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 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين .

ربَُّك أال تعبدوا إال اياه وبالوالدين احسانا امّا يبمغنَّ عندك قال اهلل تعالى : " وقضى 
  4"أف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريما  الكبر أحدىما أو كالىما وال تقل ليما 

  32 ، اآلية ، سورة االسراء صدق اهلل العظيم 

 أىدي ىذا العمل المتواضع الى :

من عممتني أن الحياة كفاح ،الى من غرست في روح التربية الى من قال فييا سيد 
""الى أمي المرسمين و خاتم النبيين صمى اهلل عميو وسمم "" الجنة تحت أقدام األميات 

 ثم أمي ،ثم أمي .

الى أبي العزيز كذلك ، والى كل طالب العمم والمعرفة ، ومن ساىم من قريب أو بعيد 
 في انجاح ىذا العمل وا خراجو لموجود .

 إلى الذين جادوا وقاسموني الفرحة والعبرة في كل لحظة وفي كل زفرة إخوتي:

سماعيل   يوسف وا 

 ""حرشاوي   عمينا بتوجيياتو الى األستاذ المشرف الذي لم يبخل

 إلى الجميع اىدي ثمرة عممي ىذا.

 



 

 ب

 

                 
 التي الجنة تحت أقداميا عممي ىذا إلى ثمرة أىدي

 إلى التي دفعتني وعممتني الصبر

 إلى أغمى ما أممك في ىذه الدنيا أمي الحبيبة والغالية عمى قمبي

 اأطال اهلل في عمرى

 نجاحيو إلى من تعب وكد وجد من أجل 

من  وأىديو أيضا  إلى إلى من كان في اليسر دعما و في العسر سندا أبي العزيز

 تي و أخواتيألعمى في الحياة إخو إلى مثمي ا كبرت و ترعرعت معيم

من أجمنا إلتمام ىذا  العمل   يوسف حرشاوي الذي صال وجالكما أىديو إلي الدكتور 
 المتواضع.

 
 اء األحبة الذين جمعني بيم الدىروأىديو إلى كل األصدق

  

 ب



 ت

 

 
 

 
 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسولو الكريم األمين محمد بن عبد اهلل 

 خاتم الرسل والنبّيين وعمى صحبو وآلو أجمعّين إلى يوم الّدين         

 حسانو وكرمو وتوفيقو لنا إلنجاز                             وقبل كل شيء نشكر اهلل عز وجل عمى فضمو وا   أوال 
   العمل المتواضع ىذا                     

في إنجاز ىذا البحث سواء من قريب أو ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا  
 من بعيد .

" األستاذ المشرف الدكتور يسعدنا أن نتقدم بأسمى معاني الشكر واإلمتنان إلى  كما
 تو ومساعدتو الكاممة في إنجاز ىذهعمى توجيياو  قبول إشرافوعمى  "يوسف حرشاوي 

 المذكرة

 ،أحمد بن قالوز "الدكاترة  المذين قدموا لنا يد المساعدة الشكر الجزيل إلى تقدم بن كما
 "خالد الوليد  ،جبوري 

من التربية البدنية  والرياضية و ال ننسى أن نتقدم بتحياتنا الخالصة إلي أسرة معيد  
 أساتذة و إداريين و عمال و طمبة 

     مستغانممديرية التربية لموالية  و نشكر مدراء وأساتذة الثانويات  كما  

               حسنات كل  ا العمل في ميزان ذمن اهلل عز وجل أن يجعل ى نطمبفي األخير  و

                  من ساعدنا.                              
 

 



 ملخص البحث

ارسين لمتربية البدنية المم دراسة مقارنة لمستويات القمق لدى التالميذ"عنوان الدراسة: 
 والرياضية في المرحمة الثانوية "

لمتربية البدنية لدرس مستوى القمق لدى تالميذ الممارسين معرفة  تيدف الدراسة إلى 
معرفة مدى الفرق في سنة من جية و  (71-71)والرياضية في المرحمة الثانوية

جية السن من و  المرحمة الثانوية ىذه  مستوى القمق  بين التالميذ الريف والدينة لنفس
تتباين مستويات القمق أخرى، حيث كانت فرضية الدراسة مصاغة عمى النحو التالي " 

 (71-71لدى التالميذ الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي )
والتي ، وكان البد من وجود عينة تجرى عمييا الدراسة "في كل من الريف المدينة  سنة

تمميذ موزعين عمى بعض ثانويات والية مستغانم، وتم اختيارىا بطريقة  721شممت 
زونج لمقمق. ومن اىم النتائج  عشوائية، اما األداتة المستخدمة فكانت عبارة عن مقياس

 ق لدى تالميذ المدينة فيما بينيممستويات القم في اينتب ىي انو يوجدالمتوصل إلييا 
فروق جوىرية في مستوى القمق من جية وتالميذ الريف من جية أخرى، بينما ال توجد 

  .بين تالميذ الريف و المدينة
 : وىي كالتالي ىم التوصيات واالقتراحات وفي األخير خرجنا  

األسرة والمؤسسة التعميمية لمنح التالميذ ــــ ضرورة العمل والتعاون بشكل مستمر بين 
 الرعاية والرقابة والتقميل من حدة القمق.

عمى أن يكون محتوى درس التربية البدنية والرياضية يسوده المرح وكذا ــــ اإللحاح 
       المشاركة الفعالة لممراىق خالل الحصة مما يساعد كثيرا في تنمية جوانب شخصيتو .

 .القمق التربية البدنية والرياضية ، ة:الكممات المفتاحي



ResearchSummary 

Study Title: "A Comparative Study of the Levels of ConcernamongStudentsPracticing Physical 

Education and Sports in SecondarySchool" 

The study aims at identifying the level of anxietyamong the students of the physical education and 

sports education students at the secondary level (17-18 years), and the extent of the difference in the 

level of anxietyamong the rural and urbanstudents for the samesecondary stage and the age on the 

other hand.  As follows: "The levels of anxietyamong student spracticing physical education and 

sports in the secondary stage (17-18 years) vary in bothurban and rural areas." There was a sample of 

120 students in some of Mostaganem state high schools,  Randomly, either touchscreen  It was a zon 

gscale of concern.  One of the most important finding sisthatthereis a difference in levels of 

anxietyamong the city'sstudents on the one hand and rural students on the other, whilethere are no 

significant differences in the level of anxietyamong rural and city students.       

Finally, we came out with the following recommendations and suggestions: 

The need to work and cooperate continuously between the family and the educational institution to 

give students care and control and reduce the concern. 

Urge that the content of the lesson of physical education and sports be fun and the active participation 

of the adolescent during the lesson, which helps greatly in the development aspects of hispersonality. 

Keywords: physical and athleticeducation, anxiety, anxietylevels. 



Résumé de la recherche 

 

 Titre de l’étude: "Étude comparative des niveaux de préoccupation des élèves qui pratiquent 

l’éducation physique et le sport à l’école secondaire" 

 L’étude vise à identifier le niveau d’anxiété parmi les étudiants d’éducation physique et sportive au 

niveau secondaire (17-18 ans) et l’ampleur de la différence entre le niveau d’anxiété parmi les 

étudiants urbains et ruraux pour le même cycle secondaire et pour le même âge.  Comme suit: "Les 

niveaux d’anxiété chez les élèves qui pratiquent l’éducation physique et le sport au secondaire (entre 

17 et 18 ans) varient aussi bien en zone urbaine que rurale." Un échantillon de 120 étudiants était 

présent dans certaines écoles secondaires de Mostaganem,  Au hasard, soit écran tactile  C'était une 

préoccupation de zong.  L'une des conclusions les plus importantes est qu'il existe une différence 

entre le niveau d'anxiété parmi les étudiants de la ville et les étudiants en milieu rural, sans 

différence significative entre les niveaux d'anxiété chez les étudiants des zones rurales et urbaines. 

  Enfin, nous avons formulé les recommandations et suggestions suivantes: 

 La nécessité de travailler et de coopérer de manière continue entre la famille et l’établissement 

d’enseignement pour donner aux étudiants soins et contrôle et réduire les inquiétudes. 

 Insistez pour que le contenu de la leçon d’éducation physique et sportive soit amusant et que 

l’adolescent participe activement à la leçon, ce qui contribue grandement au développement de sa 

personnalité. 

 Mots-clés: éducation physique et sportive, anxiété, niveaux d'anxiété. 
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 المقدمة: -1
التربية البدنية والرياضية بأنشطتيا المتنوعة أحد الجوانب الميمة في حياة  تعتبر     

عميـ فظيرت أىميتيا في مجاالت مختمفة كالصناعة واإلنتاج والت ،المجتمعات البشرية
المتعمقة بحاجات المجتمع فيي مجاالت الرىا مف عف الوطف وغي والصحة والدفاع

تيدؼ إلى إعداد الفرد إعدادا شامال ومتزنا مف خالؿ  ،كباقي المواد التعميمية األخرى
وتنظر لمفرد عمى أنو وحدة متكاممة  ،تنمية جوانبو البدنية والنفسية والعقمية واالنفعالية

، وتمنحو رصيدا صحيحا يضمف لو توازنا سميما وتعايشا منسجما مع المحيط الخارجي
ولقد بات مف مياـ المؤسسات التربوية بجميع أطوارىا االبتدائية و المتوسطة والثانوية 

عدادىا عمى النحو الذي يتجانس في و أفراد المجتمع تربية األجياؿ القادمة تربية سميمة وا 
وضبط  ، التي مف شأنياوذلؾ مف خالؿ تأطير حصص لمتربية البدنية والرياضية 

 ، فيي ال توثر فقط عمى النموالتقميؿ مف التوتر والقمؽ لدييـ مف خالؿسموؾ التالميذ 
ليشمؿ الصفات الخمقية واإلرادية ، فمعرفة األسس أثرىا  اإلعداد البدني ولكف يمتدو 

ألىـ النواحي لمنشاط البدني الرياضي ويساىـ في أف يعطي تحميال  النفسية يمكف
التحميؿ الدقيؽ لمعمميات النفسية المرتبطة بالنشاط الحركي ولقد وضع العمماء العديد 
مف الحموؿ لمعالجة القمؽ والضغوط النفسية مف بينيا االسترحاء ، المساعدة 

عديد مف الدراسات العممية أف اإلجتماعية ، وكذا ممارسة الرياضة حيث أثبتت ال
الرياضة تؤدي إلى أثار إجابية عمى الصحة النفسية مف خالؿ تحسيف السمات 
الشخصية والحالة المزاجية واإلنفعاؿ وتصور الذات ووجية الضبط والتحكـ النفسي 

والنـو كما تعالج الرياضة والثقة بالنفس والميوؿ الذاتية والقدرة عمى التكيؼ والعمؿ 
)محمد  القمؽ النفسي واإلكتئاب وتودي إلى تجديد طاقة الجسـ وتقوية أجيزتو حاالت

 (217ص،حسف غانـ 
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وبناءا عمى ذلؾ فإف تكثيؼ الجيود وتسخير الطاقات لمبحث في مثؿ ىذه المجاالت 
بات مف واجب كؿ الباحثيف والدارسيف في ىذا المجاؿ، ولعؿ ىذا ما دفعنا لنتطرؽ في 

وىو القمؽ الذي يعتبر ظاىرة خطيرة إلى مظير مف المظاىر االنفعالية ىذه الدراسة 
ومتجذرة خاصة في مجتمعنا اليـو فيمكف ليذا األخير أف يحوؿ بيف الفرد وسعادتو 

وربما تعدى ذلؾ ليصبح منيؾ الجسد  ،ويجعؿ منو ذلؾ الفرد المضطرب القمؽ المتوتر
إال أف القمؽ يكوف  ،اتؿ الصامتأطمؽ عميو مصطمح الق يشكو األمراض، وليذا فقد

تحوالت مف شأنيا  ةأكثر حدة عندما يكوف متزامنا مع مرحمة المراىقة المصحوبة بعد
 .وأف تييئ الجو المالئـ ل
"دراسة مقارنة لمستويات القمؽ لدى تالميذ المرحمة الثانوية وعميو جاءت الدراسة 

قمنا بدراسة ميدانية  عمى ثانويات خصت  الممارسيف لمتربية البدنية والرياضية " حيث 
مناطؽ الريؼ والمدينة، حيث احتوت الدراسة عمى الجانب النظري الذي تطرقنا فيو 

القمؽ و المراىقة، أما الجانب نية والرياضية، في التربية البد ممثمةالى ثالثة فصوؿ 
جراءاتو الميدانية  التطبيقي قدمنا فصميف والثاني تطرقنا األوؿ شمؿ منيجية البحث وا 

فيو إلى عرض وتحميؿ ومناقشة كما استخمصنا نتائج مف خالؿ مناقشة فرضيات 
لمستقبمية، كما إعتمدنا عمى مجموعة البحث مع تقديـ بعض االقتراحات والتوصيات ا

