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مهارات االتصال البيداغوجي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية وعالقته بالرضا الحريك
عند تالميذ االقسام النهائية
بن سعادة معمر بدر الدين
جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف
ملخص:
مهارات االتصال البيداغوجي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية وعالقته بالرضا الحريك عند تالميذ االقسام
النهائية بن سعادة معمر بدر الدين أستاذ مساعد قسم أ معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة حسيبة بن
بوعيل الشلف متحور هذه الدراسة جول مهارات االتصال البيداغوجي لديى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية و
عالقتها بالرىض الحريك عند تالميذ األقسام النهائية  ،كاميسعى الباحث إىل معرفة مدى تأثر العالقة بني مهارات
االتصال ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية و الرىض الحريك عند تالميذ األقسام النهائية مبتغري خربة األستاذ.

الكلامت املفتاحية :مهارات االتصال البيداغوجي ،أستاذ الرتبية البدنية ،الرضا الحريك ،تالميذ ،االقسام النهائية.

Abstract
This study centered on the relation between pedagogical contact skills of the professor of
physical education and sports and kinetic satisfaction to final section students, , As the researcher seeks to find out the extent to which the relationship between the communication skills
to professor of physical education and sports and kinetic satisfaction for the final section
pupils according to teacher’s experience..
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إشكالية:
إن االتصال يعد وسيلة يستخدمها اإلنسان لتنظيم واستقرار وتعبير حياته االجتماعية ونقل أشكالها
ومعناها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتصميم وال يمكن لجماعة أو منظمة أن تنشأ
وتستمر دون اتصال يجري بين أعضائها ومن األسس العلمية املسلم بصحتها أن تقبل فكرة جديدة ال
يحدث فجأة وال يتحقق على دفعة واحدة وإنما ستغرق ذلك من الشخص وقت طويال ويتم على خطوات
أو مراحل متعددة والشخص الذي يقوم بعملية االتصال غالبا ما يمربمراحل وقد يطول أو يقصرالوقت
الذي يقضه الشخص في كل مرحلة طبقا لضروفه الخاصة ،أما في التربية البدنية والرياضية فإن االتصال
يعد من الطرق األساسية لدرس التربية البدنية والرياضية ،فعملية االتصال البيداغوجي بين األستاذ
والتلميذ في حصة التربية البدنية والرياضية و"نمط األستاذ في االتصال يسعى من خالله إلى تحقيق هدف
عام وهو التأثير في املستقبل حتى يتحقق املشاركة في الخبرة مع املرسل وقد يصب هذا التأثير على أفكاره
لتعديلها وتغيرها أو على اتجاهاته أو على مهاراته ( عدنان درويش، 1996 ،ص ،)119أن مهنة تدريس مادة
التربية البدنية والرياضية ليست باألمر السهل أو البسيط كما يعتقد البعض بل هي مهنة تتطلب جهدا
إضافيا من طرف األستاذ لكونه يحتك بصفة مباشرة مع تالميذه املختلفون املواهب البدنية القدرات
العقلية والحركية لهذا السبب يكون األستاذ مضطرالن يتعامل مع جميع الحاالت السابقة ويتكيف معها
بغض النظر على الفروق الفردية ،حتى يتسنى له تحقيق األهداف املنتظرة منه أثناء ممارسة مهنته،
فيعتبراألستاذ املوصل األسا�سي والباحث الحقيقي لهذه العالقة كما هي الحال لدى أستاذ التربية البدنية
والرياضية حيث دوره مرتبطا بنجاح عملية االتصال أي إيصال املعلومات بطريقة سليمة للتلميذ.
لذلك فإن تدريس التربية البدنية و الرياضية يعتبر عملية تربوية يتعاون فيها كل من األستاذ و التلميذ
لتحقيق ما يسمى باألهداف التربوية ،وهو –أي التدريس -عملية اجتماعية تتفاعل و كافة األطراف التي
تهمها العملية التربوية لغرض نمو املتعلمين و االستجابة لرغبتهم و خصائصهم و اختياراملعارف و املبادئ
و األنشطة التي تتناسب معهم و تنسجم في نفس الوقت مع روح العصرو متطلبات الحياة االجتماعية.
