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السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية وعالقته مبستوي التفكري
االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية
أ :بشريي بن عطية

جامعة املسيلة –اجلزائر

ملخص الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على السلوك القيادي املميز ألساتذة الرتبية البدنية
والرياضية  ،ومستوى التفكري االبتكاري لدى التالميذ يف الطور الثانوي  ،والتعرف
على العالقة بينهما  .ولقد قام الباحث بطرح التساؤالت التالية :ما هو السلوك القيادي
املميز ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية ؟
 .1ما هو مستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
 .3هل هناك عالقة ارتباطية بني السلوك القيادي املسيطر ألساتذة الرتبية البدنية
والرياضية ومستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
ولقد أشارت النتائج أن السلوك القيادي االجتماعي هو األكثر استعماال
ومتيزا من قبل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية فيما جاء السلوك الديكتاتوري فى
املرتبة األخرية  ،كما أشارت النتائج ان هناك عالقة ارتباطية بني السلوك القيادي
املسيطر و مستوى التفكري االبتكاري للتالميذ  ،كما أشارت النتائج أيضا أن هناك
عالقة ارتباطية طردية قوية يف االجتاه املوجب بني السلوك القيادي االجتماعي الذي
يعترب السلوك القيادي املسيطر و مستوى التفكري االبتكاري عند التالميذ ،كما
نالحظ أيضا أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بني السلوك القيادي الديكتاتوري و
مستوى التفكري االبتكاري عند تالميذ املرحلة الثانوية
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Résumé de l'étude .
Cette étude vise à identifier les comportements de leadership distinctifs professeurs
d'éducation physique et sportive, ainsi que le niveau de la pensée innovante chez les élèves de la
seconde
phase,
et
d'identifier
la
relation
entre
eux.
Le
chercheur
posant
les
questions
suivantes:
1. Quel est le comportement de leadership distinctifs des professeurs d'éducation physique et sportive?
2. Quel est le niveau de la pensée innovante chez les élèves du secondaire?
3. Y at-il une corrélation entre le comportement de la direction dominante des professeurs d'éducation
physique et des sports et le niveau de la pensée novatrice chez les élèves du secondaire?
Les résultats indiquent que le comportement de la direction de la social est le plus largement utilisé et
reconnaissable par des professeurs d'éducation physique et sportive en est venu dictature
comportement en dernier lieu, les résultats ont également indiqué qu'il existe une corrélation entre le
comportement de leadership dominant et le niveau de la pensée novatrice pour les étudiants, les
résultats indiquent également qu'il existe également une corrélation une forte corrélation positive dans
le sens positif entre le comportement de leadership social, qui est le comportement de leadership
dominant et le niveau de la pensée innovatrice où les élèves, et aussi noter qu'il existe une corrélation
inverse entre le comportement de leadership dictatorial et le niveau de la pensée novatrice aux élèves
des écoles secondaires.

: مقدمة
 وقد أدى هذا إىل إعادة النظر,يواجه جمتمعنا اليوم حتديا حضاريا يف الفرتة احلالية
وأنشئت مؤسسات جديدة,  فعقدت مؤمترات وشكلت جلان, يف إصالح التعليم جذريا
وأعيد النظر يف الربامج و, خلدمة البحث الرتبوي لإلسهام يف إصالح الرتبية و التعليم
و الواقع إن التعليم يستهدف التغبري املعريف و. املناهج ويف كثري من وسائل التعليم
االنفعالي و السلوكي عند التالميذ أي أنه يستهدف تنمية الشخصية من مجيع
.  النفسية واالنفعالية و األخالقية و العقلية, جوانبها
"ومن النقاط اهلامة اليت متيز بني التعليم التقليدي و التعليم احلديث اهتمام األول
 واهتمام الثاني جبوانب أمشل من شخصية التلميذ كتنمية, حبفظ املعلومات وتلقينها
..1"تفكريه و االبتكاري وتغيري اجتاهاته وتغيري شخصيته بصفة عامة

717 ص, 7474 ,  القاهرة7 ط,  عامل الكتب, جابر عبد احلميد جابر دراسات يف علم النفس الرتبوي-