  مرجع.  69مف المصادر العممية الحديثة بالمغتيف العربية واالجنبية قدرت ب 
 
 مشكمة البحث: -2

التربية الرياضية جزء مف التربية العامة أو مظير مف مظاىرىا لكونيا تعتني تعد 
برعاية الجسـ وصحتو، ومف أىـ األسباب التي أدت برجاؿ التربية الحديثة الى 
االىتماـ بصحة الناشئيف البدنية والنفسية في كؿ مرحمة مف مراحؿ النضج، فيي 
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ا وعقميا وانفعاليا واجتماعيا، وتجعمو تساعد عمى اعداد المواطف الصالح المتزف بدني
قادرا عمى أداء واجبو نحو مجتمعو ووطنو، كما تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية 

داخؿ المؤسسة التعميمية ألنيا تمده ببعض الفوائد التي تعود عميو  جزءا ىاما لمتالميذ
بدني فقط إنما تمتد مف جراء ممارسة األنشطة البدنية، التي ال تتوقؼ عمى الجانب ال

 أثرىا االيجابية الى الجوانب النفسية واالجتماعية والمعرفية والحركية والميارية 

كما تعتبر التربية البدنية والرياضية أحد الوسائؿ العالجية لكؼ و التقميؿ مف المظاىر 
ة مرضي، فيو ظاىرة غير طبيعية أو حالة النفسية السمبية كاالكتئاب واالنفعاؿ والقمؽ

وعندما يدور الفرد في حمقة مفرغة مف التفكير  ، وخاصة عندما يتجاوز الحد المعقوؿ
والخوؼ، ونجده يدخؿ في جممة مف األعراض التي تؤثر عمى مساره في الحياة 

القمب واضطرابات التنفس وارتفاع ضغط الدـ  نبضكاألعراض الجسمية مف سرعة 
ئد وعدـ القدرة عمى التركيز وسرعة التييج الزاكالغضب و  وكذا األعراض النفسية

لقمؽ يعتبر أكثر حدة ، فاالنسياف ، مما يسبب لو الكثير مف الكدر والضيؽ واأللـ
بإعتبارىا أصعب مرحمة مف وخطورة  عندما يكوف متزامنا مع مرحمة المراىقة والتي 

مراحؿ تطور األنساف لكونيا تشمؿ عدة تغيرات ناتجة عف تأثر المراىؽ بالعوامؿ 
سموكو  فيالداخمية نفسية ، فزيولوجية ، انفعالية ، وكذا جسمية واجتماعية ثوثر عمى 
خاصة اذا وشخصيتو وعدـ توازف حركاتو ، فيظير عميو عدـ االستقرار النفسي، 

مجموعة التحوالت  تصادمت بوسط ال يسوده الدراية الكافية بأسرار ىذه المرحمة فيي
 بيف الطفولة والرشد.الجسمية والسيكولوجية التي تحدث 
اؼ المراىؽ في فإنيا تشمؿ التغير في أىد االنفعاليةفإذا خصصنا بالذكر التحوالت 

اآلخر واختيار المينة واستخداـ أوقات الفراغ وفمسفة بالعاـ واالىتماـ  مجاؿ النضج
الحياة، والتعرؼ عمى الذات ومف ثـ فإف أي خمؿ في مستوى أىداؼ المراىؽ في ىذه 
المرحمة سوؼ يؤدي حتما إلى الزيادة في حدة القمؽ لديو، ولعؿ ىذه الفئة تعتبر أولى 

استراتيجيات مف شأنيا  ت إليجاددراسابقاموا بالعناية مف قبؿ الباحثيف والدارسيف الذيف 
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أف تساعد المراىؽ عمى التحكـ في توازنو النفسي واالنفعالي حتى يخفؼ مف القمؽ 
 لديو، ونقصد بتخفيؼ القمؽ اختزالو إلى أدنى حد ممكف.

األساتذة ف في الثانويات وباحتكاكنا ببعض ومف خالؿ مالحظتنا كأساتذة متربصي
نفسية عامة والقمؽ خاصة الضطرابات اال بعض جودوتحاورنا معيـ أكدوا لنا عمى و 

الفروؽ في مستويات القمؽ لدى  في معرفة  دفعنا لمبحثلدى بعض التالميذ وىذا 
 (سنة.18-17التالميذ الممارسيف لمتربية البذنية والرياضية في المرحمة الثانوية)

  :جاءت تساؤالت البحث بالشكؿ التاليومف خالؿ ما سبؽ 
لدرس التربية  الممارسيف في الطور الثانوي القمؽ لدى التالميذ المتمدرسيفما طبيعة -

 البدنية والرياضية في كؿ مف الريؼ والمدينة؟
 ومنو تفرعت عدة تساؤالت فرعية جاءت بالشكؿ التالي:

المدينة فيما بينيـ الممارسيف لدرس لمتربية  ىؿ تتبايف مستويات القمؽ لدى التالميذ-
 والرياضية ؟البدنية 

الريؼ فيما بينيـ الممارسيف لدرس لمتربية  ىؿ تتبايف مستويات القمؽ لدى التالميذ-
 البدنية والرياضية ؟

الممارسيف لدرس  ىؿ تتبايف مستويات القمؽ لدى التالميذ في كؿ مف الريؼ والمدينة -
 لمتربية البدنية والرياضية ؟ 

 :أهداف البحث -3
لمتربية البدنية والرياضية في لدرس مستوى القمؽ لدى تالميذ الممارسيف معرفة -

 .المرحمة الثانوية
معرفة مدى الفرؽ في مستوى القمؽ  بيف التالميذ الممارسيف لمتربية البدنية  -

 .والرياضية بيف الريؼ والمديف
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 :الفرضيات -4
 :الفرضية العامة -4-1
في س التربية البدنية والرياضية التالميذ الممارسيف لدر دى تتبايف مستويات القمؽ ل-

  في كؿ مف الريؼ والدينة.الطور الثانوي 
 :الفرضيات الجزئية -4-2
الممارسيف   في مستويات القمؽ لدي التالميذ المدينة فيما بينيـ واختالؼيوجد تبايف -

 .لدرس لمتربية البدنية والرياضية
الممارسيف   فيما بينيـ لريؼفي مستويات القمؽ لدي التالميذ ا واختالؼيوجد تبايف - 

  .لدرس لمتربية البدنية والرياضية
 والمدينة فيما بينيـ.قمؽ بيف تالميذ الريؼ توجد فروؽ جوىرية في مستويات ال -
 :مصطمحات البحث-5
 التربية البدنية والرياضية: -5-1

 التعريف اإلصالحي: 
ربية البدنية والرياضية أنيا جزء متكامؿ مف "الت (charler boucherعرؼ بوتشر)

جاد المواطف الالئؽ في الجوانب البدنية والعقمية واالنفعالية لعامة تيدؼ إلى االتربية ا
واالجتماعية ، وذلؾ عف طريؽ ألواف النشاط الرياضي المختار بغرض تحقيؽ ىذه 

 .(18، صفحة 1990)محمد الحماحمي ، الخصاؿ 
ىي جزء أساسي مف التربية العامة تيدؼ الى تكويف الفرد بدنيا،  جرائي:التعريف اإل

وذلؾ مف أجؿ معرفيا، اجتماعيا ونفسيا مف خالؿ األنشطة البدنية والحركية المختمفة 
 تحقيؽ أىداؼ معينة.



 التعريؼ بالبحث 

 

7 
 

 
 تعريف القمق: -5-2

تيديد قد يكوف فعمي أو رمزي ، وأف ىذه الحالة تصاحبيا  ىو: االصطالحيالتعريف 
أو جسمية مثؿ زيادة نبضات  فسيولوجيةمظاىر وأعراض تظير عمى شكؿ أعراض 

ب وأعراض نفسية كالشعور بالتيديد وتوقع حدوث المصائ واالرتعاشالقمب والعرؽ 
 (397 ، صفحة1995)حامد عبد السالـ زىراف ،  والضغط الشديد والشعور بالعزلة

 تقرارولالس االرتياحىو حالة نفسية يشعر فييا الفرد بالتوتر وعدـ التعريف اإلجرائي: 
 .نفسي بسبب وجود عوامؿ مؤثرة

 المراهقة: -5-3
 التعريف اإلصطالحي:

راىقت الفتاة"، بمعنى أنيمػا نميػا نمػوا  المراىقة معناىا النمو، نقوؿ: "راىؽ الفتى وة:لغـــ
واالشتقاؽ المغوي يغير ىذا المعنى عمى االقتراب والنمو مف النضػج متواصال ومستمرا، 

 (323، ، صفحة 1995)حامد عبد السالـ زىراف،  والحمـ

المراىقػػة مػػف الناحيػػة االصػػطالحية ىػػي لفػػظ وصػػفي يطمػػؽ عمػػى اصططحا:    :اصــطالحا
مػػف ، جسػػميا وعقميػػا انفعاليػػاالمرحمػػة التػػي يقتػػرب فييػػا الطفػػؿ وىػػو الفػػرد غيػػر الناضػػج 

مرحمة البموغ ثـ الرشد ثـ الرجولة، وىكذا أصبحت المراىقة بمعناىا العممي ىي المرحمة 
التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشد واكتماؿ النضػج فيػي ليػذا عمميػة بيولوجيػة عضػوية فػي 

 .(242-241، الصفحات 1990)رابح تركي،  بدايتيا وظاىرة إجتماعية في نيايتيا

رحمػػة الرشػػد فػػي حػػدوث تػػدريجي مػػف مرحمػػة الطفولػػة ألػػى م ىػػي عمميػػة تحػػوؿ إجرائيــا:
 . اجتماعيةثقافية ،و ، انفعالية  فسيولوجيةتغيرات جسمية، 
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 :والمشابهة ةالدراسات السابق -6

 عرض الدراسات: -6-1

 الدراسة االولى :

 تتمثؿ في مذكرة تخرج، (2018ض)قاسمي العيد،حفاض عبد الحفي) مف إعداد دراسة
دور األلعاب  » تحت عنواف ،الماستر في التربية البدنية والرياضيةلنيؿ شيادة 

، «(سنة18-17الجماعية في التقميؿ مف حدة القمؽ لدى تالميذ المرحمة الثانوية )
ىؿ لأللعاب الجماعية دور في التقميؿ مف مف سمة وتمثمت إشكالية البحث في معرفة 
 ( سنة؟ 18-17القمؽ لدى التالميذ الطور الثانوي )

التقميؿ مف مف سمة القمؽ لدى التالميذ  معرفة دور األلعاب الجماعية في ىدفت حيث
، وصفي بأسموب المسح  المنيج ، حيث تـ استخداـ ( سنة18-17الطور الثانوي )

 بدائرة تميموف. إناث( تالميذ )ذكور أجريت

تمميذ  80تمميذ وتمميذة موزعيف عمى أربعة ثانويات ،130في عينة البحث تمثمت 
 تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية، تمميذ وتمميذة 50وتمميذة ممارسيف لأللعاب الجماعية و

،  حيت توصمت  مقياس تايمور لمقمؽ الصريحىي  المستخدمةالقياس  أداة، وكانت 
لأللعاب الجماعية دور في التقميؿ مف مف سمة القمؽ لدى ىذه الدراسة الى أىـ نتيجة 

 .( سنة18-17التالميذ الطور الثانوي )

 : الثانيةالدراسة 

تتمثؿ في مذكرة  (2014/2015 بمعربي عدة ، بوعزيز حسين) مف إعداد دراسة
دراسة العالقة  » تحت عنواف ،والرياضيةلنيؿ شيادة الماستر في التربية البدنية  تخرج

بيف الضغط النفسي و القمؽ لدى تالميذ البكالوريا الممارسيف وغير الممارسيف لمتربية 
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ما ىي العالقة بيف الضغط ، وتمثمت إشكالية البحث في معرفة «البدنية والرياضية
 ؟ النفسي و القمؽ لدى تالميذ المقبميف عمى شيادة البكالوريا

معرفة مستوى  الضغط النفسي و القمؽ لدى التالميذ الممارسيف و حيث ىدفت إلى 
وصفي  ، حيث تـ أستحداـ المنيح  غير الممارسيف لحصة التربية البدنية و الرياضية

عمى التالميذ المقبميف عمى البكالوريا لبعض ثانويات والية  تأجري، و بأسموب المسح
تمميذ مف التالميذ المقبميف عمى البكالوريا  100 شممت شمؿ عينة الدراسةو  ،مستغانـ

تمميذ غير ممارسيف لمتربية البدنية و الرياضية تـ اختيارىا بالطريقة  60الممارسيف و 
مقياس الضغط النفسي ومقياس قمؽ ، وكانت أدات القياس المستحدمة ىي  العشوائية
ممارسيف لمتربية البدنية يتسـ ال،  حيت توصمت ىذه الدراسة الى أىـ نتيجة  االمتحاف

 .ضغط نفسي أقؿ مف غير الممارسيف قمؽ و و الرياضية بدرجة

  :الدراسة الثالثة

تتمثؿ في مذكرة  (2012/2013جالب إسماعيل سين،الوالي ي) مف إعداد دراسة
دور التربية  » تحت عنواف ،لنيؿ شيادة الماستر في التربية البدنية والرياضية تخرج

، وتمثمت إشكالية البحث في «واألنشطة الالصفية في التقميؿ مف سمة القمؽالبدنية 
ىؿ ىناؾ دور تمعبو التربية البدنية والرياضية واألنشطة الالصفية في التقميؿ مف معرفة 