ينظر إلى الحركة في املجال اإلنساني كتفاعل للنواحي النفسية و الفيزيولوجية والعصبية كعمليات
داخلية باإلضافة إلى النواحي أواملظهرالخارجي للحركة املتمثل في النواحي الدينامكية واإلستاتكية،ومعرفة
الحركة و دراستها أمر ضروري لكل العاملين في املجال التربوي عامة و مجال التربية البدنية و الرياضية
خاصة و على ذلك يرى ماينل"إن دراسة الحركة يجب أن ال تتوقف عند الناحية النظرية فقط،بل يجب
أن تتعدى ذلك إلى املمارسة العملية لها الخطوة األولى نحو التعلم الصحيح من خالل ما تقدمه للطالب
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من بيانات حسية والتي تشكل أفق مدركاته و بها يعرف ما يتصل بنفسه و جسمه و عن طريقها ينمي الفرد
لياقته ومفاهيمه وقيمة على املستوى الحركي أساسا وأيضا على املستوى االنفعالي واملعرفي واالجتماعي"(
بسيطيوي عبد الكريم،1996،ص)33
يعرف الر�ضى الحركي بأنه حصيلة املشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو نشاط معين وتعبر عن
مدى اإلشباع املناسب لحاجاته وتحقيق أهدافه التي من أجلها التحقق بهذا النشاط(محمود سمير طه،
 ،1989ص ).101
أما الرضا عن العمل فيعرف بأنه حصيلة العوامل املتصلة بالعمل والتي تجعل الفرد محبا لعمله مقبال
عليه في بدء يومه(محمد عفاف  ،1984 ،ص ).728
إن الر�ضى سواء عن املهنة أو الدراسة يأتي من نتيجة لالتجاهات التي لدى افرد نحو مهنته أو درسته
وتأثيراتها العديدة والعوامل املتعلقة بالفرد نفسه مثل مستوى طموحه وخصائص شخصية وميوله التي
تظهرفي صورة الر�ضى (.محمد عفاف محمود  ،ص ).728
العمرية التي يمربها تالميذ األقسام النهائية مرحلة حرجة في حياة اإلنسان أال وهي مرحلة املراهقة،والتي
تمثل مرحلة من املراحل األساسية في حياة اإلنسان وأصعبها لكونها تشمل على عدة تغيرات عقلية وجسمية
 ,إذ تنفرد بخاصية النمو السريع غير املنظم  ,وقلة التوافق العضلي العصبي باإلضافة إلى النمو االنفعالي
والتخيل  ,حيث وصفها " ستانلي ه ــول "أنها فترة عواصف وتوتروشدة وتكتنفها األوهام النفسية  ,وتسودها
املعاناة واإلحباط والصراع والقلق واملشكالت وصعوبة التوافق  .فاملراهقة هي عملية االنتقال من مرحلة
الطفولة إلى مرحلة الشباب  ,وتتميزبأنها فترة بالغة التعقيد ملا تحمله من تغيرات عضوية ونفسية وذهنية
تجعل من الطفل كامل النمو،و عالقة األستاذ بالتلميذ تلعب دورا أسا�سي في بناء شخصية املراهق.
وعليه ومن خالل تعدد التيارات التي تطرقت ملهارات االتصال و الر�ضى الحركي و التي أعطت كل واحد
منها تعريفا خاصا  ،إال أنها تبقى متداخلة و متكاملة فيما بينها .أما " هومبورجر " فيميزمرحلة املراهقة بأنها
فترة ارتباك بالنسبة للنواحي الحركية  ,كما يرى " ميكلمان و نويهارس" في هذه الفترة أنها فترة االضطراب
والفو�ضى الحركية ,إذ أنها تحمل في طياتها بعض االضطرابات التي تمتد إلى فترة معينة بالنسبة للنواحي
النوعية للنمو الحركي .
و بما أن موضوع دراستنا يدور حول عالقة مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية بالر�ضى
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الحركي عند تالميذ األقسام النهائية و تأثيرخبرة األستاذ  ،كان علينا طرح التساؤالت التالية
 -1مشكلة و تساؤالت البحث:
يمكن إجمال تساؤالت البحث في ما يلي:
•هل هناك عالقة ارتباطية بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الر�ضى الحركي عند تالميذ
األقسام النهائية ؟
•هل تتأثرالعالقة بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية و الر�ضى الحركي عند تالميذ
األقسام النهائية بمتغيرخبرة األستاذ ؟
 -2فرضيات البحث:
•توجد عالقة ارتباطية قوية بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الر�ضى الحركي عند تالميذ
األقسام النهائية
•العالقة اإلرتباطية بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية و الر�ضى الحركي عند
تالميذ األقسام النهائية تتأثربمتغيرالخبرة
 -3أهداف البحث:
يمكن إيجازأهم أهداف الدراسة بمايلي:
 .1التعرف على أنواع االتصال البيداغوجي املستعملة من قبل أستاذ التربية البدنية والرياضية.
 .2تحديد العالقة بين نوع االتصال املستعمل من طرف األستاذ التربية البدنية والرياضية والتعلم
الحركي.
 .3محاولة معرفة األثرالذي يحدثه االتصال التعليمي في حصة التربية البدنية والرياضية.
 .4إمكانية الكشف عن دور االتصال البيداغوجي وتعزيزالعالقة بين األستاذ والتلميذ.
 .5إبرازأهمية االتصال البيداغوجي في التأثيرعلى الر�ضى الحركي.
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 .6التعرف على مدى تأثير متغيرات خبرة األستاذ و تكوينه العلمي في العالقة الناتجة بين مهارات
االتصال ألستاذ التربية البدنية و الر�ضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية.
 -4أهمية الدراسة:
 -1-4من الناحية النظرية:
تعتبرهذه الدراسة من أولى الدراسات التي تتناول العالقة بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية
و الرياضية و الر�ضى الحركي لتالميذ األقسام النهائية و ما تشمله من متغيرات في مجتمع له خاصياته.
 -2-4من الناحية التطبيقية:
•من املتوقع أن تفيد هذه الدراسة رجال التربية و التعليم في مختلف املجاالت التربوية و اإلرشادية و
التوجيهية ،و ذلك بما تقدمه من فهم و معرفة و نتائج.