1
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وال شك إن االبتكار سواء كان يف العلم أو يف الفن أو يف الشعر أو الرياضة أو إي
جمـال أخر مثل واضح للتفرد والتميز ولالبتكار دور كبري يف عاملنا املـعاصر فأليه
يعود الفضل يف الكثري من احللول اجلديدة والنافعة للمشكالت اليت يعاني منها
الفرد واجملتمع .وبفضل اإلبداع واالبتكار متكن اإلنسان من تطويع الطبيعة لصاحله
وحل مشكالته  ،وهذا ما مييز التفكري أالبتكاري بوصفها تفكريا مبادرا  ،وملا
كان اهلدف األمسى للعملية الرتبوية الوصول بالتلميذ إلي حالة من التكامل البدني
والعقلي واالجتماعي والنفسي  ،لذالك ينبغي احلرص علي بناء وإعداد األستاذ الذي
سوف يتعامل مع هذا اجليل  ،مما يتطلب وجود األستاذ القادر علي استيعاب تلك
التغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية وحماولة نقلها واستخدامـها يف تطوير
أساليبه التعليمية والرتبوية والقيادية مبا جيعله أكثر قدرة علي التأثري وتقبل األفكار
اجلديدة وتقوميها .
ولقد أردنا من خالل هذه الدراسة إىل التعرف علي السلوك القيادي املميز ألستاذ
الرتبية البدنية والرياضية ،ومستوى التفكري أالبتكاري لدي تالميذ املرحلة الثانوية
،والتعرف علي العالقة بينهما .
اإلشكالية:
إن احلياة العصرية اليوم وما تشهده من تغيريات وحتوالت سريعة مست مجيع
قطاعات احلياة ،الشيء الذي طرح إشكالية اإلنسان النوعي أو اإلنسان الذي ميلك
أفضل الكفاءات و القدرات العقلية اليت متكنه من التكيف و التأقلم مع مواقف
احلداثة و احلياة العصرية  ،خصوصا أن الرتبية ظلت إىل زمن غري بعيد عملية نقل
ألمناط احلياة من جيل إىل جيل أخر.
و حتتل عملية التفكري منزلة كبرية يف العمل املدرسي  ,ومن خالل عملية التعليم و
التعلم ميكن تنمية التفكري لدى النشء  ,و استخدام طرق خمتلفة لذلك  ,و جيب
إدراك أن أفضل ما يكتسبه املتعلمون هو التفكري العلمي املنظم الذي يؤسس على
املالحظة و املشاهدة الدقيقة  ,و الواقع أن تطور العلم و التقدم احلضاري الذي نلمسه
اليوم يف خمتلف أساليب حياتنا إمنا يعود إىل الطريقة العلمية يف التفكري .
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وعلي الرغم من حاجة معظم األساتذة يف اختيار أسلوبهم القيادي الذي يتالئم
مع تالميذهم  ،ملواجهة مشكالت التعليمية والرتبوية املعقدة وخاصة يف وقتنا احلالي
لدعم وتقوية االجتاهات االجيابية حنو التفكري أالبتكاري  ،علي ضوء ذلك  ،ومع
إمياننا بان السلوك القيادي لألستاذ ينعكس على أدائه داخل الفصل سواء مع تالميذه
أو مادته أو كل من يتعامل معه مما يؤدي إىل انعكاسها على التالميذ وتفكريهم
بوجه اخلصوص .
ومن هذا جاءت هذه الدراسة لتربز السلوك القيادي املستخدم لدي أساتذة الرتبية
البدنية والرياضية ومستوى التفكري االبتكاري عند التالميذ وعليه اجتهنا إىل مرحلة
حساسة وهامة وأساسية وهي التعليم الثانوي إلجراء هذه الدراسة حماولة منا يف
كشف الواقع والعالقة بني السلوك القيادي لألستاذ ومستوى التفكري االبتكاري
عند تالميذ املرحلة الثانوية  ،وعلى هذا األساس جاء التساؤل الرئيسي على النحو
التالي:
 هل هناك عالقة بني السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية ومستوىالتفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
ومنه نطرح مجلة من األسئلة الفرعية على النحو التالي:
 ما هو السلوك القيادي املسيطر لدي أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلةالثانوية ؟
 ما هو مستوى التفكري االبتكاري عند تالميذ املرحلة الثانوية ؟ هل هناك عالقة ارتباطية بني السلوك القيادي املسيطر ألساتذة الرتبية البدنيةوالرياضية ومستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
أهداف البحث:
اهلدف الرئيسي:
معرفة العالقة بني السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية ومستوى
التفكري االبتكاري عند تالميذ املرحلة الثانوية .
األهداف الفرعية:
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 معرفة ما هو السلوك القيادي املسيطر عند أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يفاملرحلة الثانوية .
 معرفة ما هو مستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية . معرفة نوع العالقة بني السلوك القيادي املسيطر عند أساتذة الرتبية البدنيةوالرياضية ومستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
فرضيات البحث:
انطالقا من طرحنا ملشكلة البحث ميكننا صياغة الفرضية على النحو التالي :
الفرض الرئيسي:
 هناك عالقة بني السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية ومستوىالتفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية.
الفروض الفرعية:
 هناك سلوك قيادي اجتماعي مسيطر على أساتذة الرتبية والرياضية يف املرحلةالثانوية .
-

مستوى التفكري االبتكاري لدي تالميذ املرحلة الثانوية عالي .

 هناك عالقة ارتباطيه بني السلوك القيادي املسيطر ألستاذ الرتبية البدنيةوالرياضية ومستوى التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
أهمية البحث:
إن العملية التعليمية التعليمية ال زالت حمل اهتمام الباحثني و الرتبويني  ,اليت تتم
كل يوم واليت ركز فيها العلماء يف جمال الرتبية يف دراساتهم على القدرات العقلية
للمتعلم و كيفية تنميتها و هذا ما أدى إىل تغريات و إصالحات متعاقبة يف املناهج
الرتبوية و طرائق التدريس و ظهور ختصصات التعليم املختلفة

مجلة االبداع الرياضي ديسمبر 2802

جامعة المسيلة

العدد 0

76

حديد مصطلحات البحث:
السلوك القيادي :
هو السلوك الذي يسلكه القائد يف أي موقف أثناء حتقيق هدف اجلماعة وحيتذي به
األتباع يف سلوكياتهم