  سمة القمؽ؟

  معرفة الفروؽ الموجودة في سمة القمؽ بيف عينة التالميذحيث ىدفت إلى 
ارؾ في شالعادي الم ألنشطة الرياضية الالصفية،الثالثة)العادي المنخرط في ا

حصة)ت،ب،ر( ،والسميف المشارؾ في حصة)ت،ب،ر(، وكذا لدى التمميذ العادي 
المنخرط في في األنشطة الرياضية الالصفية مقارنة بالتمميذ العادي المشارؾ في 

عمى  تأجري، وصفي بأسموب المسح  المنيج ، حيث تـ استخداـحصة)ت،ب،ر(
 سنة في بعض الثانويات والية تيارت.18-16بعض  تالميذ الطور الثانوي 
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، وكانػػػت أدات  تمميػػػذ تػػػـ اختيارىػػػا بالطريقػػػة العشػػػوائية 90تتكػػػوف عينػػػة البحػػػث مػػػف  
،  حيػت توصػمت ىػذه الدراسػة الػى أىػـ نتيجػة قمؽ  سمة مقياسىي  المستخدمةالقياس 

 .ي التقميؿ مف سمة القمؽفدور التربية البدنية واألنشطة الالصفية 

 الدراسة الرابعة:

تتمثؿ في مذكرة  (2012-2011غالي أمحمد ، بن عودة عابد ( مف إعداد دراسة
دور التربية  » تحت عنواف ،لنيؿ شيادة الماستر في التربية البدنية والرياضية تخرج

المتوسطة البدنية والرياضية في التخفيض مف القمؽ واالكتئاب لدى تالميذ المرحمة 
ىؿ لمتربية البدنية والرياضية دور في تمثمت إشكالية البحث في معرفة «سنة( 15ػػػ 12)

 انخفاض بعض الضغوطات النفسية القمؽ واالكتئاب لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ؟

معرفة دور التربية البدنية والرياضية في التخفيض مف بعض حيث ىدفت إلى 
، حيث تـ أستحداـ  كتئاب(لدى تالميذ المرحمة العمريةالضغوطات النفسية )القمؽ،اال

شممت  ، ة الثانوية سيدي بوبكر ػػػ سعيدةعمى تالميذ المرحم تأجريو  المنيح المسحي
تمميذ موزعة عمى واليات الغرب عمى التوالي ) تيارت ، غميزاف  90عينت البحث 

، وكانت أدات القياس المستحدمة ىي  مستغانـ (، تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية
التربية ،  حيت توصمت ىذه الدراسة الى أىـ نتيجة مقياس االكتئاب مقياس القمؽ و

 البدنية والرياضية دور في في التخفيض مف بعض الضغوطات النفسية 
  .لدى تالميذ المرحمة العمرية )القمؽ،االكتئاب(

 الدراسة الخامسة:

 تتمثؿ في مذكرة تخرج (2011/ 2010جمال، بصايم خالد)زلماطي  مف إعداد دراسة
تحديد طبيعة القمؽ  » تحت عنواف ،لنيؿ شيادة الماستر في التربية البدنية والرياضية

التنافسي لدى تالميذ المرحمة الثانوية قبؿ اجتياز االمتحاف النيائي لمادة التربية البدنية 
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بعد القمؽ األكثر عمى تالميذ  ما ىو، تتمثؿ أشكالية البحث في معرفة « والرياضية
 السنة الثالثة ثانوي قبؿ اجراء االمتحاف النيائي لمادة التربية البدنية والمرياضية  ؟

معرفة أي بعد مف أبعاد القمؽ الذي يغمب عمى تالميذ السنة حيث ىدفت الدراسة إلى 
، حيث تـ والرياضية الثالثة ثانوي قبؿ اجتياز االمتحاف النيائي لمادة التربية البدنية

،بمغ  ة الثانوية سيدي بوبكر ػػػ سعيدةأجري عمى تالميذ المرحم أستحداـ المنيح المسحي
اناث ، حيث تـ إختيار العيينة بالطريقة  40منيـ ذكور و  40تمميذ ،  80عددىـ 
تالميذ المرحمة الثانوية ة ، حيت توصمت ىذه الدراسة الى أىـ نتيجة وىي أف العشوائي
 عمييـ القمؽ المعرفي بدال مف قمؽ الثقة بالنفس. يغمب

 الدراسات األجنبية: - 

 بجامعة عدف، دراسة لنيؿ شيادة الماجيستر (2007)مازن أحمد شمساندراسة-
حيث ىدفت   ،"ف الطمبة والكشؼ عف الفروؽ بينيـمدى إنتشار القمؽ بي"والتي تناولت 

طمبة  وىذا معرفة الفروؽ بيف الذكور بيف ال اختالؼوجود مدى  الدراسة إلى معرفة
يف توصمت أ، حيث تـ أستخدـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي واإلناث في القمؽ،

القمؽ بدرجات عالية بيف الذكور واإلناث وعدـ وجود  انتشارعينة البحث تعاني مف  أف
 فروؽ بيف الجنس في القمؽ العاـ.

 تحت عنواف بجامعة غزة  ماجيستر رسالة (2000)هشام أحمد محمود غراب دراسة-
لدى الطمبة الثانوية العامة بمدارس محافظات غزة " "القمؽ وعالقتو ببعض المتغيرات 

بيف التخصص العممي واألدبي وكذا معرفة الفرؽ بيف ؽ تيدؼ إلى معرفة الفرؽ في القم
حيث  حيث انتيج المنيج الوصفي المسحي، ،ؽالذكور واإلناث في مستوى القم

إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في قمؽ الحالة ،إال اف الفروؽ كانت دالة مت توص
في قمؽ السمة لصالح الطالبات ، كما بينت الدراسة وجود فروؽ دالة أحصايا بيف 

 التخصص العممي واألدبي لصالح األدبي في قمؽ اإلمتحاف وقمؽ الحالة والسمة .



 التعريؼ بالبحث 

 

02 
 

تحت عنواف "القمؽ لدى الشباب  ماجيسترمذكرة  (1993)غريب عبد الفتاح دراسة-
وىدفيا   في دولة االمارات العربية في مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي والتعميـ الجامعي"

لدى الشباب قبؿ وبعد مرحمة التعميـ الجامعي  القمؽانتشار  سمة  معرفة مدى ىو
 وائية، تـ إختيارىا بطريقة عش إناث(250ذكور،200وكانت عينة الدراسة مكونة مف) 

-6حيث وجد أف اإلناث قد حصمف عمى درحة أعمى مف الذكور في حالة سمة قمؽ. 
 التعميق عمى الدراسات:-6-2

وجدنا أنيا تطرقت إلى جوانب عديدة متعمقة ، مف خالؿ إستعراض الدراسات السابقة
بالمشاكؿ النفسية عامة والقمؽ خاصة ، حيث تـ دراسة ىذا األخير مف زوايا مختمفة ، 
كما انيا تطرقت إلى بعض  الوسائؿ لمعالجتو وذلؾ بممارسة األنشطة التربية البدنية 

قت إلي الى تطر  (2018ض))قاسمي العيد،حفاض عبد الحفيوالرياضية ماعدا دراسة 
تشابيت جؿ الدراسات مع دراستنا  ثدور االلعاب الجماعية في التقميؿ مف القمؽ، حي

عمى المنيج الوصفي باألسموب المسحي، وكذا في كيفية اختيار العينة  اعتمدتحيث 
 العينة، كما اختمفت دراستنا مع بعض ىذه الدراسات في نوع  وىي الطريقة العشوائية

كما أف أدات طالب الجامعة، البعض في يذ المرحمة الثانوية و تالم حيث بعضيا كاف
 القياس تمثمت في مقياس القمؽ.

 . ةوفي األخير الدراسات توصمت إلى نتائج إنجابي

 نقد الدراسات:-6-3

 عينات عمى مف خالؿ ما تقدـ مف دراسات سابقة ومشابية لوحظ تناوؿ موضوع القمؽ 
الممارسيف تـ دراسة الفروؽ في مستوى القمؽ  بيف  مف تالميذ المرحمة الثانوية حيث 

في حيف لـ يتـ التطرؽ لمقمؽ مف زاوية  ،الذكور اإلناثوكذا بيف  ،وغير الممارسيف
خالؿ ىذه الدراسات و  ، ومف في كؿ مف الريؼ والمدينة الممارسة التربوية الرياضية 

الموضوع ، وعميو تـ قدميا الباحثوف ، لخص الطالباف الى طرح ىذا  لتيالتوصيات ا
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مقارنة لمستويات القمؽ لدى التالميذ المرحمة الثانوية إلى دراسة  التطرؽ في ىذا البحث
 .الممارسيف لمتربية البدنية والرياضية بيف منطقتي الريؼ والمدينة

 الخالصة:

حتى تكوف الدراسة منظمة وسيمة يجب عمى الباحث في عممية البحث، التعريؼ  
ببحثو والتخطيط ووضع لو الطرؽ واألساليب وذلؾ لربح الوقت والجيد والتخمص مف 

 العراقيؿ التي قد تواجيو في عممية البحث الحقا 

 البحث. لذا يعتبر التعريؼ بالبحث بمثابة الحجر األساس الذي تبنى عميو عممية   
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 تمهيد :

إف مستقبؿ المجتمعات يتوقؼ عمى ضرورة وكيفية استغالؿ التربية كونيا تعود عمى 
المجتمع بالنفػع واإليجابية، كما يمكف أف تعود سمبًا عمى المجتمع إذا استغمت بأساليب 
ىدامة ، فالتربية ضرورة اجتماعية يحتاجيا الفرد لكي يكوف في المجتمع الذي يعيش 

عطائو المعارؼ والمعمومات التي  فيو ويتفاعؿ معو باإلضافة إلى ذلؾ األخذ منو وا 
تساعد عمى بنائو والنيوض بالحياة فيو وىذا في كافة المياديف ومف بيف ىذه المياديف 

ال يمكف أف نحصرىا في مجرد تمرينات وألعاب ميداف التربية البدنية والرياضية التي 
لمنياج العاـ لممنظومة التربوية كمادة رئيسية ضمف اترويحية ومسابقات فقط بؿ تعتبر 

باعتبارىا ذات اكبر تأثير مباشر وغير مباشر عمى الدروس األكاديمية فيي تعطي 
لذلؾ نستعرض المفيوـ التالميذ نفس جديد وروح عالية الستقباؿ الحصص األخرى ، 

الحقيقي والدقيؽ لمتربية البدنية والرياضية حتى ننور بو عقوؿ البعض ،حيث سنتطرؽ 
ىذا الفصؿ الى التربية البدنية بصفة عامة ثـ الى درس التربية البدنية والرياضية  في

 بصفة خاصة.
 مفهوم التربية: -1
ىي العمؿ الذي نقـو بو لتنشئة طفؿ أو شاب . وأنو مجموعة مف العادات الفكرية أو  

)لوينا لوبير،ترجمة  اليدوية التي تكسب ، ومجموعة مف الصفات الخمقية التي تنمو(
 (72عبد اهلل عبد الداعي، صفحة 

َىاِمَدًة َفِإَذا َأْنَزْلَنا  َوَتَرى اأْلَْرَض ورد في القرآف الكريـ في معنى قولو "...  لغويا:-1-1
 (.50االية ) )سورة الحج( َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ... "
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)ابف  ونما، وأربيتو: نّميتو قاؿ تعالى: "ويربي الصدقات "ربا، يربو، ربوا بمعنى زاد 
 (402، صفحة 4991منظور، 

يعني أنيا العممية الواعية المقصودة وغير المقصودة، إلحداث نمو  اصطالحا :-1-2
وتغير وتكيؼ مستمر لمفرد، مف جميع جوانبو الجسمية والعقمية، والوجدانية مف زوايا 

طار ثقا فتو، وأنشطتو المختمفة: االجتماعية، االقتصادية والثقافية، مكونات المجتمع، وا 
والعممية، عمى أساس مف خبرات الماضي وخصائص الحاضر، واحتماالت المستقبؿ، 
فتعمؿ عمى تشكيؿ األجياؿ الجديدة في مجتمع إنساني في زماف ومكاف معيف وتنمية 

صى درجة ممكنة مف مكونات شخصياتيـ المتفردة، وبما يمكنيـ مف تنميتيا إلى أق
خالؿ ما يكتسبونو مف معارؼ واتجاىات وميارات، وبما تجعؿ كؿ فرد مواطنا، يحمؿ 
ثقافة مجتمعو، متكيفا مع نفسو، ومع بيئتو ومواقؼ الحياة المتغيرة ومنتجا يساىـ في 

 أحد مجاالت العمؿ واإلنتاج، وحاسا لقضايا أمتو، واإلنسانية جمعاء .