•معرفة أسباب انخفاض الر�ضى الحركي عند التلميذ  ،و من هنا سنكون على دراية بما يعانيه التلميذ
و بالتالي مساعدته على تخطي هذه العقبات
 -5دراسات سابقة:
دراسات تناولت مهارات االتصال:
 دراسة األستاذ مأمون بن احمد البدرين (:)2003دراسة قام بها األستاذ مأمون بن احمد البدرين سنة ( )2003تحت عنوان "مهارات االتصال و بناء
العالقا ت " واستهدفت هذه الدراسة تأثيرمهارات االتصال على بناء و توطيد العالقات االجتماعية .وقد
أجريت الدراسة على 1350فرد  .و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي –الدراسة املسحية–
دراسة الدكتور جميل حمداوي (: )2001
دراسة قام بها الدكتور جميل حمداوي سنة  2001تحت عنوان التواصل اللفظي و غير اللفظي في
املجال البيداغوجي و الديداكتيكي  ،و أجري البحث في املدارس االبتدائية بالدارالبيضاءاملغرب.
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دراسة عمارأحمد أمين (:)1999
دراسة قام بها عمارأحمد أمين سنة  1999تحت عنوان 'العالقة بين املدرب و املتدرب و انعكاساتها على
مردود الفريق أثناء املنافسة )فرق كرة القدم) و قد قام الباحث بأخذ عينة من فرق كرة القدم الدوري
املصري و انتهى بنتيجة تأثيرالعالقة بين املدرب و املتدرب على مردود الفرق .
 دراسات تناولت الرضا الحركي : دراسة سامية فرغلي (:)1985دراسة قامت بها كل من "سامية فرغلي  ،زينب سيد حسن"1985وعنوانها 'مؤشرات الرضا الحركي لدى
تالميذ و تلميذات املرحلة االبتدائية ملمارسة األنشطة الحركية بصفة عامة ونشاط الجمبازبصفة خاصة
و استهدفت الدراسة التعرف على مؤشرات الرضا الحركي لدى تالميذ و تلميذات الفرق الثالثة األخيرة
باملرحلة االبتدائية باملناطق التعليمية املختلفة بمحافظة اإلسكندرية و اشتملت عينة الدراسة على
( )3600تلميذ و تلميذة يمثلون أربعة مناطق تعليمية  ،كما تشمل على ( )325تلميذ و تلميذة من مزاولي
األنشطة الخارجية بذات املناطق ،و قد استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي –الدراسة املسحية– و من
أهم النتائج أن مؤشرات الرضا الحركي تتجه نحو السلبية بشكل عام في املناطق األربعة ،كذلك انخفاض
مؤشرات الرضا ملمارسة األنشطة الخارجية بصفة عامة و نشاط الجمبازخاصة (.سامية فرغلي)1985،
دراسة هانم حسن أحمد كساب (:)1994دراسة قامت بها " هانم حسن أحمد كساب "()1994و عنوانها 'مستويات الرضا الحكي لدى طالب
املرحلة الجامعية' لدى طالب كليتي اآلدب والتربية – جامعة قاريوني ببنغازي بهدف التعرف على مستويات
الرضا الحركي لديهم و مدى التغير الذي يحدث لدى الطالب في مستوى الرضا الحركي نتيجة اشتراكهم
الفعلي في األنشطة الخارجية بصفة عامة و الجمبازبصفة خاصة ،و اشتملت عينة الدراسة على ()1400
من طالب الجامعة ،و من بينهم ( )80من مزاولي األنشطة الخارجية ،و كان املنهج املستخدم هو املنهج
املسحي الوصفي ،و استخدمت الباحثة مقياس نيلسون وآلن للرضا الحركي ،و كانت من ّأهم النتائج أن
مؤشرات الرضا الحركي تتجه نحو السلبية بوجه عام في جميع أقسام الكليتين فيما عدا قسم التربية
البدنية الذي اتجه نحو اإلجابية ( .هانم كساب )1994 ،
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دراسة ديويروفيشر (Dwyer and Fisher )1990و قام ديويرو فيشر ( Dwyer and Fisher )1990بدراسة بعنوان 'تصورات املصارعين لقيادة املدربين
كمؤشرات للرضا الحركي عن القيادة' و استهدفت دراسة جانب محدد للنموذج متعدد األبعاد للقيادة و
رضا الرياضيين بناء على تصوراتهم لسلوكيات القادة و نوع الرياضة ،و اشتملت عينة الدراسة على152
مصارع و استخدم الباحثان املنهج الوصفي ،و من أهم النتائج أن املصارعين الذين تصوروا مدربيهم ذو
كفاءة عالية في التدريب و التعليم لديهم درجة كبيرة من الرضا عن القيادة()Dwyer and Fisher
.6مصطلحات ومفاهيم البحث:
االتصال:
لغة :بمعني عام أو شائع أو بديع عن طريق (COMMUNISعادل الهواري سعد عبيد  ،1997،ص)11
كلمة مشتقة من األصل الالتيني املشاركة ،فنحن عندما نتصل لعمل إلى إقامة مشاركة مع طرف آخر في
املعلومات واألفكار واالتجاهات تعمل بالغة العربية املعنى نفسه ،حيث تشير إلى إقامة الصلة بين أطراف
االتصال.
اصطالحا:
يعرفه العالم االجتماعي-تشارلز كولي 1909- -بأنه"ذلك امليكانيزم الذي من خالله توجد العالقات
اإلنسانية ،وتنمو وتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشررموز عبراملكان واستقراريتها عبرالزمان ،وهي
تتضمن تعبيرات الوجه واإليماءات واالثارات ونغمات.