2

التفكري االبتكاري:
يف الواقع ان تعريف التفكري االبتكاري  ،قد اختلف بشأنه معظم املشتغلني
بعلم النفس .
تعريف سيد خري اهلل

3

يعرف سيد خري اهلل االبتكارية بأنها قدرة الفرد على اإلنتاج  ،إنتاجا يتميز
بأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة وذلك
كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري ويتميز هذا التعريف بتناوله االبتكار كإنتاج – أيا
كان نوع هذا اإلنتاج – وبالتالي فان االبتكار غري قاصر على جمال معني  ،أي ان
هذا التعريف يتصف بالعمومية وبناء على هذا التعريف ميكن التميز بني مرتفعي
ومتوسطي وخمفضي االبتكارية باستخدام الوسائل السيكومرتية املناسبة  ،وقد
تضمن هذا التعريف املكونات الرئيسية لالبتكارية وهي :
 .1الطاقة الفكرية :
أي القدرة على استدعاء اكرب عدد ممكن من األفكار املناسبة يف فرتة حمددة
ملشكلة أو مواقف مثرية
 .2املرونة التلقائية :
أي القدرة على إنتاج استجابات مناسبة ملشكاة أو مواقف مثرية  ،استجابات تتسم
بالتنوع والالمنطية  ،ومبقدار زيادة االستجابات الفريدة اجلديدة تكون زيادة املرونة
التلقائية .

 2العمري مسر حسن عودة ،السلوك القيادي لدى تالميذ الصف الثامن األساسي يف املدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية يف منطقة رام اهلل ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية  ،القدس  ،فلسطني ،7442 ،ص54
 3سيد خري اهلل ،حبوث نفسية وتربوية ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ، 7477،ص .26 .22
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 .3األصالة :
القدرة على إنتاج استجابات أصيلة أي قليلة التكرار باملعنى اإلحصائي داخل
اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد أي انه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة
أصالتها .
 .4القدرة على التداعي البعيد :
قدرة الفرد على إنتاج استجابات متداعية متجاوزا يف ذلك فجوة متسعة اتساعا غري
عادي .
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية:
إن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يلعب دورا فعاال يف حياة التلميذ ،فهو
عبارة عن وسيط بني التلميذ والرياضة؛ لذا كان من الضروري إعداد هذا األستاذ
إعداد مهنيا وأكادمييا وثقافيا وعلميا

4

وهو كذلك الشخص الذي يكرس نفسه مهنيا لتعليم اآلخرين ومساعدتهم،
كما يشارك يف التطوير الثقايف ويهتم برتبية األطفال وحتقيق األهداف الرتبوية اليت
يصبوا إليها.
املرحلة الثانوية :
تعريف إجرائي  :تعد مرحلة الثانوي من أهم املراحل الدراسية اليت مير بها الفرد
،حيث تبدأ مالمح شخصيته بالظهور و التبلور  ،و تتشكل النواة األوىل لتكوين
أفراد املستقبل تكوينا بدنيا  ،و عقليا  ،و اجتماعيا ،و نفسيا و تعرف هذه املرحلة
مبرحلة املراهقة "ومرحلة املراهقة هي املرحلة النمائية ،أو الطور الذي مير فيه الناشئ
وهو الفرد غري الناضج جسميا وانفعاليا وعقليا واجتماعيا حنو بدء النضج اجلسمي
والعقلي واالجتماعي "

5

 4أكرم زكي خطابية ،املناهج املعاصرة يف الرتبية الرياضية ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،7447،ص770
 5امحد زكي صاحل  ،علم النفس الرتبوي، ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط 7470 ،73ص.740
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الدراسات السابقة ذات العالقة :
الدراسة األوىل :السلوك القيادي وعالقته مبستوى التفكري أالبتكاري لدى معلمي
الرتبية الرياضية يف مديرية التعليم اخلاص يف األردن
قام بهذه الدراسة الدكتور جعفر فارس العرجان وكانت تهدف إىل التعرف على
السلوك القيادي املميز  ،ومستوى التفكري االبتكاري وتعرف العالقة بينهما وذلك
لدى مدرسي الرتبية الرياضية يف مديرية التعليم اخلاص يف األردن  ،وتبعا ملتغري
اجلنس  ،واملؤهل العلمي  ،واخلربة يف التدريس .
وفقد قام بطرح التساؤالت التالية:
.1

ما هو السلوك القيادي املميز  ،ومستوى التفكري االبتكاري لدى معلمي

الرتبية الرياضية يف مديرية التعليم اخلاص وتبعا ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي و اخلربة
يف التدريس .
.2

الفروق يف أبعاد السلوك القيادي ومستوى التفكري االبتكاري لدى معلمي

الرتبية الرياضية وتبعا ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة يف التدريس .
.3