بأف التربية تيدؼ إلى أف تثير وتنمي لدى الفرد حاالت جسمية  ليذا فإف دور كايـ يرى
 وعقمية يتطمبيا  منو مجتمعو المحمي الذي يعده لمحياة

 مفهوم التربية البدنية والرياضية: -2

ف نجدىا تختمؼ في شكميا فإف  لقد تعددت مفاىيـ التربية البدنية عند العمماء وا 
جزء متكامؿ مف التربية العامة، وميداف تجريبي مضمونيا لـ يتغير، فالتربية البدنية 

ىدفو تكويف المواطف الصالح أو الالئؽ مف الناحية البدنية والعقمية واالنفعالية 
ـ، 4991)صالح عبد العزيز،  واالجتماعية، وذلؾ عف طريؽ ألواف مف النشاط البدني

 (12صفحة 
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ذلؾ الجزء حيث يرى بأنيا:"ذكر بيتر أرنولد تعريفا لمتربية البدنية والرياضية  كما
التربوية التي تثري وتوافؽ الجوانب البدنية،  العممية مف المتكامؿ

) أميف  بشكؿ رئيسي عبر النشاط المباشر" العقمية،االجتماعية،الوجدانية لشخصية الفرد
 (499، صفحة 7554أنور الخولي، 

بأنيا عممية تربوية وتطويرية لوظائؼ الجسـ،  والرياضية  التربية البدنية يعّرؼ "لوبوؼ
، j , lebeuf ،4791)  .مف أجؿ وضع الفرد في حالة تكيؼ حسنة لحاالت الممارسة

38p ) 

ومف ىنا نجد أف التربية البدنية والرياضية تعددت مفاىيميا بيف العديد مف الباحثيف 
جميع المجاالت البدنية، ولكنيـ يتفقوف عمى أنيا تعمؿ عمى إنشاء الفرد وتكوينو في 

 االجتماعية، االنفعالية، العقمية .

 عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة: -3

) ليست ية مف عممية التربية العامة، وىيالتربية البدنية والرياضية جزء بالغ األىم
العكس حاشية أو زينة ( تضاؼ لمبرنامج المدرسي كوسيمة لشغؿ األطفاؿ لكنيا عمى 

مف ذلؾ جزء حيوي مف التربية وجاء في الميثاؽ الدولي لمتربية البدنية والرياضية 
الصادر عف اليونسكو في الفصؿ الثاني بعنواف ) التربية البدنية والرياضية تمثالف 
الركف األساسي الذي تقـو عيو التربية المستمرة في نظاـ التربية العامة(، لذا ينبغي أف 

لبدنية والرياضية باعتبارىما بعديف أساسيف لمتربية والثقافة حسب قدرات ننمي التربية ا
كؿ إنساف وأف ننمي كذلؾ إرادتو والتحكـ في أىوائو وأف ننمي إندماجو التاـ في 
مجتمعو وينبغي أف تضمف استمرارية النشاط وممارسة الرياضة طواؿ حياة اإلنساف 
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، صفحة 4999أميف أنور الخولي،  )د وذلؾ بواسطة تربية شاممة ودائمة و معممة
404) 

إف تعبير التربية البدنية و الرياضية اكتساب معنى جديد بعد إضافة كممة التربية إليو ، 
فكممة بدني تشير إلى البدف و ىي كثيرا ما تستخدـ في اإلشارة إلى صفات بدنية 

البدف مقابؿ العقؿ ، مختمفة كالقوة البدنية  و النمو البدني أو الصحي و ىي تشير إلى 
وعمى ذلؾ فحينما تضاؼ كممة التربية إلى كممة بدنية ، تحصؿ عمى تعبير تربية بدنية 
، و المقصود بيا تمؾ العممية التربوية التي عند ممارسة أوجو النشاط التي تنمي 
وتصوف جسـ اإلنساف و تساعد عمى تقويتو وسالمتو فإف عممية التربية تتـ في نفس 

ذه التربية تجعؿ حياة اإلنساف أكثر رغدا أو العكس تكوف مف اليداـ ويتوقؼ الوقت ، ى
ذلؾ عمى نوع الخبرة التي تصاحب ىذه التربية ، وتتوقؼ قوة التربية البدنية و الرياضية 

)محمود عوض بسيوني،فيصؿ ياسيف  عمى معاونة في تحقيؽ أغراض التربية.
 (44، صفحة 4997الشاطي، 

العالقة بيف التربية البدنية والرياضية والتربية العامة تعتبر قوية  وفي األخير نجد أف
جدا، الشيء الذي جعؿ الكثير مف الباحثيف يعرفونيا بأنيا جزء ال يتجزأ مف التربية 

 .العامة

 أهمية التربية البدنية والرياضية: -4

فقط عندما  ذكر المؤلؼ شيمر في رسالتو " جماليات التربية " أف اإلنساف يكوف إنسانا
يمعب"، ويعتقد المفكر ريد أف التربية البدنية تمدنا بتيذيب لإلرادة ويقوؿ أنو ال يأسؼ 
عمى الوقت الذي يخصص لأللعاب في مدارسنا، بؿ عمى النقيض، فإنو ىو الوقت 

 الوحيد الذي يمضي عمى خير وجو.
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ت المتحدة وقد كاف أوؿ مف عبر عف أىمية التربية البدنية والرياضة في الواليا
األمريكية العالـ والسياسي بنجاميف ، فذكر في مؤلؼ لو مزايا التمريف البدني في 

 (71، صفحة 4999)محمد الحماحمي ،  توطيد وتقوية أركانيا.

كما أننا نجد أف أىمية التربية البدنية والرياضية تظير مف خالؿ ما يستثمره التمميذ مف 
والرياضي الذي يمكف مف بموغ أىداؼ تربوية تساعده المكتسبات خالؿ النشاط البدني 

في ترقية واستثمار الجانب الثقافي واالجتماعي، وتظير أيضا مف خالؿ مساعدتو عمى 
التكيؼ مع جميع المحيطات االجتماعية كما تنمي قدرة االتصاؿ والتوافؽ بيف الرغبة 

ترمي إلى تفعيؿ  والعمؿ مف خالؿ نشاط مبني عمى مواقؼ تعميمية منتظمة وىادفة
المعارؼ والخبرات الفكرية، الحركية والخمقية كونيا وسيمة تعزز العالقات البشرية 

 المفيدة.

كما تساعد عمى تنمية القدرات البدنية وعناصر التنفيذ واإلدراؾ، كما ترمي إلى إدراؾ 
)مديرية التعميـ  أىمية الوقاية مف األمراض واآلفات المضرة بالصحة والمجتمع

 (11-12، الصفحات 7550ساسي، األ

 أهداف التربية البدنية و الرياضية في المرحمة الثانوية:-5

 أهداف المجال الحسي الحركي:-5-1

تيدؼ التربية البدنية و الرياضية إلى تطوير الميارات و القدرة البدنية في التعميـ 
 ة : الثانوي و يجب مساعدة التمميذ عمى اكتساب و تحسيف القدرات التالي

يدة الصعوبة كفنيات الوثب إدراؾ التمميذ لجسمو جيدا و تعممو تدريجيا حركات متزا-
 .العالي
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يكتسب سموكات حركية منسقة و متالئمة مع المحيط في كؿ الوضعيات الطبيعية -
كالمشي و الجري و مف خالؿ الوضعيات األكثر تعقيدا كاجتياز الحواجز و مالمسة 

 األجيزة التربوية.

التحكـ في الفنيات الحركية القاعدية و الوضعيات التكتيكية البسيطة المبرمجة في -
 المؤسسة.

 الخمداومة ،المرونة ،المقاومة،..اكتساب القدرات البدنية كالسرعة ،القوة ،ال-

 تعميمو كيفية توزيع جيده و تناوب الفترات الراحة و العمؿ .-

 سميمة.تعميمو كيفية االسترجاع و الراحة بطرؽ -

 أهداف المجال االجتماعي العاطفي:-5-2

تتميز مادة التربية البدنية والرياضية عف باقي المواد األخرى بالعالقات الدينامكية 
المبنية عمى المساعدة والتعاوف والمنافسة وليذا األساس يجب إعطاء التمميذ الفرصة 

 التخاذ المواقؼ والتحكـ في القدرات التالية :

الناشط البدني الرياضي وامتالؾ الرغبة والقدرة عمى بذؿ الجيد قد تعوده عمى حب  - 
 التدريب باستمرار.

_ دمجو في الفوج عف طريؽ مشاركتو في النشاط البدني والتقمص التدريجي لمختمؼ 
 األدوار.

تيذيبو خمقيا بتقبؿ القوانيف واحتراميا وتطبيقو لمقوانيف داخؿ الفوج وتجاه الزميؿ  -
 تحمي بالروح الرياضية(.)ال

تعبيره عف انفعاالتو بطريقة ايجابية بالفرح واالرتياح أثناء ممارستو النشاط وتقبمو  -
 اليزيمة 
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 :أهداف المجال المعرفي-5-3

األنشطة البدنية تساعد التمميذ عمى تحسيف القدرات اإلدراكية والتفكير التكتيكي خاصة 
التي تطرحيا مف تركيز ويقظة وسرعة االستجابة أثناء األلعاب الجماعية والمسائؿ 

 والتصور الذىني لموافؽ المعب كـ يمكف المراىؽ مف أف يكتسب المعارؼ التالية :

     .مارسة وتطبيؽ قوانيف المعب_ كيفية م

 _ التعرؼ عمى تاريخ األنشطة البدنية والرياضية .

)وقاؼ  التشريحية والفسيولوجية ._ فيـ معنى التربية وتأثيرىا عمى الجسـ مف الناحية 
 (72، صفحة 7559حمزة وآخروف، 

 درس التربية البدنية والرياضية:-6

يمثؿ الجزء األىـ مف مجموع األجزاء لمبرنامج المدرسي لمتربية البدنية والرياضية ومف 
خاللو تقدـ كافة الخبرات و المواد التعميمية التي تحقؽ أىداؼ المنيج ويفترض  أف 

 4991)درويش، عدناف،  منو كؿ تالميذ المدرسة مرتيف أسبوعيا عمى األقؿ . يستفيد
 (94، صفحة 2الطبعة 

درس التربية البدنية والرياضية كغيره مف الدروس األخرى المنيجية األخرى لو كما أف 
دور فعاؿ ومميز في تحقيؽ األىداؼ التربوية، ويمثؿ الدرس أغر وحدة تعميمية في 

)عمي الدريدي، السيد عمي  النشأ ويعد كحقؿ أساسي لتعميـ وتربيةي المنيج المدرس
 (49، صفحة 4912محمد، 

إضافة إلى ذلؾ يقـو الدرس ويعمؿ عمى تنمية قدرات واتجاىات وميوؿ التالميذ فيو 
 الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي وىو أساس كؿ منياج التربية البدنية والرياضية

  (91، صفحة 4999و محمد سعد زغموؿ، )مكاـر عممي أبو ىرجة 
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 األهداف الرئيسية لدرس التربية البدنية والرياضية :-6-1

 العمؿ عمى الوقاية الصحية لمتالميذ وتنمية القواـ السميـ . .1

 تنمية الصفات البدنية وفقا لخصائص التمميذ ومستوياتيـ وأولوياتيـ . .2

 الرياضية المكتسبة .تعميـ وتنمية الميارات الحركية لألنشطة  .3

 رعاية النمو النفسي لتالميذ المرحمة في ضوء السمات النفسية ليـ . .4

 التدريب عمى الميارات الفنية و الخططية بالدرس وخارجو . .5

 تنمية الجوانب االجتماعية والخمقية ) الروح الرياضية ، القيادية ، التعاوف ، االحتراـ ( .6

 والمرتبطة بيا ) صحية ، تنظيمية ( العمؿ عمى نشر الثقافة الرياضية . 2

)محسف محمد حمص،  االىتماـ بالجانب الترويحي مف خالؿ نشاط الدرس وخارجو .
 (41،42، صفحة 4992

  أهمية درس التربية البدنية و الرياضية :-6-2

لما كانت التربية البدنية والرياضية تعد الركف األساسي لتطوير كافة قدرات التالميذ ، 
فقد وجب االىتماـ بمادتيا وما تحتاج إليو مف إمكانيات بشرية ومادية مف مساحات 

 (91، صفحة 4995)قاسـ المندالوي وآخروف، وأجيزة وأدوات وبرامج ومناىج حديثة. 

بية البدنية والرياضية ىي عممية حيوية في المدارس ويرى سعيد عظمي : "أف التر 
)محمد سعيد  بمراحميا المختمفة وليا دور أساسي في تنمية المياقة البدنية لمتمميذ .