الصوت والكلمات والطباعة والخطوط الحديدية ،والبرق والتلفون وكل تلك التدابيرالتي تعمل بسرعة
وكفاءة على قهربعدي الزمان واملكان" (.عاطف عدلي عبيد ،سعد مصلوح ،1999 ،ص).131
إذن فاالتصال التعليمي هو عبارة عن عملية دينامكية مستمرة من املرسل وهو األستاذ الى املستقبل
وهو التلميذ ويتم ذلك خالل نقل املعلومات واألفكارواالتجاهات والقيم بواسطة وسائل معينة.
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األستــاذ:
لغة :املعلم ،املدبر ،العالم.
اصطالحا :األستاذ قدوة وكفاءة ودائرة معارف للسائلين وثقافة للمحتاجين من املشرفين واملرشدين
واملوجهين ويعتبر عنصر أساسيا في إقناع املحيط بقيمة مهنته بالسهر على تجسيد النوايا التربوية وهذا
بتلبية احتياجات التكوين لكل تلميذ بحيث مشاركتهم وتحسناتهم تمثل عالمة الفعالية ونجاعة األسلوب
البيداغوجي املطبق من طرفه وهذا نظرا للدور الذي يلعبه في العملية التربوية (.محمد أمين املفتى، ،
 ،1996ص)75-76
األستاذ متعدد األدوار واألساليب فال يقف عند حد من الحدود ،يؤدي دوره بكل قدرة واهتمام ورغبة
وخاصة في تفاعله مع تالميذه داخل الصف وخارجه.
فهوالقدوة لتالميذه يلعب دورا مهما في حياة التلميذ ،منظم ،مسيرللمناخ النف�سي واملادي واالجتماعي،
موجه ومرشد للتعلم.
يؤثر في التلميذ بطريقة فردية ويؤثر في التفاعل االجتماعي بين التالميذ فهو معنى بمشاكلهم التعليمية
والتكيفية فال يقتصر دوره على غرفة القسم واملدرسة بل يتعداه الى القرية واملدينة بل يتعداه ...دور
املعلم بال حدود من أجل تلميذ قادرعلى مواجهة الحياة وتطورها من أجل تلميذ بال حدود (.محمود حسان
سعد ،ص)103
التربية البدنية والرياضية:
هي جزء من التربية العامة أو مظهرمن مظاهرها فكلمة "البدنية" تشيرإلى البدن وهي كثيرا ما تستخدم
لإلشارة إلى صفات بدنية كالقوة البدنية والنمو البدني وصحة البدن واملظهر الجسماني ،وهي تشير إلى
البدن أو الجسم كمقابل للعقل على ذلك فحينما نضيف كلمة بدنية نحصل على تربية بدنية.
والتربية البدنية والرياضية هي فرع من فروع التربية األساسية التي تشمل نظريتها من العلوم املختلفة
وتستخدم النشاط البدني املنظم واملوجه إلعداد األفراد إعدادا متكامال بدنيا واجتماعيا وعقليا كما
أنها تكيف الفرد بما يتالءم مع حاجاته واملجتمع الذي يعيش فيه ويعمل على تطوره وتقدمه وقد عرفها
"روبرت بوبان" بأنها "حاجات الفرد من الجوانب البدنية والعقلية والنفسية والحركية بهدف تحقيق النمو
الكامل التربية هي الجزء من التربية العامة تستغل نشاط الفرد (.تشارلزأبيكور  ،1964 ،ص)29
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حصة التربية البدنية والرياضية:
تعتبرحصة التربية البدنية والرياضية الوحدة األساسية لتكوين الدورة ولها دور أسا�سي في النشاطات
ويكون موضوعها مختارا حسب أهداف خاصة وتعتبر حصة التربية البدنية والرياضية وحدة تدرسية
تستعمل األنشطة البدنية ألهداف تربوية.
كاالكتساب التالميذ حب العمل الجماعي والتعاون واالرتقاء باملستوى العمل الجماعي مثل األلعاب
الصغيرة الجماعية واأللعاب الرياضية أو التمرينات الجماعية ،واملساعدة على تكامل املهارات الحركية
ووضع القواعد الصحية الصحيحة لكيفية ممارستها داخل وخارج املدرسة مثل القفر والرمي والوثب...
إلى آخر هو اكتساب املعلومات واملعارف والحقائق عن أسس الحركة البدنية وأصولها البيولوجية،
الفسيولوجية ،والبيوميكانيكية باإلضافة إلى اكتساب قدرات جماعية مثل التعبيرالحركي وتشكيل القوام
الجيد للفرد.
الرضا الحركي:
يرتبط مفهوم الرضا الحركي بالتعبير و املشاعر ،و البهجة عند التحرك ،و تأثير الحركة على تحريك
املشاعر .و الرضا الحركي ال يقف عند حد جعل تعلم املهارات الحركية خبرة إيجابية ناجحة بل جعلها
انفعال أكثرمنها نفسية حركية ( عفاف عبد الكريم  ،ص)22
و من الناحية اإلجرائية يتحدد هذا املفهوم في هذه الدراسة "بأنه مستوى مجموع الدرجات التي يحصل
عليها الطالب وفقا ملقياس الرضا الحركي".