العالقة ما بني أبعاد السلوك القيادي ومستوى التفكري االبتكاري لدى

معلمي الرتبية الرياضية يف مديرية التعليم اخلاص وتبعا ملتغري اجلنس املؤهل العلمي
واخلربة يف التدريس .
ولقد أشارت النتائج أن أسلوب التعزيز االجتماعي هو األكثر استعماال ومتيزا من قبل
أفراد عينة البحث فيما جاء األسلوب الديكتاتوري ف باملرتبة األخرية  ،كما أشارت
النتائج إىل وجود فروق إحصائية دالة على بعد أسلوب التعزيز االجتماعي تبعا ملتغري
اجلنس ولصاحل الذكور  ،واىل وجود فروق إحصائية دالة على القدرة التفكري
االبتكاري تبعا ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل حاملي درجة املاجستري  ،واىل عدم وجود
فروق إحصائية دالة على باقي األبعاد تبعا للمتغريات املستقلة  ،ووجود عالقة طردية
\ذات داللة إحصائية مابني بعض أبعاد السلوك القيادي  ،واىل وجود عالقة طردية ذات
داللة إحصائية مابني األسلوب الديكتاتورية والقدرة على التفكري االبتكاري وذلك
جلميع أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغريات املستقلة .
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ولقد أوصى الباحث بضرورة خلق البيئة احملفزة لإلبداع واالبتكار يف املدارس
وزارة الرتبية والتعليم عن طريق توفري أعلى مستوى من اإلمكانات وختصيص قدرا
كبريا من احلوافز املادية واملعنوية للمدرسني املتميزين واملبدعني..
الدراسة الثانية :دراسة مقارنة بني املمارسني و غري املمارسني لألنشطة الرياضية ،
بعنوان دور النشاط البدني الرياضي يف تنمية بعض قدرات التفكري الناقد عند تالميذ
املرحلة الثانوية.
دراسة "امحد زيوش" واليت أجريت عام  2119على عينة مكونة من  41تلميذ و تلميذة
مقسمني إىل  21تلميذ ممارس للنشاط البدني الرياضي و 21غري ممارسني يف دراسة
تبني اثر النشاط البدني الرياضي على بعض قدرات التفكري الناقد .
كشفت الدراسة احلالية أن التالميذ املمارسني للنشاط البدني الرياضي



تفوقوا على التالميذ غري املمارسني يف قدرات التفكري الناقد و أنهم ميتلكون
قدرات ذهنية أفضل من غري املمارسني و هذا ما الحظناه من خالل الفروق املوجودة بني
متوسط الدرجات لكل من املمارسني و غري املمارسني يف كل احملاور اخلمسة الختبار
التفكري الناقد و كذا على الدرجة الكلية لالختبار.
أظهرت الدراسة احلالية أن ممارسة النشاط البدني الرياضي هلا دور اجيابي



يف تنمية بعض قدرات التفكري الناقد عند تالميذ السنة األوىل ثانوي للذكور و
اإلناث .
الدراسة الثالثة :السلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقته بدافعية اإلجناز لدى
العيب بعض األلعاب اجلماعية باململكة العربية السعودية
عبد العزيز بن علي بن امحد السلمان
هدفت الدراسة إلي التعرف علي السلوك القيادي لدي املدربني السعوديني
والعرب وعالقته بدافعية اإلجناز لدي العبني بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة
األولي بأندية املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية ،وكذلك التعرف علي مدي
تأثري املتغريات التالية( :اجلنسية ،السن ،سنوات اخلربة يف جمال التدريب ،طبيعة
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املهنة )علي السلوك القيادي للمدربني ،ومدي تأثري املتغريات التالية( :السن ،سنوات
اخلربة يف املمارسة الرياضية )علي دافعية اإلجناز لدي الالعبني.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 هناك عالقة بني السلوك القيادي الذي ميارسه مدربو بعض األلعاباجلماعية السعوديون والعرب لفئة الدرجة األولي بأندية املنطقة الشرقية وبني
دافعية اإلجناز لالعبني .
 إن السلوك القيادي الذي ميارسه املدربني ،هو السلوك القيادي بأبعادهاملختلفة ،مع تركيزهم علي بعض األبعاد اليت يرون أنها مهمة للعملية
التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل (بعد االهتمام باجلوانب الصحية،
وبعد التدريب واإلرشاد).
 أن مستوي دافعية اإلجناز لدي العيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجةاألولي بأندية املنطقة الشرقية يعترب مرتفعاً.
اإلجراءات امليدانية للدراسة
منهج الدراسة  :ارتأينا انتهاج املنهج الوصفي منهجا للدراسة .
جمتمع وعينة البحث:

يشتمل جمتمع حبثنا على تالميذ األقسام النهائية للمرحلة

الثانوية والبالغ عددهم  13532املسجلني رمسيا يف شهادة البكالوريا حسب املعطيات
املتحصل عليها من مصلحة االمتحانات والتمدرس ملديرية الرتبية لوالية املسيلة خالل
املوسم الدراسي  2111/2119؛ حيث كان عدد الذكور  5124و اإلناث  ،8188كما
كان عدد املعفيني واملعفيات 421تلميذ .ومبا أن دراستنا متت على تالميذ األقسام
النهائية ذكور املمارسني للرتبية البدنية والرياضية أصبح اجملتمع الصاحل للدراسة
يتكون من  5124تلميذ.
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عينة البحث:
املنطقة

