات

االنتظار

إعطاء

المعمومات

ذكور

إناث

ذكور

إناث

01

م/صقر محمد

31

25

43

114 09 04 31

124

02

م/ابن بتديس

21

19

55

17 24 71

79

80

30

03

م/ابن رشيق

20

19

63

15 22 61

69

79

31

11 33

04

م/محمد

23

20

67

17 22 59

69

78

31

11 30

12

05

م/سيد روحو

19

21

60

20 17 63

78

76

30

12 28

08

06

م/العربي بن

25

18

67

17 22 72

78

80

20

04 25

04

07

م/جابر بن حيان

31

17

43

114 20 04 68

78

21

13 21

12

08

م/المخادمة

28

16

69

15 16 64

81

79

18

04 33

09

22

21

70

18 12 59

83

78

24

05 29

11

30

04 31

11

09
10

القيرواني
بممكوشم

مهيدي

الجنوبية

م/بوعامر
م/سيدي عمران

24

70 20

ذكور

إناث

ذكور

تغيير موقع

سموكيات أخرى

69 22 19 63
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إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

21

13 25

12

07 25

04
09

69

اسخًاسة اَذسسىٌ نهًشاهذة
إكًانيه انخاسيخ
انًسخىي انىلج
فخشة
انًشاهذة(3
فىاصم)

االدسان
انذشكي

إػطاء
اسخالو
انًؼهىياث انًؼهىياث

االَخظاس

حغييش
انًىلغ

سهىكياث
اخشي

ركىس اَاد ركىس اَاد ركىس اَاد ركىس اَاد ركىس اَاد ركىس اَاد

انفخشة األونً
(يٍ00انً)03
انفخشة انثاَيت
يٍ(06انً )09
انفخشة انثانثت
(12انً)15
انفخشة
انشابؼت(18انً)21
انفخشة انخايست
(24انً)27
انفخشة انسادست
(30انً)33

انًجًىع
(انخكشاس)
ممحق رقم ()02
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جدول يبين قائمة المحكين

الرقم

االسم والمقب

الدرجة العممية

الجامعة

01

برقوق عبد القادر

ا.د .محاضر ا

ورقمة

02

بوجرادة عبد اهلل

ا.د .محاضر ا

ورقمة

03

نصير حميدة

ا.د .محاضر ا

ورقمة

04

عبابسة نجيب

ا.د .محاضر ا

ورقمة

05

جرمون عمي

ا.د .محاضر ا

ورقمة

ممحق رقم ()03
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:ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على كاقع الوقت اظتستثمر يف حصة الًتبية البدنية كالرياضة لعينة قصدية من تبلميذ األقساـ
 مت اختيارىم بطريقة عشوائية حيث استخدـ الباحث، (اناث20)  ذكور) ك20 )  مكونة من،السنة أكذل متوسط ك بالتحديد متوسطات مدينة كرقلة
، كاستجابة لطبيعة موضوع البحث اظتقًتح كفيما متص أدكات الدراسة قاـ الباحث،اظتنهج الوصفي بدراسة استكشافية للتحقق من تساؤالت الدراسة
) سلوكيات05 () دقائق لكل فًتة ك03 ( ) حقوؿ للمشاىدة مقسمة إذل فًتات تقدر ب06)  مكونة من،باستعماؿ استمارة أندرسوف للمشاىدة
 كبعد اإلطبلع على مقاييس سابقة كما أتيح لو الستطبلع رأم ـتبة من األساتذة اظتتخصصُت فقد، مبلحظة يف اضتصة حسب فظاـ أندرسوف كشيلماف
مت التأكد من صدؽ كثبات األداة بالطرؽ. عرض الباحث استمارة أندرسوف للمشاىدة على عدد من احملكمُت يف اختصاص الًتبية البدنية كرياضية
االؿتراؼ اظتعيارم النسب اظتئوية معامل االرتباط,  اظتتوسطات اضتسابية:  ككذلك استعماؿ األدكات اإلحصائية التالية.الًتبوية كاإلحصائية اظتناسبة
، كما أف ىناؾ اختبلؼ كبَت يف كقت األداء اضتركي، كأظهرت نتائج الدراسة أنو يوجد ضياع كبَت للوقت مقارنة بوقت اضتصةاليستغلو التبلميذ.بَتسوف
 أما عندما ختلط اضتقوؿ للمشاىدة كاليت دتثل كقت االشًتاؾ اظتباشر (األداء اضتركي) كالوقت،بُت الذكور كاإلناث كالذم كاف لصاحل الذكور
 االنتظار) يرل الباحث أف نسبة الضياع كبَتة أكثر عند اإلناث مقارنة بالذكوركيف األخَت يتحقق لنا انو توجد فركؽ،حركات أخرل،الضائع(تغيَت اظتوقع
 كاختبلؼ يف كقت األداء اضتركي داخل حصة الًتبية البدنية كالرياضة كالذم كاف أيضا لصاحل، يف استغبلؿ الوقت لصاحل الذكور،بُت الذكور كاإلناث
 يف حُت اقًتح الباحث على.الذكورلدل تبلميذ السنة أكذل متوسط حبيث يتفوؽ الذكور عن اإلناث يف استغبلؿ كقت اضتصة للًتبية البدنية كالرياضة
. بقوة يف اضتصة أثناء ؽتارسة النشاط اضتركي،ضركرة االىتماـ بوقت اضتصة ككيفية تنظيمها كاضترص على إدراج اإلناث
 الوقت اظتستثمر يف درس الًتبية البدنية كالرياضة:الكلمات المفتاحية

Abstract:

The aim of this study was to identify the reality of the time invested in the physical education
and sports sector for a target sample of the students of the first year intermediate and
specifically the average of the city of Ouargla, consisting of( 20 males)And( 20 females) were
randomly selected. The researcher used the descriptive approach to investigate the study's
questions. In response to the nature of the proposed research topic, the researcher used the
Anderson observation form, consisting of (60) (03) minutes for each period and (05)
behaviors in the lesson according to the Anderson and Schillmann system, and after reviewing
the previous criteria and allowing him to explore the opinion of a group of specialized
professors, the researcher presented the Anderson form to watch a number of arbitrators in the
field of physical education and sports. It was confirmed the validity and reliability of
educational tool means and appropriate statistical. As well as the use of statistical tools the
following: arithmetic averages, standard deviation, percentages, Pearson correlation
coefficient. The results of the study showed that there is a significant loss of time compared to
the time of the lesson is not exploited by students, and there is a significant difference in the
time of motor performance, between males and females, which was in favor of males. The
researcher finds that the percentage of loss is greater in females compared to males. Finally,
we find that there are differences between males and females in exploiting time in favor of
males and differences in time of motor performance within the share of physical education
z for the first year average so males یand sports which was also in favor of Alzkurldy Am
outperform females in the exploitation of the share of physical education and sports time.
While the researcher suggested the need for attention to time share and how to organize and
ensure the inclusion of females, strongly in the quota during the exercise motor activity.
)Keywords: Time Investor in Physical Education and Sports Lesson
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