 (94، صفحة 4999عظمي، 

 محتوى درس التربية البدنية و الرياضية :-6-3

درس التربية البدنية ىو الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية البدنية وىو الوحدة 
التشكيمية لمدورة  يتمثؿ مركز اىتماميا في النشاط الرياضي أو التعبير الجسدي ، وىذا 
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)حسف شمتوت، تبعا لألىداؼ المسطرة مف طرؼ األستاذ وكذلؾ برنامجو السنوي . 
 سـ الى :ويق (459، صفحة 4995

 الجزء التمهيدي:-6-3-1
بدرس التربية البدنية ويكوف في بدايتو، واصطمحت  األخذ باليد: ىذا المصطمح خاص

 ىذه التسمية لمتعبير عف الدخوؿ التدريجي في الدرس وتتضمف ما يمي:
 مراقبة المباس الرياضي لمتالميذ.ػػػ 
 أخذ غيابات التالميذ عف طريؽ المنادات.ػػػ 
عطاء ىدؼ الحصة المراد القياـ بيا.        ػػػ   التذكير بيدؼ الحصة السابقة وا 
:"  ( عمى أنو4919) m.pradot وj.l.a.ubicheالتسخيف: ويعرؼ حسب ػػػ 

مجموعة األنشطة المستعممة مف أجؿ الوصوؿ إلى الحالة المثمى مف التحضير البدني 
جيد بدني يتطمب نشاط وظيفي  والنفسي الضروري لمتطبيؽ الشديد وىو يتـ عف طريؽ

 : االنقباض العضمي، النظاـ الدوري، النظاـ التنفسي لمختمؼ المحصالت التالية
(p.seners ،7557 صفحة ،p185) 
 المرحمة الرئيسية:-6-3-2

تعتبر ىذه المرحمة ىي الركف األساسي لدرس التربية البدنية و الرياضية في جميع 
تحكـ و تقيـ مدى تحقيؽ أىداؼ الدرس ،لذلؾ فيي المراحؿ التعميمية و مف خالؿ 

تمقي الكثير مف االىتماـ و العناية مف أستاذ التربية البدنية و الرياضية ،و تحقؽ 
غرضيف أساسيف )غرض تعممي ،غرض تطبيقي(حيث أنو يتـ تعميـ الميارات الحركية 

، 7550رة، )أحمد بوسك طبقا لألىداؼ المتعددة و تطبيقيا في شكؿ ألعاب موجية .
 (27-24الصفحات 

في ىذا الجزء مف الدرس يجب أف يمارس التالميذ ميارات  نوعية محددة مرتبطة 
بالنشاط، كما تتاح لمتالميذ الفرصة لتطبيؽ الميارات التي تعمموىا أو قاموا بتنميتيا، 

 (410، صفحة 7552)مصطفى السايح محمد،  وقد يكوف ذلؾ بواسطة منافسة
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 الجزء عف طريؽ ثالث مناىج لمتعمـ:يتـ تطبيؽ ىذا 

 منيج الدورافو  -منيج التتابع -

 (499، صفحة p.seners ،7557) رشات مع التكرار الفردي لمتالميذمنيج الو -

 يعتبر الجزء الرئيسي مف أىـ األجزاء في الدرس ويظير في النقاط التالية: 

 يعتبر العمود الفقري لمدرس. -

 أساس الخطة العامة. -

 فيو تعميـ المتعمميف الميارات المختمفة لألنشطة)نشاط تعميمي(. يتـ -

)مكاـر عممي  يتـ فيو تطبيؽ الميارات المتعممة مف طرؼ التالميذ )نشاط تطبيقي( -
 (499، صفحة 4999أبو ىرجة و محمد سعد زغموؿ، 

 المرحمة الختامية:-6-3-3

طة بحيث تكوف ذات دقائؽ ويشمؿ عمى تمرينات بسي 0إلى  2ويحدد ليا زمف مف 
ايقاع بطيء ويفضؿ استخداـ تمرينات التنفس واالسترخاء حتى تساعد الطفؿ عمى 
اعادتو الى الحالة الطبيعية التي كاف عمييا قبؿ بدء الوحدة التعميمية بحيث يخرج مف 

 .(14، صفحة 7554)عبد الحميد شرؼ ،  الدرس ىادئ وفي حالة طبيعية.

    :الخالصة

تعتبر التربية البدنية والرياضية ركف أساسي في االرتقاء المميز بسموؾ التالميذ     
،ومعالجتيا عمى النحو الذي يرضاه المجتمع، فيي تيدؼ إلى تكويف أفراد مقبميف 

 لمحياة االجتماعية مف جميع جوانبيا .

 وبالتالي تعتبر البدنية والرياضية وسيمة تربوية تساعد في تكويف الفرد. 



 

 

 
 

 تمهيد.

 تعريف القلق -1

 تفسيرات القلق عند بعض علماء النفس -2 

 أنواع القلق -3

 .أعراض القلق -4

 . مستويات القلق -5

 .األسباب الرئيسية للقلق -6

 خالصة. -
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  تمهيد:
يعتبر القمؽ مف أخطر األمراض التي يتعرض ليا اإلنساف في ىذا العصر، ومف      

المالحظ أف القمؽ يسيطر سيطرة تامة عمى اىتماـ العمماء مف تأثير فعاؿ عمى 
والجسمية، إال أف تفسيرات الناس تنوعت ليذا المرض اضطرابات الوظائؼ النفسية 

النفسي، حسب معموماتيـ ودراساتيـ وأبحاثيـ كما تناقضت واضطربت آراء العمماء 
والفالسفة والمفكريف حوؿ المقومات التي يمكف لمشخص االعتماد عمييا لمتخمص مف 

 القمؽ .
 تعريف القمق: -1

تعريؼ القمؽ، إذ تنوعت تفسيراتيـ كما لقد اختمؼ عمماء النفس فيما بينيـ في  
تبينت آرائيـ حوؿ الوسائؿ التي يستخدميا لمتخمص منو، وعمى الرغـ مف اختالؼ 
عمماء النفس حوؿ ىذه النقاط، إال أنيـ اتفقوا عمى أف القمؽ ىو نقطة البداية لألمراض 

 (282، صفحة 4994)محمد عبد الطاىر الطيب،  النفسية والعقمية
ويكوف مصدره في غالب  ،الطمأنينة" أف القمؽ ىو عدـ bazinـ "بازيف ويرى العال

 .(66)محمد نصر الدينياحي، صفحة  األحياف الشؾ وترقب الخطأ
: " يقوؿ أف فيـ موضوع القمؽ يجعمنا نضع تصورا فاروؽ السيد عثمافأما الدكتور 

 شامال بحيث تكوف الرؤية أوسع حتى نستطيع أف نفيمو، فالقمؽ ليس مصطمحا بسيطا 
 وأخروف  )كاستانيدا، ماؾ كاندرس، منفرد بذاتو، بؿ يمكف أف نتصوره بخريطة معرفية

 (65، صفحة 4987، 
الحاالت االنفعالية التي تصاحب الخوؼ كما عرفو فؤاد البيي السيد عمى أنو إحدى 

مف المستقبؿ ويؤدي إلى الضيؽ وعدـ الرضا والتييج الذي يعوؽ التفكير الصحيح 
 (67، صفحة 4975)فؤاد البيي السيد،  ويعوؽ العمميات العقمية األخرى
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  :تفسيرات القمق عند بعض عمماء النفس -2
 تفسير فرويد لمقمق: -2-1
إف أوؿ مف اىتـ بموضوع القمؽ وخصص لو جزءا كبيرا مف الدراسة والبحث ىو  

المحمؿ النفسي " سيغموند فرويد " وقد حاوؿ أف يعرؼ سبب نشأتو عند الفرد، وقد 
وضع فرويد في نظريتو أف القمؽ والخوؼ ما ىما إال ردود أفعاؿ في موقؼ معيف 

مف جية توقع صدمة، ومف جية فالخوؼ استجابة لخطر خارجي معروؼ فالقمؽ ىو 
أخرى تكرار لمصدمة في صورة مخففة، فعالقة القمؽ بالتوقع ترجع إلى حالة الخطر، 
بينما تحديد القمؽ وعدـ وجود موضوع لو يرجعاف إلى حالة الصدمة التي يسببيا 

) فاروؽ السيد عثماف،  العجز وىي الحالة التي يتوقع حدوثيا في حالة الخطر
 (26، صفحة 2664

وقد ذكر أيضا فرويد أف الوظيفة الدينامية الرئيسية لمقمؽ تعمؿ عمى مستوى الشعوري 
في شكؿ إشارة تحذير "لألنا" تدؿ عمى وجود خطر وشيؾ الوقوع مف الدفعات الداخمية 

 ويصاحب نمو ىذه الوظيفة االكتساب التدريجي لقدرة "األنا" عمى الحكـ
 تفسير القمق عند أتورانك:  -2-2
يفسر اتورانؾ القمؽ عمى أساس الصدمة األولى وىي صدمة الميالد، فانفصاؿ الوليد  

عف األـ ىو الصدمة األولى التي تثير لديو القمؽ األولي، فالفطاـ يستثير لدى الطفؿ 
نو القمؽ ألنو يتضمف انفصاال عف ثدي األـ، والذىاب إلى المدرسة يثير القمؽ أل

يتضمف االنفصاؿ عمى األـ، وكذلؾ الزواج يثير القمؽ ألنو يعني االنفصاؿ عف األـ، 
فالقمؽ في رأي "أوتورانؾ" ىو الخوؼ الذي تتضمنو ىذه اإلنفصاالت المختمفة، ويذىب 
أوتورانؾ إلى حد القوؿ أف القمؽ األولي يتخذ صورتيف تستمراف مع الفرد في جميع 

 مراحؿ حياتو ىما: 
 لحياة: والقمؽ مف التقدـ واالستقالؿ الفردي الذي ييدد الفرد باالنفصاؿ عف خوؼ ا

 عالقاتو وأوضاعو.
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  خوؼ الموت: قمؽ مف التوتر وفقداف الفردية وضياع الفرد في المجموع أو خوفو
)سيغموند فرويد، ترجمة  مف أف يفقد استقاللو الفردي إلى حالة االعتماد عمى الغير

 (34-33، الصفحات 4957محمد عثماف نجاتي، 
 القمق من خالل النظرة السموكية:-2-3

يرى السموكيوف أف القمؽ ىو سموؾ يظير نتيجة ضغط وتوتر وصراع، وىو يمدنا 
بأساس دافعي لمتوافؽ ماداـ أننا َنخُبُره كخبرة غير سارة وأي خفض لمقمؽ ينظر إليو 

متعددة  ألياتا بأدلة تستثير كيدؼ لو أىمية، كما ينظر إلى القمؽ أيضا باعتباره يمدن
لمتوافؽ، فالتعمـ الشرطي الكالسيكي عند "بافموؼ" يمدنا بتصور عند اكتساب القمؽ مف 

 خالؿ العصاب التجريبي والذي يتميز بالصفات التالية:
إف السموؾ العصابي ىو نتيجة ضغط وتوتر وصراع، ففي جميع التجارب التي مف  -أ

أف صراعا ما قد ظير بوضوح بيف نزعات الفعؿ  ىذا القبيؿ، فإنو ليس ثمة شؾ
 المعززة، ونزعات الفعؿ غير المعززة. 

 إف السموؾ العصابي يتميز بالقمؽ وىذا يتضمف العقاب مف أي نوع كاف.   -ب
إف السموؾ العصابي يتسـ بمجموعة مف األعراض التي تعتبر غير عادية فقي  -ج

 نظر المعايير االجتماعية.
فالقمؽ حسب النظرة السموكية إذف يقوـ بدور مزدوج فيو مف ناحية يمثؿ حافزا، ومف  

ناحية أخرى يعد مصدر تعزيز، وذلؾ عف طريؽ خفض القمؽ، وبالتالي يتولد القمؽ 
الذي يعد صفة تعزيزية سمبية تؤدي إلى تعديؿ السموؾ، ولعؿ أىـ ما أكده السموكيوف 

 ؤلمة تحدد مصدر القمؽ عند الفرد .ىو أـ القمؽ ىو استجابة شرطية م
ولقد استفادا كؿ مف "دوالرد وميممر" مف التصور السموكي لمقمؽ لكنيما استخدما  

مفاىيـ خاصة بيما حيث أكدا عمى الدور الذي يقـو بو خفض الدافع في عممية 
 التعميـ، والقمؽ ما ىو إال دافع عندما يزداد إلى حد معيف يؤدي إلى تدىور في األداء
والعكس. والقمؽ عند دوالرد وميممر حالة غير سارة يعمؿ الفرد عمى تجنبيا والقمؽ 
يعتبر دافعا مكتسبا أو قابال لالكتساب، ويحدث القمؽ نتيجة الصراع، والصراع يأخذ 
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اإلقداـ، أو  -الكثير مف األشكاؿ مثؿ: صراع اإلقداـ واإلحجاـ، أو صراع اإلقداـ
 (25-24، الصفحات 2664ؽ السيد عثماف، )فارو  اإلحجاـ -صراع اإلحجاـ

 القمق عند ماي: -2-4
القمؽ عند ماي ىو:" توجس يصحبو تيديد لبعض القيـ التي يتمسؾ بيا الفرد، وتعتقد 

 (84، صفحة 2665)عبد العزيز عبد المجيد محمد،  بأنيا أساسية"
 :آدلرالقمق عند  -2-4

والمجتمع ، وىذا التفاعؿ يؤدي إلى نشأة كاف آدلر يؤمف بالتفاعؿ الدينامي بيف الفرد 
القمؽ، ويرى أف الطفؿ يشعر عادة بضعؼ وعجز بالنسبة لمكبار والبالغيف بصفة 
عامة، ولمتغمب عمى ىذا العجز يسمؾ طريؽ السوية. فاإلنساف السوي يتغمب عمى 

يف الشعور بالنقص والقمؽ عف طريؽ تقوية الروابط االجتماعية التي تربط الفرد باآلخر 
المحيطيف بو، ويستطيع الفرد أف يعيش دوف أف يشعر بالقمؽ إذا حقؽ ىذا اإلنتماء إلى 

  المجتمع الذي يعيش فيو.
إال أف القمؽ يمكف أف يكوف إيجابيا مفيدا لصاحبو ويمكف أف سمبيا يؤثر عمى خطى 
 حياتو لذا وجب أف نفرؽ بيف القمؽ العادي والقمؽ المرضي حتى تكوف الصورة واضحة

 (34، صفحة 4984)فيصؿ محمد خير الزراد، 
 يقسـ العالـ النفساني  فرويد  القمؽ إلى نوعيف ىما:أنواع القمق:  -3

القمؽ الموضوعي والقمؽ العصابي ويضيؼ إلى ذلؾ بعض العمماء القمؽ الذاتي 
 العادي.