املنطقة
الشمالية
املنطقة
اجلنوبية

نسبة 11%من جمموع

العينة النهائية

التالميذ جملموع الثانويات

للتالميذ

1921

111

111

3114

111

111

عدد التالميذ

اجملموع

211

تقسيم الثانويات حسب الدوائر افرز عدد التالميذ بالنسب التالية املوضحة يف
اجلدول رقم  11حيث حتصلنا على  211كعينة نهائية لتالميذ األقسام النهائية ذكور
ممثلة لكل املناطق بها ميكننا القيام بالدراسة امليدانية.
جماالت البحث :
اجملال ألزماني :املوسم الدراسي  2119م 2111م
اجملال املكاني  :تتمحور دراستنا يف والية املسيلة موزعة على منطقتني مشالية
وجنوبية.
األدوات املستعملة يف الدراسة  :قمنا بتطبيق أدواة البحث التالية :


مقياس القيادة يف الرياضة :
استخدم الباحث مقياس القيادة يف الرياضة الذي طوره كل من صاحل

وكاليدوي  1981وهذا صمم بداية لتحليل سلوك املدرب على مخسة أبعاد أساسية ،
وقد قام حممد حسن عالوي باقتباس املقياس بصورتيه وقدمهما باللغة العربية حتت
عنوان  :قائمة السلوك القيادي املفضل للمدرب الرياضي (من وجهة نظر الالعب) ،
وكانت أبعاد املقياس على النحو التالي :
.1

أسلوب التدريب -التعليمات

.2

األسلوب الدميقراطي
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.4

أسلوب الدعم االجتماعي

.5

سلوك التعزيز االجتماعي
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اختبار التفكري االبتكاري :

استخدم الباحث اختبار خري اهلل  1988للشخصية املبتكرة والذي يتضمن  37عبارة
بأسلوب امليزان اخلماسي كالتالي ( :توجد دائما) وتعطى ( )5نقاط ( ،توجد غالبا)
وتعطى ( )4نقاط ( ،توجد أحيانا) وتعطى ( )3نقاط ( ،توجد نادرا) وتعطى ( )2نقطة
(،ال توجد) وتعطى ( )1نقطة ،وقد مت االعتماد على املستويات التالية من اجل حتديد
مستوى القدرة على التفكري االبتكاري

6

وهي  :عالي جدا ( ، )185 -151عالي

( ، )149999 -112متوسط ( ، )111999 -75منخفض ( ، )74 -38منخفض جدا (اقل
من  )37999درجة .
اخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس :
الصدق والثبات ملقياس القيادة يف الرياضة  :للتحقق من صالحية أداة الدراسة ،
والتأكد من توفرها على اخلصائص السيكومرتية  ،مت تطبيقها على عينة
استطالعية قوامها ( )11تلميذ يف والية املسيلة ( بلدية بوسعادة وبلدية املسيلة) ،ومن
خالل النتائج احملصل عليها مت حساب:
صدق األداة:
الصدق الذاتي :ويقاس عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األداة7؛
ومبا أن معامل ثبات االختبار يساوي ،1975 :فإن معامل الصدق الذاتي يكون
كالتالي:
الصدق الذاتي = 1981
ثبات املقياس:

معادلة الفا كرونباخ Alpha Cronbach
 6الروسان حممد  ،السلوك القيادي وعالقته بالقدرة على التفكري االبتكاري لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية  ،رسالة غري
منشورة ،كلية الرتبية الرياضية  ،اجلامعة األردنية ،عمان  ،األردن  5337،ص . 67
 7حممد نصر الدين رضوان ,املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية ,طبعة أوىل ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة  ,5336 ,ص 576
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أعد معادلة كرونباخ املعروفة مبعامل ألفا ( ∞ ) لتقدير االتساق الداخلي
لالختبارات واملقاييس متعددة االختبار ،أي عندما تكون احتماالت اإلجابة ليست

صفراً أي ليست ثنائية البعد" .8بلغ ثبات مقياس السلوك القيادي Alpha = 1975
وعلى ضوء النتائج اإلحصائية ملقياس مت فبوله للتطبيق كأداة صاحلة هلذه الدراسة.
الصدق والثبات ملقياس التفكري االبتكاري:
صدق األداة  :يعترب صدق األداة من الشروط الواجب توفرها يف أدوات القياس ،ومن
أجل التأكد من صدق األداة اتبعنا الوسائل التالية لتقنني معامل صدق االختبار وهي
كالتالي:
الصدق الذاتي :
 ،ويقاس عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األداة  ،ومبا أن معامل
ثبات املقياس يساوي ، 1971 :فإن معامل الصدق الذاتي يكون كالتالي:
الصدق الذاتي = 1984
ثبات املقياس:

معادلة ألفا كرونباخ Alpha Cronbach
بلغ ثبات مقياس التفكري االبتكاري Alpha = 1984
وعلى ضوء النتائج اإلحصائية أصبحت لدينا أداة تتمتع بصدق املعاني وكذا ثبات
العبارات بشكلها النهائي مت قبوهلا للتطبيق كأداة صاحلة هلذه الدراسة
أسلوب التحليل واملعاجلة اإلحصائية :
بعد مرحلة التطبيق ثم تفريغ بيانات االستبيانات الصاحلة لغايات الدراسة
واملستوفية اإلجابة يف احلاسب اآللي بغرض حتليلها ومعاجلتها عن طريق الربنامج
اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) ،)SPSS Statistical Package for Social Scienceوهذا من أجل
مناقشة الفرضيات يف ضوء أهداف البحث ،و قد استخدمنا األساليب اإلحصائية
التالية:
 8حممد نصر الدين رضوان ,املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية ,طبعة أوىل ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة ,5336,ص.701

جامعة المسيلة

مجلة االبداع الرياضي ديسمبر 2802

العدد 0

84



حسـاب معامل ارتبـاط بريسون .Pearson



حساب معادلة ألفا كرونباخ  ،Alpha Cronbachومعامالت االرتباط



حساب النسب املئوية لتكرار إجابات عينة البحث على مقياس السلوك

القيادي .


املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري


ك ²لداللة الفروق بني التكرارات.

عرض وحتليل ومناقشة النتائج :
وأسفر حتليل بيانات الدراسة عن نتائج عديدة ،و تسهيال لعرضها ،فقد مت تصنيفها
يف ثالثة جمموعات حبسب التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية،
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عرض وحتليل ومناقشة الفرضية األوىل :
النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال اإلشكالية األول و هو:
ما هو السلوك القيادي املسيطر لدي أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة
الثانوية ؟
للتحقق من صحة الفرضية القائلة أنه هناك سلوك قيادي اجتماعي مسيطر على
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية ،استخدمنا املتوسطات احلسابية
و االحنرافات املعيارية والنسب املئوية على حماور السلوك القيادي لدى أفراد عينة
الدراسة
 جدول رقم (: )3املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية والنسبة املئوية حملاورمقياس السلوك القيادي.
ن= 211
البيان
اإلحصائي
احملــــــــــاور

املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

اجملموع

النسبة
املئوية

سلوك االجتماعي

37911

4993

7432

%29911

سلوك دميقراطي

29959

4921

5917

%23958

سلوك التدرييب

27911

3988

5419

%21959

سلوك اإلثابة

18915

3911

3729

%14981

سلوك أوتوقراطي

13911

3911

2111

%11931

ويتضح اجلدول رقم()13أيضا أن مجيع أفراد عينة الدراسة قد جاءت ترتيب جماالت
السلوك القيادي لديهم من حيث استخدام األسلوب القيادي االجتماعي يف املرتبة
األوىل  ،ويأتي األسلوب الدميقراطي يف املرتبة الثانية  ،يليه األسلوب التدرييب يف
املرتبة الثالثة  ،يليه األسلوب اإلثابة يف املرتبة الرابعة  ،يليه األسلوب األوتوقراطي يف
املرتبة األخرية  ،وميكن أن يعود ذلك األمر إلي التغريات اليت طرأت على عملية
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التعليم والتدريس يف السنوات األخرية ،وذلك لتعاظم الدور الكبري املناط بأستاذ
الرتبية البدنية والرياضية من حيث انه مشرف وموجه ومعلم وقائد يؤثر يف سلوكات
التالميذ  ،هذا وباإلضافة إىل التغريات اليت حدثت على طرق وأساليب التعليم  ،وما
انبثق من طرق وأساليب جديدة تأكد علي الدور الكبري واملكانة الكبرية لعملية
التعزيز االجيابي وإظهار رضا األستاذ عن أداء التلميذ كونه أصبح شريك يف العملية
التعليمية مما أدى إىل ابتعاد عن استخدام األسلوب األوتوقراطي يف التدريس واالجتاه
بنسبة كبرية إىل األسلوب االجتماعي والدميقراطي .
فيما قد يعود السبب يف ارتفاع استخدام السلوك االجتماعي -بوصفه سلوكا
قياديا واالبتعاد عن استخدام السلوك األوتوقراطي -إىل طبيعة التعليم اجلديدة املبنية
على املقاربة بالكفاءات والذي خيتلف يف العديد من السلوكيات واألساليب واألنشطة
عن أساليب التدريس القدمية كونها أن املقاربات اجلديدة تولي اهتماما كبريا
للعالقات الطيبة بني األساتذة وتالميذهم لتحقيق الرضا والتوافق النفسي واالجتماعي
،كما أن األحاسيس الودية  ،واملشاعر اإلنسانية اليت يبديها التالميذ حنو أساتذتهم،
ونوع املعاملة اليت يستقبلها األستاذ منهم قد تؤدي باألستاذ إىل استخدام األسلوب
واالجتماعي واالبتعاد عن األسلوب األوتوقراطي الذي جاء يف املرتبة األخرية فهو
يعكس الطبيعة الدكتاتورية يف معاملة التلميذ وهي بطبيعة احلال طريقة تقليدية
ختلى عنها كثري من األساتذة حيث يسعى األستاذ أن يضع نفسه يف مكانة بعيدة عن
التالميذ ويصدر القرارات مبفرده دون اعتبار ألراء التالميذ أثناء احلصة  ،ومنه
ميكن القول من خالل النتائج السابقة
أن الفرضية القائلة إن هناك سلوك قيادي اجتماعي مسيطر على أساتذة الرتبية
البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية قد حتققت .
عرض وحتليل ومناقشة الفرضية الثانية :
و للتحقق من صحة الفرضية القائلة أن مستوى التفكري االبتكاري عند
تالميذ املرحلة الثانوية عالي  ،و مبا انه توجد تكرارات استخدمنا يف هذه الفرضية
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اختبار كا 2لداللة الفروق بني التكرارات  ،وحتصلنا على النتائج التالية واملتمثلة يف
اجلدول رقم14.