خبرة األستاذ: :
هي خالصة تجارب األستاذ في مجال التخصص اكتها ِمشرمدى يوضح استفادة الفرد من هذه التجارب و
إمكانية توظيف ذلك في املستقبل من حيث قلة فرص الوقوع في أخطاء فضال عن توفير الجهد و الوقت
و تحقيق األهداف املأمولة بأفضل مستوى ممكن.باإلضافة إلى أنها تساعده على التمييز بين املتغيرات و
األسباب التي تؤدي إلى النجاح و االنجازفيدعمها و تلك التي تف�ضي إلى الفشل و اإلحباط فينحيها و يتجنبها
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التكوين العلمي:
ويقصد به في بحثنا هذا نوع الشهادة التي تحصل عليها أستاذ التربية البدنية و الرياضية ،هو تنمية
منظمة و تحسين للمعارف و املهارات و نماذج السلوكيات و املشاكل و حلولها املتطلبة في مواقف العمل
املختلفة من أجل قيام األفراد بمهامهم املهنية أحسن قيام  ،و غالبا ما يكون ذلك في إطارالتربية املستمرة
و التكوين املتواصل و يهدف إلى تكييف اإلنسان و تهيئته إلى ميدان العمل.
 .7منهج الدراسة :
استجابة لطبيعة املوضوع سنعتمد في دراستنا على املنهج الوصفي بشقيه اإلرتباطي و السببي املقارن
في تصميم البحث ،حيث سيتم توظيف املنهج اإلرتباطي في دراسة عالقة االتصال ألستاذ التربية البدنية
و الرياضية بالرضا الحركي لتالميذ األقسام النهائية كما سيتم إستخدام املنهج الوصفي (السببي املقارن )
لتحديد الفروق بين املجموعات املختلفة تبعا ملتغيرخبرة األساتذة و تكوينهم العلمي في كل من متغيرالرضا
الحركي و االتصال البيداغوجي كمتغيرات مقاسة في هذه الدراسة ،و يمكن إستخدام الباحث لهذا املنهج
ملناسبته في املقارنة بين املجموعات .
 .8الدراسة االستطالعية :
في بحثنا هذا قمنا بدراسة استطالعية ،حيث كان الهدف منها معرفة و تحديد العوامل التي من املمكن
أن تؤثر في الرضا الحركي عن تالميذ األقسام النهائية :باإلضافة إلى ذلك فقد كان الهدف من الدراسة
االستطالعية قياس مدى صدق و ثبات املقياس املستعملة في هاته الدراسة و هي :
 اختبارمهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية مقياس الرضا الحركي .و عليه قمنا بتوزيع املقاييس املذكورة سالفا على:
أ -اختبارمهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية و قد اجري على 30أستاذ –  300تلميذ.
ب  -مقياس الرضا الحركي :
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و قد وزع على عينة مكونة من  300تلميذ ،و تم قياس الصدق و الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار
( )Test - retestو كانت املدة بين التطبيق األول و الثاني هي أسبوعين و أيضا باستعمال طريقة التجزئة
النصفية ومعامل اإللتساق (ألفا) وانطالقا من الدراسة االستطالعية ودراستنا النظرية ثم وضع مقاييس
البحث وفق األهداف و الفرضيات مع األخذ بعين االعتبارالشروط العلمية و املنهجية
 .9مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع البحث من 30أستاذ تربية بدنية ورياضية بمرحلة الثانوي (ثانويات الشلف مركز).
و 300تلميذ عينة عشوائية مقصودة وهذا بمعدل 10تالميذ أقسام نهائية لكل أستاذ.
 .10أدوات الدراسة:
 1.11مقياس الر�ضى الحركي( :محمد حسن عالوي ،1998 ،ص).171
مقياس الر�ضى الحركي  mouvement de satisfaction scaleصممه في األصل نيلسون  Nelsonوألن
 Allenإيمانا منهما بأن بعض مقاييس صورة الجسم  body imageال تعظ اهتماما واضحا للجانب
الحركي اإلنساني.
إذ أن املقياس يحاول التعرف على درجة رضا الفرد عن حركاته وصفاته الحركية والبدنية .وقد قام
محمد حسن عالوي باقتباس هذا املقياس .واملقياس األصلي يتضمن  50عبارة وفي ضوء الدراسات
التي أجريت على العبارات األصلية تم حذف بعض العبارات واستبدال بعض العبارات األخرى لتناسب
التطبيق في البيئة املصرية.
عند الرقص " " ،أستطيع ركل كرة ثابتة ملسافة طويلة.
نظرا لعدم مناسبة العبارة للتطبيق على التلميذات وبذلك أصبح املقياس يتكون من  30عبارة.
ويقوم الفرد باإلجابة على عبارات املقياس على مقياس خما�سي التدريج ( ينطبق بدرجة كبيرة جدا،
بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جدا) ،ويصبح املقياس للتطبيق على تالميذ
وتلميذات املرحلتين اإلعدادية والثانوية وطلبة وطالب الجامعات .أي في املرحلة العمرية من  14-21سنة
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 2.11املعامالت العلمية ملقياس الر�ضى الحركي:
أ-صدق املقي ـ ــاس:
اعتمد الباحث لبيان صدق املقياس على الصدق الظاهري وهي ان يقوم مجموعة من املختصين (**)
بتقويم صالحية الفقرات لقياس السمة التي وضع من أجلها املقياس ،ذ قام الباحث بعرض املقياس
على مجموعة من املختصين في مجال التربية البدنية والرياضية وعلم النفس وطلب منهم االطالع على
فقرات املقياس وبيان مدى صالحية من يره مع إضافة التعديالت املناسبة .وبعد جمع استمارات السادة
املتخصصين تم تفريغها من قبل الباحث وتبين اآلتي:
نسبة اتفاق  ،95%وبذلك حصل الباحث على الصدق الظاهري للمقياس (.د.يحياوي محمد ، ،ص).248
ب -ثب ـ ــات املقياس:
املقياس الثابت هو املقياس الذي يعطي النتائج نفسها عند تكرار تطبيقه على األفراد وتحت نفس
الظروف ولعدد من املرات.