 القمق الموضوعي: -3-1 
معروؼ أي الخطر في  يرى  فرويد:  " أف القمؽ الموضوعي ىو رد فعؿ لقمؽ خارجي

ىذا النوع مف القمؽ يكمف في العالـ الخارجي، وكما يمكف تسميتو بالقمؽ العادي أو 
 (278، صفحة 4992)محمد حسف عالوي،  الحقيقي"

وىو اعقد أنواع القمؽ، حيث أف سببو داخمي غير معروؼ  القمق العصابي: 3-2 

 ويسميو بعض البسيكولوجييف بالقػػمؽ 
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بأنو خوؼ غامض غير مفيوـ ال يستطيع الفرد  (فرويد)الالشعوري المكبوت، ويعرفو 

أف يشعر بو أو يعرفػو، إذ أنو رد فعؿ غريزي داخمي، أي أف مصدر القمؽ العصابي 

، 4992)محمد حسف العالوي،  يكوف داخؿ الفرد في الجانب الغريزي في الشخصية

 (278صفحة 

 مف القمؽ العصابي ىي:بيف ثالثة أنواع  فرويد ويميز

 .القمؽ اليائـ الطميؽ 

 .قمؽ المخاوؼ الشاذة 

 .قمؽ اليستيريا 

 القمق الذاتي العادي: -3-3

 وفيو يكوف القمؽ داخميا، كخوؼ الفرد مف تأنيب الضمير إذا أخطأ واعتـز الخطأ
 (394، صفحة 4994)محمد عبد الطاىر الطيب، 

 قمق السمة: -3-4

القابمية لمقمؽ، أي تشير إلى االختالفات بيف الناس في ميميـ عبارة عف فروؽ ثابتة في 

 إلى االستجابة اتجاه المواقؼ التي يدركونيا كمواقؼ ميددة وذلؾ بارتفاع في شدة القمؽ

 قمق الحالة: -3-5

وىو ظرؼ أو حالة انفعالية متغيرة تعتري اإلنساف وتتغير بمشاعر ذاتية مف التوتر 
) محمد السيد عبد  ادي ويصاحبيا نشاط في الجياز العصبيوالتوجس يدركيا الفرد الع

 (389، صفحة 4985الرحمف، 
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 إف صورة مريض القمؽ تشمؿ أعراض نفسية وجسمانية. أعراض القمق: -4

 األعراض الجسمانية الفيزيولوجية: -4-1

تظير األعراض الجسمانية في تصبب العرؽ وارتعاش اليديف، ارتفاع ضغط الدـ، 
العضالت، النشاط الحركي الزائد، الدوار، الغثياف والقي وزيادة عدد مرات توتر 

، التعب  اإلخراج، فقداف الشيية، وعسر اليضـ، جفاؼ الفـ، اضطراب في النـو
والصداع المستمر، األزمات العصبية، مثؿ مص وقصـ األصابع، تقطيب الجبية 

)محمد عبد  الجنسية وضر الرأس وعض الشفاه ،وما إلى ذلؾ وكذلؾ االضطرابات
 (394، صفحة 4994الطاىر الطيب، 

 األعراض النفسية: -4-2

ىي الشعور بالخوؼ وعدـ الراحة الداخمية وترقب حدوث مكروه، مما يترتب عمى ذلؾ 
تشتت انتباه المريض وعدـ قدرتو عمى التركيز فيما يفعؿ، ويتبع ذلؾ النسياف اختالؿ 

 .(263، صفحة 4994)محمد عبد الرحماف حمودة،  أداء التسجيؿ في الذاكرة
 مستويات القمق: -5

يرى بعض عمماء النفس أف آداء وسموؾ اإلنساف وخاصة مواقؼ التي ليا عالقة 

ناؾ عمى األقؿ بمستقبميـ يتأثر لحد كبير بمستويات القمؽ الذي يتميز بو الفرد، وى

 ثالثة مستويات وىي:

دث التنبيو العاـ لمفرد مع ارتفاع المستوى يحفي ىذا  المستوى المنخفض: -5-1

درجة الحساسية نحو األحداث الخارجية، كما تزداد درجة استعداده وتأىبو لمجابية 

مصادر الخطر في البيئة التي يعيش فييا، ويشار إلى ىذا المستوى مف القمؽ بأنو 

 عالقة إنذار لفظ وشيؾ الوقوع.
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 المستوى المتوسط: -5-2

حيث يفقد السموؾ  المتوسطة لمقمؽ يصبح الفرد أقؿ قدرة عمى السيطرة، في المستويات

الجمود بوجو عاـ عمى استجابة الفرد في المواقؼ المختمفة، ويحتاج مرونتو ويتولى 

عمى السموؾ المناسب والمالئـ في مواقؼ ة الفرد إلى بذؿ المزيد مف الجيد لممحافظػ

 الحياة المتعددة.

 المستوى العالي: -5-3

يؤثر المستوى العالي لمقمؽ عمى التنظيـ السموكي لمفرد بصورة سمبية، أو يقـو بأساليب 

 سموكية غيػر مالئمة لممواقؼ المختمفة.

ال يستطيع الفرد التمييز بيف المثيرات أو المنبيات الضارة والغير ضارة، ويرتبط ذلؾ 
)محمد حسف  العشوائيبعدـ القدرة عمى التركيز واالنتباه وسرعة التييج والسموؾ 

 .(286، صفحة 4992العالوي، 
 األسباب الرئيسية لمقمق: -6
لمقمؽ أسباب ومصادر كثيرة ال يمكف أف نحصرىا في سبب أو مصدر واحد ومف   

 أىـ ىذه األسباب ما يمي:
 األسباب الوراثية:-6-1
العائالت أحدث الدراسات واألبحاث التي قاـ بيا عمماء النفس عمى التوائـ وعمى   
مف اآلباء واألخوة مف مرض القمؽ يعانوف مف نفس المرض ولقد وجد "شمير  46%

 %66، وأف حوالي %56وشمدز" أف نسبة القمؽ في التوائـ المتشابية تصؿ إلى 
 %4يعانوف مف صفات القمؽ، وقد اختمفت النسبة في التوائـ غير الحقيقية وصمت إلى 

مف الحاالت، وبيذه العوامؿ اإلحصائية  %43فقط، أما سمات القمؽ فقد ظيرت في 
)مصطفى غالب ،  قرر عمماء النفس أف الوراثة تمعب دورا فعاال في استعداد لممرضى

 (86، صفحة 4986
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 : الفزيولوجيةاألسباب -6-1

السمبتاوي ينشأ القمؽ مف نشاط الجيازيف العصبييف: السمبتاوي والبارسمبتاوي خاصة 

والذي مػركزه في الدماغ بالييبوتالموس وىو وسط داخؿ األلياؼ العصبية الخاصة 

باالنتقاؿ، ىذه األخػيرة سبب نشاطيا الييرمونات العصبية كاألدريناليف والنوادرياليف 

 (344)كاظـ ولي آغا، صفحة  التي يزداد نسبتيا في الدـ فينتج مضاعفات

  تة:المكبو  راألفكار والمشاع-6-3
مف مصادر القمؽ تمؾ األفكار والمشاعر المكبوتة والخياالت، والتصورات الشاذة      

والذكريات الألخالقية التي تترؾ شعور بالذنب وأفكار يشعر صاحبيا أنيا مكروىا أو 
محرمة وكؿ نشاط بدني أو فكري مخالفا لمتقاليد والنظـ األخالقية متعارؼ عمييا في 

راحة صاحبو النفسية ويحطـ ىدوءه وثقة الناس بو  مجتمع ما مف شانو أف يقمؿ
ويحاوؿ المرء أف يبقي ىذه األعماؿ واألفكار الممنوعة سرية وىذا يكمفو جيدا ويحوؿ 
جزءا مف تركيزه إلى حماية نفسو مف التيديد الداخمي والخارجي وبذلؾ يزيد توتره 

نتاجو  (76حة ، صف4993)األزرؽ بو عموا،  وانطوائو أو ثقؿ فعاليتو وا 
 عامل السن:-6-4

إف عامؿ السف لو أثر بالغ في نشاط القمؽ، فيو يظير عند األطفاؿ بأعراض قد   
تختمؼ عند الناضجيف فيكوف في ىيئة الخوؼ مف الظمـ. أما في المراىقة فيأخذ القمؽ 
مظير آخر مف الشعور باالستقرار أو الحرج االجتماعي وخصوصا عند مقابمتو 

  (496، صفحة 4995)نوري حافظ،  لمجنس اآلخر
  االفتقار إلى األمن:-6-5
 ويتجمى في انعداـ الشعور الداخمي باألمف وكثرة الشكوؾ والظنوف. 
 :اإلحباط المتزايد -6-6
الذي يسبب القمؽ خاصة إذا كاف مصحوبا بعدـ القدرة عمى تحقيؽ اليدؼ، والشعور  

 بقصور المجيودات لتحقيؽ الغايات.



القمؽ :الثانيالفصؿ الباب األوؿ                                                       

 

35 

 

 :الصراع الداخمي والمشاحنات في األسرةكثرة -6-7
بأي شكؿ مف األشكاؿ والذي يفقد التوازف االنفعالي بيف أفرادىا مما يخمؽ جو مف  

 التوتر واالضطراب الذي يفضي إلى القمؽ.
 التواجد في وسط يوحي بالقمق: -6-8
إف القمؽ النفسي يتأثر ظيوره بالوسط الذي يوجد فيو الفرد نفسو ومدى مالئمة الحالة  

 المزاجية ليذا الوسط.  
 الضعف الجسمي أو النفسي:-6-9
إذا كاف المراىؽ في حالة مرىقة وخاصة إذا كانت فترة المرض طويمة فإنو يمجأ إلى  

دـ وىزؿ ما يؤدي إلى مشاعر القمؽ وقد يعود ذلؾ لسوء التغذية ونقص السكر في ال
مؤلمة وتصبح بذلؾ الميكنزمات النفسية الوقائية ال تعمؿ بشكؿ الئؽ خاصة إذا كاف 
المراىؽ يعاني مف مشاعر سالبة نحو الذات وضعفو الجسدي يشعره أيضا بأنو غير 

، صفحة 2662)سعيد حسني العزة،  قادر عمى التكيؼ مع الخطر الحقيقي أو المتخيؿ
75) 
 الخالصة:-

أف القمؽ مف أشد األمراض التي يتعرض إلييا التمميذ ، والذي يترؾ أثر  نستخمص

كبير في نفسيو، حيث أنو يتكوف مف عدة تغيرات جسمية، نفسية، وسيكولوجية مختمفة، 

 ولقد قمنا في ىذا الفصؿ بإبراز ىذه المراحؿ المكونة لمقمؽ.