البيان اإلحصائي

استجابات
العينة

تكرار
نسبة
مئوية

مستوى التفكري االبتكاري

متوسط

عالي

81

99

43

49951

قيمة
" ك" 2

درجة
احلري
ة

مستوى
الداللة

عالي
جدا
15

11933

12

*19111
*

7951

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 1911
جدول رقم ( )14يوضح درجة مستوى التفكري االبتكاري للتالميذ.
يتضح من خالل اجلدول رقم ( )14أن نسبة القدرة على التفكري االبتكاري
قد احنصرت بني املستوى املتوسط والعالي و ذلك بنسبة % 49951و  %43على التوالي ،
وهذا قد يعود إلي تعدد املواقف القيادية والسلوكية واالجتماعية اليت يتعرض هلا
التلميذ أثناء مزاولته حصة الرتبية البدنية والرياضية وكذالك إىل طرق واملقاربات
احلديثة يف التدريس اليت تضع التلميذ يف مشكلة تعليمية وترتك له حرية التعامل معها
والتأقلم معها فيما يقتصر دور األستاذ على التحفيز والتوجيه والتشجيع مما يكسبه
العديد من اخلربات يف أساليب التعامل مع املستجدات من األمور  ،ومنه تزداد قدرتهم
على التفكري ألتباعدي نتيجة لتعدد املواقف اليت يواجهونها  ،حبيث يؤدي بهم ذلك
إىل اخلروج عن النمط املعروف يف إجياد احللول و مواجهة املشكالت اليت يواجهونها .
وقد أشار جيمس  1997إىل أن اخلصائص العامة للفرد املتمتع بقدر عال من
االبتكار امليل حنو املبادرة  ،وحماولة جمابهة املهمات واألعمال املعقدة واملتشابكة ،
واالستمتاع بذلك  ،ولن يتأتى ذلك إال إذا كان أساتذة الرتبة البدنية والرياضية
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يتميزون باألمناط واألساليب املناسبة لتقبل أفكار التالميذ اجلديدة وإعطائهم
الفرصة من اجل إظهار قدراتهم االبتكارية  ،وهذا ما يتحقق من خالل امتالك هؤالء
األساتذة قدر عال من املرونة يف التعامل .
لقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود مجلة من العوامل والصفات اليت
تؤثر سلبا أو إجيابا يف التفكري االبتكاري ومن بني هذه العوامل الصفات الشخصية
مثل املرونة واملبادرة واحلساسية للمثريات واجللد والدافعية واالستقاللية واملزاجية،
وتأكيد الذات والفكاهة والسيطرة .فاألفراد الذين ميتازون مبثل هذه اخلصائص هم
أكثر قدرة على اإلبداع واالبتكار ،والرقابة حيث تؤثر طبيعة البيئة اليت ينشأ فيها
األفراد على تطور قدرات التفكري االبتكاري لديهم ،فاألفراد الذين ينشئون يف بيئات
متشددة متتاز بالتسلط والنقد وعدم إفساح احلرية للتعبري عن الفكر والرأي يكونوا
أقل قدرة على التفكري االبتكاري مقارنة باألفراد الذين ينشئون يف البيئات اليت تقدم
التشجيع والدعم هلم .
من خالل النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية القائلة أن مستوى التفكري
االبتكاري للتالميذ عالي قد حتققت .
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.عرض وحتليل ومناقشة الفرضية الثالثة :
البيان
اإلحصائي

املتوسط احلسابي

األسلوب القيادي

االحنراف
املعياري

معامل االرتباط

مستوى
الداللة

األسلوب االجتماعي

37911

4994

1942

1911

األسلوب الدميقراطي

29959

4921

1931

1911

األسلوب أوتوقراطي

13911

3911

1934 -

1911

األسلوب التدرييب

27911

3987

1931

1911

أسلوب اإلثابة

18915

3911

1933

1911

125949

12948

1955

1911

3995

1931

1911

1911

القيادي

السلوك
ككل

التفكري

مستوى
االبتكاري

جدول رقم ( )15معامل ارتباط بني حماور السلوك القيادي ومستوى التفكري
االبتكاري
يتضح من نتائج معامل االرتباط بني أبعاد السلوك القيادي ومستوى التفكري
االبتكاري واملوضحة يف اجلدول رقم ( )15وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند
مستوى  1911بني أبعاد السلوك القيادي باستثناء األسلوب األوتوقراطي وبني مستوى
التفكري االبتكاري وذلك بالنسبة جلميع أفراد العينة  ،يف حني ثبت وجود عالقة
عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى  1911بني األسلوب األوتوقراطي ومستوى
التفكري االبتكاري وذلك جلميع أفراد عينة البحث .
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وميكن أن يرجع وجود تلك العالقة االجيابية بني أبعاد السلوك القيادي
باستثناء األسلوب الديكتاتوري وبني مستوي التفكري االبتكاري إىل ما أشار إليه
القريوتي 1993من أن شخصية الفرد املبتكر ال تتفق مع الشخصية التسلطية أو
املتطرفة أو الديكتاتورية ،حيث إن الفرد املبتكر واملبدع ال يتقبل كل التغريات
املطروحة  ،لعدة أسباب منها قدرته على التفكري الناقد واحلكم املستقل  ،ولذلك
يقاوم التغريات اليت يراها غري ضرورية  ،أو غري مالئمة  ،مهما كانت جديدة ،
إضافة إىل قيامه بطرح العديد من األفكار املتجددة  ،والرؤى املستقبلية واليت حتدد
إطار العمل واألداء  ،مما يؤدي إىل زيادة قبوله بني األفراد العاملني معه  ،أو الذين
حتت سيطرته الرتبوية  ،كما هو احلال مع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وتالميذه
 ،لذلك كانت العالقة سلبية