لغرض الحصول على ثبات املقياس قام الباحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل
تقسيم فقرات املقياس لى فقرات تحمل األرقام الزوجية وأخرى تحمل األرقام الفردية بعد أن تم توزيع
املقياس على أفراد عينة البحث .ثم معالجته إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط فظهرت قيمة
(ر) (.)0.83
يستدل من ذلك وجود معامل ارتباط عال بين فقرات املقياس مما يدل على ثبات عال للمقياس.
-2.5اختبارمهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية :
أ -الثبات :تم إيجاد معامل آنفا لالتساق الداخلي للمقياس على عينة قدرها  182وبلغ هذا املعامل .0.95
ب-الصــدق:
كما تم إيجاد صدق االختبار عن طريق الصدق املرتبط باملحك عند تطبيق املقياس على عينة إثبات
وأسفرت على وجود ارتباطات مقبولة بين املقياس واملقاييس األخرى وبلغ معامل االرتباط .0.78
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ج -التصحيح:
يتم منح الدرجات كما يلي :أبدأ ،درجة واحدة ،أحيانا :درجتان غالبا  3درجات ويتم جمع درجات
العبارات كلها كلما قاربت من الدرجة العظمى وقدرها  45درجة كلما دل ذلك على وجود مهارات اتصال
عالية.
التعليمــات:
فيما يلي بعض العبارات التي توضح كيفية قيامك كأستاذ تربية بدنية ورياضية بمحاولة توصيل
إرشاداتك وتوجيهاتك للتالميذ واملطلوب قراءة كل عبارة جيدا ووضع عالمة (×) أمام كل عبارة وأسفل ما
يتناسب مع حدوثها أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.
 الرجاء عدم ترك أي عبارة بدون إجابة. ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ،املهم هو محاولة اإلجابة بكل صدق وأمانة على الطريقة التيتتم بها عملية االتصال بينك كأستاذ وتالميذك.
 املعامالت العلمية الختيارمهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية والرياضية -6التحليل اإلحصائي:
* ن العرض من اختيار الفرضية األولى هو تحديد العالقة بين متغيرين فئويين ،فقد تم استخدام معامل
ارتباط "بيرسون" حيث أنه األسلوب اإلحصائي املناسب.
* والغرض من اختبار الفرضيات الثانية والثالثة نبحث عن الفروق بين عينات التالميذ في درجة الرضا
الحركي ،والفروق بين عينات األساتذة ودرجة االتصال.
كل هذا تبعا ملتغيرالخبرة والتكوين العلمي لدى األساتذة.
.11األساليب اإلحصائية:
تمت معالجة النتائج باألسلوب الكمي باالعتماد على حقيبة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( .)SPSS13.0
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عرض و مناقشة النتائج:
الفرضية األولى:
توجد عالقة ارتباطية بين مهارات االتصال ألساتذة التربية البدنية والرياضية والر�ضى الحركي عند
تالميذ األقسام النهائية.
جدول رقم  :01تكرارونسبة مهارات اإلتصال

ما نالحظه من خالل هذا الجدول أن هناك نسبة  66.66%من مجموع العينة (عينة أساتذة التربية
البدنية والرياضية) لديهم مهارات اتصال عالية ،ونسبة  % 33.34من لديهم مهارات اتصال منخفضة.
هذه النتائج تشير إلى وجود نسبة كبيرة من عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية تمتاز بمهارات
اتصال تسمح بالتواصل الجيد مع التلميذ ،وبالتالي إيصال رسائل واضحة تمكن التلميذ من الفهم الجيد
إلرشادات وتوجيهات األستاذ ،مما يؤدي إلى االستجابة ملضمون الرسالة.
والنسبة الثانية من عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية تعاني من صعوبات في االتصال أي لهم
مهارات اتصال منخفضة مما يحول دون االتصال بين األستاذ والتلميذ ،وذلك راجع إلى عدم اإليصال
الجيد ملضمون الرسائل املوجهة من األستاذ إلى التلميذ.
الجدول رقم  :02نتائج مقياس الرضا الحركي عند تالميذ األقسام النهائية
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تأتي نتائج مقياس الرضا الحركي لتفرز وتؤكد نتائج اختبار مهارات االتصال ،حيث تبين أن تالمذة
األساتذة الذين تحصلوا على درجات منخفضة في اختبار مهارات االتصال ( نسبة  ) 33.34ال يتمتعون
بمستوى عال في مقياس الرضا الحركي ،وبالتالي فإن تالمذة األساتذة الذين تحصلوا على درجات عالية في
اختيارمهارات االتصال ( نسبة  ) 33.34تحصلوا على درجات مرتفعة في مقياس الرضا الحركي.