التي تبيف أف القمؽ عنصر ال يمكف  كما وضحنا فيو أيضا بعض التفسيرات العمماء 

، لذا يجب عمى األخصائييف )المراىؽ(إىمالو، وىذا لما فيو مف تأثير عمى التمميذ

 .ىذا العامؿ ومحاولة التقميؿ منو بالوسائؿ الالزمة  االعتباراألخذ بعيف 
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 :تمهيد

أىم  ذكرقمنا في ىذا الفصل بالتحدث عن المراىقة ، بإعطاء تعريفات ليا، مع     
ذكر أىم المشاكل المراىقة ، ثم أىمية  ، وكذلك و خصائصيا المراحل التي تمر بيا 

 .الخروج بخالصة ىامة وفي األخيرالتربية البدنية والرياضية، 

 المراهقة :  تعريف -1

إن كممة المراىقة مشتقة من الفعل راىق بمعنى  لحق أو دنى ، فيي لغـة :  -1-1
و الدنو الحمم ، فالمراىق بيذا المعنى ىو الفرد الذي يدنو من الحمم و  تفيد االقتراب
  (751، صفحة 1991)فؤاد البيي السيد ،  اكتمال النضج

يطمق مصطمح المراىقة عمى المرحمة التي تحدث فييا االنتقال اصطالحا :-1-2
)عبد الرحمان العيساوي ،  و الجنسي و العقمي و النفسي التدريجي في النضج البدني

  .(11، صفحة 1999
 تعاريف بعض العمماء لممراهقة : -2

بداية البموغ أي بداية المراىقة من الناحية البيولوجية ىي تمك المرحمة التي تبدأ من 
النضج الجنسي  حتى اكتمال نمو العظام، و ىي تتميز بخاصية النمو السريع غير 
المنتظم و قمة التوافق فيي عممية بيولوجية حيوية عضوية في بدئيا وظاىرة اجتماعية 

  (717، صفحة 1991)فؤاد البيي السيد ،  في نيايتيا
رة عواطف و توتر و شدة تميزىا و تكتنفيا عرفيا "ستايمي ىول" أن المراىقة ىي فت

األزمة النفسية و تسود المعاناة اإلحباط و الصراع و القمق و المشكالت و صعوبات 
  .(575، صفحة 1995)حامد عبد السالم زىران ،  التوافق

ىي فترة نمو جسدي وظاىرة اجتماعية و مرحمة زمنية،كما  -دورتي روجر -أما حسب 
  .(712، صفحة 1995)ممك مغول سميمان،  نفسية عميقةأنيا فترة تحوالت 
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ومن السيل تحديد فترة المراىقة لكن من الصعب تحديد نيايتيا و يرجع ذلك لكون أن 
المراىقة تبدأ بالبموغ الجنسي بينما تحديد نيايتيا بالوصول إلى النضج في مظاىره 

  (179، صفحة 1995)عبد العالي الجسماني،  المختمفة
 مراحل المراهقة : -3

إن مرحمة المراىقة ىي مرحمة تغير مستمر لذا من الصعوبة تحديد بدء مرحمة المراىقة 
 ونيايتيا، فيي تختمف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر وىي كالتالي:

 ( سنة :14-12المراهقة المبكرة )-3-1
د البموغ تمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البموغ حوالي سنة إلى سنتين بع

 الستقرار التغيرات البيولوجية الجديدة عند الفرد.
في ىذه المرحمة المبكرة يسعى المراىق إلى االستقالل ويرغب دائما في التخمص من 
القيود والسمطات التي تحيط بو ويستيقظ لديو إحساس بذاتو وكيانو ويصاحبيا التفطن 

جراء التحوالت البيولوجية ونمو الجنسي الناتج عن االستثارة الجنسية التي تحدث 
 (725، صفحة 1995)حامد عبد السالم زىران ،  الجياز التناسمي عند المراىق

 (سنة :17-15المرحمة الوسطى )3-2

يطمق عمييا أيضا المرحمة الثانوية وما يميز ىذه المرحمة ىو بطئ سرعة النمو  
ية والفيزيولوجية من زيادة الجنسي نسبيا مع المرحمة السابقة وتزداد التغيرات الجسم

الطول والوزن واىتمام المراىق بمظيره الجسمي وصحتو الجسمية وقوة جسمو ويزداد 
 بيذا الشعور بذاتو.

 (سنة :21-18المراهقة المتأخرة )-3-3

يطمق عمييا بالذات مرحمة الشباب ، حيث أنيا تعتبر مرحمة اتخاذ القرارات الحاسمة 
مينة المستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزوف ،وفييا يصل التي يتخذ فييا اختيار 

النمو إلى مرحمة النضج الجسمي ويتجو نحو الثبات االنفعالي والتبمور لبعض 
العواطف الشخصية مثل : االعتناء بالمظير الخارجي وطريقة الكالم واالعتماد عمى 
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يات ثم الطبيعة والجنس النفس والبحث عن المكانة االجتماعية وتكون لديو نحو الجمال
  (799، صفحة 1995)حامد عبد السالم زىران ،  اآلخر

 :خصائــص المراهقـــة -4

 :النمو الجسمي -4-1

ىذه الفترة تميز المراىق بالنسبة لمنمو الجسمي بتباطؤ سرعة النمو الجسمي نسبيا عن 
الذوق والسمع وتتحسن المرحمة األولى لممراىقة،وتزداد الحواس دقة و إرىافا كالممس و 

  (555، صفحة 1991)حامد عبد السالم زىران،  الحالة الصحية لممراىق
ويصل الفتيان والفتيات إلى نضجيم البدني الكامل تقريبا إذ تتخذ مالمح الوجو  

 (157، صفحة 1999)محمد حسن عالوي،  والجسم صورتيا الكاممة تقريبا
الرياضية أن يخفف من ىذا االختالل في االتزان ويستطيع المراىق بواسطة األنشطة 

بواسطة ممارسة رياضة كيواية يمارسيا أسبوعيا أو يوميا حسب ىوايتو ومجمل القول 
أن الرياضة تعتبر أكثر من وسيمة ترفيو لممراىق حيث تعينو عمى تخطي المرحمة 

 .(27، صفحة 1995)عبد الرحمن العيساوي،  بنجاح
 :نفعاليالنمو النفسي ال  -4-2

تعتبر المراىقة من أىم مراحل النمو الحساسة التي يفاجئ فييا المراىق بتغيرات 
عضوية وكذا نفسية سريعة تجعمو شديد الميل إلى التمرد والطغيان والعنف واالندفاع 

)فؤاد البيي  لذا تسمى ىذه المرحمة أحيانا بالمرحمة السمبية خاصة من الناحية النفسية
  .(751صفحة ، 1995السيد، 

ويتأثر النمو االنفعالي لدى المراىقين بالبيئة االجتماعية واألسرية التي يعيش فييا 
المراىق، وما يحيط بو من عادات وأعراف وتقاليد واتجاىات وميول، حيث توجو 

 سموكو وتكيفو مع اآلخرين أو مع نفسو.
 



المراىقة :لثالفصل الثاالباب األول                                                   
 

40 
 

 
 :لنمو العقمي-4-3

يسمى بالقدرة العقمية العامة كما تتضح القدرات تتميز ىذه المرحمة بنمو الذكاء العام و 
الفكرية والميول إلى نشاط معين دون غيره وتزداد قدرة المراىق عمى القيام بالعمميات 
العقمية العميا، ولقد استطاع عمماء النفس بعد دراسات طويمة أن يحددوا بعض من 

ية" وىي الفيم المغوي القدرة القدرات اليامة وقد أطمقوا عمى ىذه القدرات " القدرات العقم
 المكانية، التفكير، القدرة العددية، الطالقة المفظية، التذكر، سيولة اإلدراك ، الذكاء

 .(55، صفحة 1997)محمد عماد الدين إسماعيل، 
 :النمو الجتماعي-4-4

مما يميز النمو االجتماعي لممراىق أن المراىق يشعر في ىذه المرحمة بالبموغ مما 
عمى إتباع سموكيات معينة كمحاولة التحرر من القيود التي يفرضيا عميو يرغمو 

الوالدين أو األستاذ في البيت أو في المدرسة ويعتبرىا جاىال لكفاءتو ومقدرتو كما 
 (779، صفحة 1915)عبد القادر بن محمد،  يحاول دائما تقميد الكبار وخاصة النجوم

االجتماعية من حيث االنضمام إلى النوادي أو األحزاب ويبدأ المراىق بإظيار الرغبة 
أو الجمعيات عمى اختالف ألوانيا مما يؤمن لو شعورا باالنتماء إلى المجتمع كإنسان 
ذا قيمة فعالة، أما الشيء الممفت لمنظر في ىذه المرحمة فيو ميل لمجنس اآلخر نحو 

بعد ألن يكون إنسانا قادرا عكسو، مما يترتب عميو ميل اجتماعي جديد لمشاركة فيما 
 .(175، صفحة 1992)توما جورج خوري،  عمى بناء مستقبمو

المشاكل التي يواجييا المراىق ىي المسؤولة عمى االضطرابات في حياة المراىقين 
كالقمق والخوف والخجل وقد أسفرت األبحاث في المجتمعات المتحضرة عمى أن 

ظروف االجتماعية والثقافية التي يعيشيا المراىقة قد تتخذ أشكاال مختمفة حسب ال
 المراىق وعمى ذلك فيناك أشكاال مختمفة لممراىق ونذكر منيا: 

 مراىقة سوية. -
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 مراىقة إنسحابية. -

 .(72، صفحة 1995)عبد الرحمن العيساوي،  مراىقة عدوانية -

 النمو الجنسي:-4-5

خطر أو أنو يمشي  عمى أن المراىق يوجد في موقف من أىم التطورات التي تظير
 .يبدأ فييا العمل الغريزي الجنسي بخطوات سميمة وحذرة لمخروج من ىذه المرحمة التي

وىنا يظير عمى المراىق نوع  من الميل إلى التجميل قصد لفت االنتباه إلى الجنس 
األخر وىو بذالك في بحث دائم عن رفيق من الجنس اآلخر ، وىذا ىو أصعب األمور 
الن الغرض ىو التمذذ و الظيور وليس الغرض قصد أخر وىذه الغريزة ىي التي 

مستحبة العند المجتمع وال عند الطرف تجعمو يندفع وراء االنفعال و سموكات غير 
 األخر .     

ونتيجة الحتمية إن المراىق يقع في حالة الرفض لمكبت فيظير في شكل أخر ، 
ما اليروب إلى بعض  التزمت الديني ونبذ المجتمع وباألخرى الجنس األخر وا 

طابقة التعرضات الجنسية كاالستمناء أو ربما إلى البحث عن المذة مغايرة المظير مت
  (759، صفحة 7115)مجدي احمد محمد عبد اهلل ،  المضمون

 : مشاكــل المراهقــة -5

 :المشاكل النفسية-5-1

إن من الطبيعي أن تتسم الحياة النفسية لممراىق بالفوضوية والتناقض والتجارب العديدة 
 التي يقوم بيا المراىق وقد تكون فاشمة وقد تكون ناجحة.

صراعات داخمية مكبوتة قد يظيرىا أحيانا بالعدوان والتمرد عمى فيو بذلك يعيش في 
األعراف والتقاليد فيو يعتقد أنو يجب عمى الجميع االعتراف بشخصيتو وقد تؤدي ىذه 
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الصراعات النفسية إلى اإلحساس بالذنب والقير فيؤدي بو إلى االكتئاب واالنعزال أو 
 إلى السموك العدواني.

ىذه المشاكل بإدماج المراىق في النشاط الرياضي أو ونستطيع صرف النظر عن 
 الكشفي أو االجتماعي لكي يتكيف مع حياة الجماعة ويتعمم روح المسؤولية.

 :المشاكل الصحية-5-2  

تعد التغيرات التي أحمت بالجسم خالل ىذه الفترة مؤثرا لنمو المراىق وعميو أن يتكيف 
مع تغيرات أعضاء جسمية ويستجيب لمنتائج واآلثار التي تركتيا تمك التغيرات ومن ىنا 
فإن مرحمة المراىقة تمتاز بسرعة النمو الجسمي واكتمال النضج، ويتطمب النمو 

سريع لممراىق إلى تغذية كاممة حتى تعوض الجسم وتمده الجسمي والعقمي والجنسي ال
بما يمزمو لمنمو وكثير من المراىقين من ال يجد ذلك، فيصاب ببعض المتاعب 
الصحية كالسمنة وتشوه القوام وقصر النظر ونتيجة لنضج الغدد الجنسية واكتمال 

 .يخرق ويمارس بعض العادات السيئةوظائفيا فإن المراىق قد 

كون دور األسرة والمدرسة والمجتمع في توفير الغذاء المادي والمعنوي الذي ومن ىنا ي
 يتسمع بو المراىق لمواجية ىذه المشاكل والخروج منيا بأخف األضرار. 

 :نفعاليةالمشاكل ال -5-3

إن المشاكل الصحية التي يتعرض ليا أثناء مرحمة المراىقة حتما تؤدي بو إلى مشاكل 
المرحمة تتميز بعدة انفعاالت واالندفاع االنفعالي بسبب شعور  انفعالية شعورية فيذه

األسرة أو  المراىق بقيمتو وقد يتسرع ويندفع في سموكات خاطئة تورطو في مشاكل مع
المجتمع كما تمتاز األفعال بسرعة التغير، والتقمب وكذا كثرة الصراعات سواء مع 

مد عزت راجع" عن الصراعات التي الذات أو مع الغير وىذا ما ذىب إليو الدكتور" أح
 يعانييا المراىق ونذكر منيا:



المراىقة :لثالفصل الثاالباب األول                                                   
 

43 
 

      صراع عائمي بين ميمو نحو التحرر من قيود األسرة وبين سمطة األسرة. -

                              صراع بين مثالية الشباب والواقع. -

 صراع بين جيمو والجيل الماضي. -

  وبين ما يصدره لو تفكيره الجديد. صراع ديني بين ما تعممو من شعائر -

 صراع بين مغريات الطفولة والرجولة. -

)عبد الرحمن العيساوي،  صراع بين شعوره الشديد بذاتو وشعوره الشديد بالجماعة -
 .(25-21، الصفحات 1995

 :المشاكل الجتماعية-5-4

لى التمردف المراىق أنو يميل إلى الحرية و االيعر  انا عمى أحي عتماد عمى النفس وا 
تفرض عميو  ومواجية مع المجتمع و األسرة التياألعراف لذلك يجد نفسو في صراع 

ل المراىق إلى إظيار مظيره و قوانين وىي مدرسية أو أسرية يميقيودا معينة و سمطة 
ويتميز بالصراحة غير أنو يجب أن يحقق التوازن بين حاجياتو النفسية و قيود 

ما أن يتميز  ن تسامحت معو المؤسسات وا  فيجد نفسو منحرفا منبوذا من المجتمع وا 
، صفحة 1999)أحمد عزت،  األسرة و المدرسة وقد يؤدي بو التمرد إلى عواقب وخيمة

711). 