بني األسلوب األوتوقراطي

ومستوى التفكري

االبتكاري  ،لذا يتصف املبتكر باملرونة والعفوية والتلقائية ويف حني يتمسك الفرد
الديكتاتوري أو املغلق نسبيا باألحكام واألنظمة والتعليمات اجلامدة دون أن يكون
له أدنى تقبل نفسي أو اجتماعي لإلبداع واالبتكار والتجديد.
ومبا أن السلوك القيادي االجتماعي هو السلوك الذي يهتم بالتالميذ ورعايتهم ويسعى
إلضفاء شعور مجعوي اجيابي بالنسبة لكافة التالميذ فهو الذي يهدف إىل تنمية
اجلوانب االجتماعية ويولي اهتماما كبريا للعالقات االجتماعية الطيبة ويعطي
للتالميذ الفرصة يف إبداء أرائهم وأفكارهم املتجددة والرؤى املستقبلية فان العناية مبا
لدى األفراد  -التالميذ – من قدرات ابتكارية تساعد التلميذ يف التعبري عن
املشكالت واملشاركة يف حلها .
ومن خالل النتائج السابقة ومن خالل أراء ودراسات العلماء والباحثني ،
ميكننا القول أن هناك عالقة ارتباطية طردية قوية يف االجتاه املوجب بني والسلوك
القيادي االجتماعي الذي يعترب السلوك القيادي املسيطر ،كما توصلنا إليه سابقا و
مستوى التفكري االبتكاري عند التالميذ ،كما نالحظ أيضا أن هناك عالقة
ارتباطية عكسية بني السلوك القيادي األوتوقراطي و مستوى التفكري االبتكاري
عند التالميذ.
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ومن خالل ما سبق ميكن القول أن الفرضية القائلة بان هناك عالقة ارتباطية بني
السلوك القيادي املسيطر و مستوى التفكري االبتكاري للتالميذ حمققة.
.االستنتاجات :
من خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج ما يلي :
 لقد أشارت النتائج أن أسلوب االجتماعي هو األكثر استعماال ومتيزا من قبلأساتذة الرتبية البدنية والرياضية فيما جاء األسلوب الديكتاتوري يف باملرتبة
األخرية.
 مستوى التفكري االبتكاري للتالميذ األقسام النهائية للمرحلة الثانوية عاليوهو خيتلف باختالف الفروق الفردية للتالميذ .
 يتأثر مستوى التفكري االبتكاري للتالميذ املرحلة الثانوية باألسلوب القيادياملتبع من طرف األستاذ
 هناك فروق بني مستوى التفكري االبتكاري لدى التالميذ تبعا األسلوباملتبع من طرف األستاذ
-

استعمال األسلوب القيادي املناسب من طرف األستاذ حيتم على التلميذ التعرف

على األبعاد املعرفية للنشاط الرياضي املمارس ،فهي تنمي و حتفز العمليات الذهنية
كالذكاء و التفكري  ،و هذه كلها عوامل تعمل على استثارة التفكري االبتكاري
لدى التلميذ .
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.التوصيات:
 االهتمام بالتكوين لألساتذة مما يسمح هلم مبعرفة أحسن األساليب القيادية اليتتنمي قدرات التفكري مبختلف أنواعها.
إعطاء التلميذ الفرصة لتفجري خمتلف املهارات والقدرات من خالل األسلوب

-

القيادي املناسب.
 ضرورة وضع إسرتاتيجية عامة لتطوير عمل وأداء أساتذة الرتبية الرياضية ،منخالل الرتكيز على أمناط وأساليب السلوك القيادي وتنميتها لدى األساتذة.
 خلق البيئة احملفزة لإلبداع واالبتكار يف املدارس عن طريق توفري أعلى مستوىمن اإلمكانات واملرافق الرياضية والبحثية وختصيص قدر كبري من احلوافز املادية
واملعنوية للمتميزين واملبدعني . .
 إجراء دراسات حول إمكان تطوير أساليب التفكري االبتكاري لدى أساتذةالرتبية البدنية والرياضية  ،وتعرف العالقة بني السمات الشخصية ألساتذة الرتبية
البدنية والرياضية والسلوك املستخدم ومستوى التفكري االبتكاري  ،وتأثري السلوك
القيادي املستخدم من قبلهم على مستوى التفكري االبتكاري لدى التالميذ .
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