والجدول التالي يبين أكثرما توصلنا إليه ،حيث يبين وجود عالقة ارتباطية قوية بين نتائج اختبارمهارات
االتصال ومقياس الر�ضى الحركي ،حيث كان معامل االرتباط 0.97 :عند مستوى الداللة .0.01
الجدول رقم  :03يبين العالقة االرتباطية بين نتائج اختبارمهارات االتصال ألساتذة التربية البدنية في مقياس الر�ضى
الحركي للتالميذ.

و يوضح لنا الجدول هنا أن هناك عالقة ارتباطية قوية وايجابية بين مهارات االتصال ألستاذ التربية
البدنية والرياضية والر�ضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية أي كلما كانت مهارات االتصال ألستاذ
التربية البدنية عالية كلما كان الر�ضى الحركي عند التالميذ مرتفع وكلما كانت مهارات اتصال األستاذ
ناقصة كلما كان الر�ضى الحركي للتالميذ منخفض.
وعليه فقد جاءت هذه النتائج لتبين ما ذهبنا ليه في دراستنا ،أي أن االتصال الجيد بين األستاذ
والتلميذ في حصة التربية البدنية والرياضية يؤدي إلى النجاح في أداء النشاط الحركي بالرضا واملتعة وهما
من الحوافز الدافعة إلى االهتمام بالنشاط الحركي ،إذ تلعب األنشطة الرياضية دورا ايجابيا للمشتركين
فيها سواء من الناحية البدنية أو العقلية أو االجتماعية أو النفسية (.سهيرمصطفى املهندس  ،ص)239
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تحليل نتائج الفرضية الثانية:
العالقة االرتباطية بين مهارات االتصال البدنية والرياضية والر�ضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية
بمتغيرخبرة األستاذ
جدول رقم  :04يبين العالقة بين خبرة األستاذ و الرضا الحركي عند التالميذ

نالحظ من الجدول أن هناك عالقة دالة بين خبرة األستاذ و الرضا الحركي عند التالميذ  ،فكلما كانت
سنوات الخبرة ألستاذ التربية البدنية و الرياضية أكبركلما زاد الرضا الحركي للتالميذ  ،و يوضح لنا الجدول
أن هناك عالقة إرتباطية قوية ر=0.90عند مستوى الداللة 0.01
خاتمة:
تم من خالل هذا البحث دراسة العالقة بين مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية والرياضية والر�ضى
الحركي عند تالميذ األقسام النهائية.
لقد قامت املعالجة املنهجية في هذه الدراسة على أساس اقتران افترا�ضي له ما يبرره في اإلنتاج املعرفي
النظري و التطبيقي مليدان علم النفس و علم النفس الريا�ضي و علم النفس االجتماعي،إذ يبين أن
االتصال الفعال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية له اثرمعتبرعلى الر�ضى الحركي للتلميذ.
و قد جاءت النتائج لتبين :
 .1الفرضية األولى محققة،حيث أننا توصلنا إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين مهارات االتصال ألستاذ
التربية البدنية و الرياضية و الر�ضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية  ،حيث يمرالتلميذ في هذه املرحلة
بفترة عمرية صعبة أال و هي املراهقة .و التي تعد من أخطر املراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره
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املختلفة التي تتسم بالتجدد املستمر ،والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد ،ومكمن
الخطر في هذه املرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد ،هي التغيرات في مظاهر النمو املختلفة
(الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخلقية) ،وملا يتعرض اإلنسان
فيها إلى صراعات متعددة ،داخلية وخارجية.
.2الفرضية الثانية محققة و التي تنص على أن العالقة اإلرتباطية بين مهارات االتصال ألستاذ التربية
البدنية و الرياضية و الر�ضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية تتأثر بمتغير خبرة األستاذ  .حيث الحظنا
أن كلما كانت سنوات خبرة األستاذ كبيرة صار بموجبها مهارات االتصال لديه اكبر ،و كلما كانت سنوات
الخبرة اقل كانت مهارات االتصال لديه ناقصة  ،و بالتالي يؤثرذلك على الر�ضى الحركي عند التلميذ .
يعتبرالتواصل مهمة أساسية للعاملين في املجال التربوي ،واالتصال عملية ضرورية وهامة لكل عمليات
التوافق والفهم التي يتوجب على التربويين القيام بها بهدف الوصول إلى األهداف املنشودة للمؤسسة
التربوية .واالتصال عملية اجتماعية تفاعلية تقوم وتعتمد اعتمادا كبيرا في حدوثها على املشاركة في املعاني
بين املرسل واملستقبل.
إن مستقبل املجتمعات يتوقف على ضرورة و كيفية استغالل التربية بطريقة بناءة تعود على املجتمع
بالنفع و االيجابية  ,و هي بالعكس تعود سلبا على املجتمع إذا استغلت بأساليب هدامة .
والتربية عملية اجتماعية تختلف من مجتمع آلخروتعتبروسيلة املجتمع للمحافظة على بقائه واستمراره
و ثبات نظمه ومعاييره االجتماعية و تهدف إلى نقل التراث الثقافي عبر األجيال بعد إجراء عمليات التعديل
و االنتقاء و املفاضلة بين مشتمالن هذا التراث بما يالئم روح العصر الجديد  ,و اتجاهاته الحضارية فهي
بذلك تعتبرعملية إعداد الفرد للحياة و تطبيعه و تنشئته .
ودرس التربية البدنية احد أشكال و مظاهر التربية العامة  ,وهو اللبنة األولى والوحدة األساسية التي
تحقق البناء املتكامل ملنهاج التربية البدنية و تحقيق أهدافها وغاياتها .
فالتلميذ يتعلم من خالل درس التربية البدنية والريــاضية أشياء كثيــرة وفي مجاالت مختلفة كالتدريب و
التمرن  ,والنظرية والتطبيق والقـيادة والتبعـية والتنمية والتطور  ,والتوازن في بناء شخصيته املستقبلية
لهذا فإننا نلقي الضـوء في هذا الفصل على مفهوم التربية البدينة و الرياضية مع توضيـح أهمية درس
التربية البدنية و األسس التي يقوم عليها .
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التربية تهدف إلى تنشئة الفرد سليما منسجما مع نفسه من جهة ,ومع مجتمعه وتقاليده مــن جهـة أخرى,
فيلم الفرد من املعارف الحياتية ما يساعده على العيش ومواجهة املشاكل .ومبدئيا ال يتمـكن عالـم أومبدع
في أي مجال دون تعليمه القراءة والكتابة ,ودون تزويده بقاعدة علمية وتقنية متينة ,كما انه ال يمكن تعليم
قيم ومعتقدات وتقاليد مجتمعه األصلي دون اكتساب القدرة على التكيف في مجتمعه.
إذن األهداف التربوية متكاملة ,فالتركيزعلى هدف معين ال يعني إهمال األهداف األخرى ,انطالقا من أن
التأكيد على كل األهداف صعب في مرة واحدة.
والواقع أن الفرد ال ينموفي فراغ فهويتحرك في وسط إجماعي  ,يتأثربه ويؤثرفيه فالتربية إذن ال يستـ ــطيع
أن تغفل الفرد  ,ألنه موضوع اهتمامها وال تستطيع أن تتجاهل املجتمع  ,فهي نابعة منــه وتعـمل من اجله
ولذلك نجد كثيرا من كتاب التربية يتحدثون عن أهداف تربوية تتجه إلى الفرد وأخرى تتجه إلى املجتمع .
يعتبراالعتناء باملهارات الحركية وتطويرها وتحسين األداء الحركي من خالل التمارين الرياضية املختلفة
 ,أحد أهم الجوانب التي يوليها مدرس التربية البدنية والرياضية اهتماما بالغا فالتنمية الشاملة للقدرات
البدنية والحركية  ,كالقوة والسرعة ,الرشاقة والتحمل واملرونة  ,وكذلك تحسين املهارات األساسية وما
يترتب عليها من تنمية املهارات والقدرات الرياضية ,يعتبر املطلب الذي يجب تحقيقه في تدريس التربية
البدنية والرياضة .
إن الر�ضى عن األداء الحركي يشكل تدعيما أساسيا من أجل االستمرارفي ممارسة األنشطة الحركية فضال
على أن زيادة الشعور بالر�ضى عن مستوى األداء يعد أحد األبعاد التي يهتم بها علماء النفس الريا�ضي إذ
يشير ( « )Singerإلى أنه من بين أهم العوامل التي تسهم في تحقيق االنجازالريا�ضي هوالشعور بالر�ضى عن
مستوى األداء لذا فإن قياسه يعطينا مؤشرا عن حالة الر�ضى ،كما ويرتبط رضا التلميذ بخبرات األستاذ
السابقة فإذا ما كانت خبراته ناجحة وسليمة فإن ذلك يؤدي إلى خلق مواقف مستقبلية سارة يمكن
اعتبارها الدعائم األساسية التي تبنى عليها توجهات التلميذ ورغباته فيحيا حياة صحيحة سعيدة متمتعة.
اقتراحات:
تهدف البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية في التربية البدنية والرياضية لالستفادة من نتائجها
في أغراض التوجيه واإلرشاد النف�سي هو العمل على مساعدة الفرد على تنمية شخصيته وفهمه لذاته
وتحليل وتقديرقدراته واستعداداته ،أي تقييم نفسه حتى ير�ضى عن نفسه وغيره.
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ويمكن االستفادة من النتائج املتوصل إليها في ضوء التوصيات و االقتراحات التالية:
• أهمية األنشطة البدنية والرياضية في تقديم الفرد الصالح واملندمج في املجتمع.
• على األساتذة أن يقوموا بدورهم الهام وذلك بالتواصل الجيد باملتعلم من أجل استمراره في املمارسة و
تقديمهم في املستوى.
• االهتمام بشؤون مادة التربية البدنية والرياضية من مختلف جوانبها والعمل على ارتقائها وازدهارها
وتبوئها مكانة الئقة في املجتمع ورعاية شؤون أساتذتها.
• توسيع قاعدة التعاون بين أساتذة التربية البدنية والرياضية.
• لم شمل األساتذة املمارسين في إطار تنظيمي منهي يعمل على التحسس بمشكالت الواقع املنهي واآلمال
والتطلعات وهذا من أجل االرتقاء باملهنة واألخذ بيد األساتذة والتعاون معهم من أجل جعل التربية البدنية
والرياضية مهنة جديرة بالتقديرواالحترام.
• مناقشة القضايا املعاصرة ملهنة تدريس التربية البدنية والرياضية من خالل عقد لقاءات وندوات.
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