 :أهمية التربية البدنية لممراهق  -6

إن التربية البدنية والرياضية ليا أىمية بالغة في تكوين المراىق وشخصيتو حيث تحقق 
 اكتساب الخبرات والميارات الحركية ، التي تزيده رغبة وثيقة في الحياةلو فرصة 

وتجعمو يحصل عمى القيم التي قد ال يكسبيا في المنزل ، تقوم األنشطة الرياضية 
بتنمية مواىب  المراىق وقدراتو البدنية و العقمية وتطوير الطاقات البدنية و النفسية ، 

دروس وممارسة النشاط البدني وعموما فممارسة ويأتي بتكييف برنامج يوافق بين ال
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حصة بدنية رياضية واحدة أسبوعيا كفيمة بالمحافظة عمى المياقة البدنية الكفاءات 
 البدنية .

وتعتبر األنشطة الرياضية بمثابة ترويح عن النفس لممراىق ، بحيث تييأ لو نوع من  
وأحاسيسو ، التي تتصف التعويض النفسي و البدني وتجعمو يعبر عن مشاعره 

باضطرابات و االندفاع وىذا عن طريق ممارسة حركات رياضية متوازنة و منسجمة و 
)ميخائيل ابراىيم  مناسبة تخدم وتنمي أجيزتو الوظيفية والعضوية و تقوي معنوياتو .

 .(775، صفحة 1911أسعد، 

  الخالصة:

،والتي تتميز بخصائص تميزىا عن تناولنا في ىذا الفصل المراىقة أي الفترة الصعبة 
الفترات األخرى ،فخالل ىذه المرحمة يتعرض المراىق إلى تغيرات جسمية ،نفسية 
جتماعية وعقمية ،تؤدي بو إلى تقمبات مزاجية متكررة وسموكات تجعمو ينحرف عما  وا 

 ىو عميو طبيعيا

عطائيا األىمية ال  كبيرة.فميذا عمى المربي أو المدرس مراعاة ىذه الفترة وا 
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  تمهيد:

المنطمق منو يتطمب تدعيميا  إن أىمية أية دراسة ودقتيا ،تتعدى الجانب النظري      
من أجل التحقق من فرضيات البحث ، ويجب توخي الدقة في اختيار المنيج العممي 
السميم والمالئم، واألدوات اإلحصائية الالزمة التي تتطمبيا الدراسة ، من أجل الوصول 
إلى نتائج ذات داللة ودقة ، تساىم في تسميط الضوء عمى اإلشكالية المطروحة وفي 

 .قدم البحث العممي بصفة عامةت

 منهج البحث -1

 أن نعتمد عمى المنيج الوصفي بأسموب المسحالحاجة  اقتضتنظرا لطبيعة موضوعنا 
 الذي يعتمد عمى تحميل العالقات بين المتغيرات ومحاولة قياسيا.

 مجتمع البحث: -2

( سنة ، الممارسين لمتربية 18-17يتمثل مجتمع البحث في تالميذ المرحمة الثانوية )
 تمميذ موزعين عمى ستة ثانويات لوالية مستغانم. 408البدنية والرياضية والبالغ عددىم 

 عينة البحث: -3

وىي تعتبر جزء من  الميدانيةىي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات 
مثمة لمجتمع الكل، بمعنى أنو تأخذ مجموعة من األفراد المجتمع عمى أن تكون م

في إطار ىذه ، (14، صفحة 1980)نزار مجيد طالب ، كمال طو لوسين ، البحث 
 60 ،منياتمميذ كعدد إجمالي  120الدراسة قمنا باختيار عينة عشوائية ،  تتمثل في 

ثانويات في  ثالثتمميذ موزعة عمى  60تمميذ مزرعة عمى ثالث ثانويات ريفية ،و
  .المدينة



جراءاتو الميدانية: الفصل األولالباب الثاني                          منيجية البحث وا   
 

48 
 

 متغيرات البحث: -4

 :  المتغير المستقل  -4-1

 التربية البدنية والرياضية.-

 المتغير التابع: -4-2

 . القمق متغير -

 المراىقة. -

 تعريف المتغيرات المشوشة : -4-3

مما ال شك فيو أن البحث العممي في أي مجال وجب ضبط متغيرات بحثو ،حتى  
ت  األخرى التي عزل المتغيراوكذلك  ،لعممية المتوصل إلييا موثوق فيياتكون النتائج ا

يصعب " حيث يقول محمد حسن عالوي و أسامة  كمال راتب   تعرقل مسار البحث،
عمى الباحث  أن  يتعرض  عمى  المسببات  الحقيقية  لمنتائج  بدون ممارسة  الباحث 

، 1987)محمد حسن عالوي ،وأسامة كمال راتب ،  "  إجراءات البحث الصحيحة
 (243صفحة 

 الضبط اإلجرائي لممتغيرات المشوشة : -4-3-1

قام الطمبة في التحكم في متغير عامل الوقت لجمع االستبيان وبالرغم من ذلك فان لم 
 يتمكن من جمع كل االستبيانات لعدم إرجاعيا من بعض التالميذ. 

خضاع التالميذ الممارسين ليذا  ،بان بعزل التالميذ غير الممارسينقام الطال وا 
 االختبار. 
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 مجالت البحث: -5

 :المجال البشري -5-1

و بأخذ عينة عشوائية تشتمل  بوالية مستغانم أجريت الدراسة عمى تالميذ ستة ثانويات
 تمميذا كميم يمارسون التربية البدنية والرياضية. 120عمى

 المجال الزماني:        -5-2

 2018/2019أجريت ىذه الدراسة خالل الموسم الدراسي

لوالية مستغانم  أجريت الدراسة الميدانية في بعض الثانويات  المكاني:المجال  -5-3
 ومكان وجودىا. أسماء الثانويات يوضحالتالي  والجدول

 :يمثل توزيع المؤسسات التربوية التي أجري فيها البحث.)11(الجدول رقم  

 لمكانا اسم الثانوية
 أوالد بوغالم ثانوية محمد باشا محمد

 الشرايفية يحيىثانوية شريف 
 خضرة ثانوية بشير باي عدة

 -مستغانم-خروبة ثانوية بن زازة مصطفى
 صالماندر ثانوية أكراف

 وسط مدينة مستغانم ثانوية زروقي الشيخ
 أدوات البحث:  -6
(، وىو مقياس Zongمقياس من إعداد وتأليف وليم زونج) مقياس القمق: -6-1

 سنة فما فوق ،16وىو يناسب مستوى عمري  لمقمق،يقيس األعراض النفسية والجسمية 
 ومستوى تعميمي ثانوي فما فوق.
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عبارة، وفق تدرج رباعي )يحدث نادرا، يحدث أحيانا، يحدث  20يتضمن المقياس-
 كما يحتوي عمى خمسة عبارات سمبية،كثيرا، يحدث دائما(

 الدراسة اإلستطالعية: -7

الدراسة االستطالعية ىي مرحمة أولية أو دراسية قبمية تسبق الدراسة األساسية فيي 
تيدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات عمى موضوع الدراسة كما تيدف أيضا 

 (111، صفحة 2003)مصطفى عشوي، إلى التجريب و التدريب 

سالمة األدات القياس وىما مرتبطان  كما ويعتبر الثبات الصدق أحد أىم شروط 
)أحمد محمد الطيب  ببعضيما البعض وفي ىذا يقول كورتون "الصدق مظير الثبات "

ثابة والعكس ليس صحيحا ، أي بمعنى أن أدات القياس تكون (292، صفحة 1999، 
 سنتأكد من الشرطين. ثابتا ولكنو ال يتمتع بالصدق لذا االختبار، فقد يكون 

تالميذ من 10عمى عينة تتكون من  استطالعيةذا قمنا بإجراء دراسة ومن أجل ى
 الثانويات الذكورة سابقا ،ممارسين لمتربية البدنية والرياضية .

 أىداف الدراسة:

 التعرف عمى مدى فيم التالميذ لألسئمة المقياس.-

 مدى تناسب االختبار لعينة البحث.-

 ميدانيا وتفادييا.التي قد تواجينا  باتو بالصع التنبؤ -

 التعرف عمى الوقت المستغرق لإلجابة عمى األسئمة. -

 الثبات( لمقياس القمق. –العممية)الصدق  إيجاد األسس-
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  المستخدمة : األسس العممية لالختبار -8

 يعد االختبار صادقا إذا ما كان يقيس فعال ما أعد لقياسو، أم إذا أعدالصدق: -8-1

ال نتطمق عميو صفة الصدق، ولمصدق أنواع عديدة منيا لقياس سموك وقاس غيره، 
، 1993)عبد الرحمان عدس،  الصدق الفرضي وصدق المحتوى وصدق الذاتي.

 (167صفحة 

الباحثان بحساب صدق لمقياس القمق بطريقة استخراج الصدق من الثبات وىو  قام
 األمر الذي خرجنا اليو وذلك بتطبيق المعادلة 

  الثبات√=  الصدق

 0.80الثبات = 

وبالتالي قيمة الصدق المحسوبة اكبر من قيمة الصدق الجدولية التي  0.89الصدق = 
، وىذا يدل عمى أن اداة القياس صادقة لما وضعت لقياسو وتتميز  0.76تقدر ب: 

 بصدق عالي .

 الثبات: -8-2 

إذا أجري اختبار ما عمى مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد في ىذا 
االختبار ثم أعيد إجراء ىذا االختبار عمى نفس ىذه المجموعة ، ورصدت أيضا 
درجات كل فرد ودلت النتائج التي حصل عمييا الطالب في المرة األولى لتطبيق 

، 1999)إبراىيم،  اإلختبار ىي نفسيا التي حصل عمييا ىؤالء الطمبة في المرة الثانية
يعتبر اإلختبار ثابتا إذا كان "إلختبار ،ويضيف "فان راني" عن ثبات ا (75صفحة 
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)محمد حسن يعطي نفس النتائج إذا تكرر عمى نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط 
 (86، صفحة 2000عالوي ، 

 

 يوضح معامل الثبات و الصدق لمقياس القمق. : (2رقم)جدول

تم حساب الثبات لمقياس القمق بحساب معامل االرتباط برسون درجات وىذا ما 
( لمقياس القمق و ىي أكبر من 0,8يوضحو الجدول حيث بمغت قيمة "ر"المحسوبة )

( و مستوى الداللة 8( عند درجة الحرية )0,76قيمة "ر"الجدولية التي بمغت قيمتيا )
، كما أنم المقياس لو درجة عالية من ىو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا (0,05)

 ( ، وىذا ما يطمئن الباحثان لتطبيقو عمى العينة.0.89الصدق بمغت )

من العوامل الميمة التي يجب أن تتوفر في االختبار الجيد شرط  :الموضوعية -8-3
التعصب وعدم إدخال العوامل الموضوعية والذي يعني التحرر من التحيز أو 

الشخصية لممختبر كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو الشخصي وحتى تحيزه أو تعصبو، 
فالموضوعية تعني أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما تريدىا أن 

 (1999)مروان عبد المجيد ابراىيم ،  تكون.

 الوسائل اإلحصائية : -9

 مجموع التكرارات /100عددا)لتكرارات(*=  النسة المؤية -

معامل  مقياس
 االرتباط

درجة  ر الجدولية  معامل الصدق
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مقياس 
 القمق

0.8 0,89 0.76 9 0,05 
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 .المتوسط الحسابي -

و  
 س 

ن
 (135، صفحة 1999)مروان عبد المجيد ابراىيم،  ......  

 حيث أن 

 : ىو المتوسط الحسابي المراد حسابو . س 
 مج : مجموعة قيم س .

 ن : عدد قيم س .
 اإلنحراف المعياري: -

ع   √
  س   س  

ن
 (146، صفحة 2004)عمي سموم جواد الحكيم،  

 ع : االنحراف المعياري.
 س: درجات معيارية.

 س: المتوسط الحسابي .
 ن: عدد األفراد .

 مج: اختصار لكممة مجموع .         
  معامل االرتباط لبيرسون : -

 نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي :       
ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 
  ر 

 حيث أن :
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 مج س : مجموع قيم االختبار )س( .
 مج ص : مجموع قيم إعادة االختبار .

 : مجموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 : مجموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص
 (: مربع مجموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجموع القيم بين االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص 
 ن : عدد أفراد العينة

 :2معادلة إختبار حسن المطابقة كا -

 (2003)رضوان،  [ 2التكرار المتوقع( –)التكرارات الواقعية = مجموع]  2حيث كا

 لتكرار المتوقعا                                    

 : التكرارات المتوقعة .                       ت م، : التكرارت الواقعية  ت و

  التكرارات الواقعية   التكرارات المتوقع =  

                           عدد الحاالت                                 

 1 –درجة الحرية = عدد الحاالت 

 (271، صفحة  1989 ) أحمد محمد اليب ، ستيودنت(: -معادلة )ت -

ت  
̅̅س  ̅̅

̅̅س   ̅̅

√
ع ن 

 

ع ن  
 

ن  ن    
 [

 

ن 
 

 

[ن 
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 بحيث:

 : اإلنحراف المعياريع: حجم العينة و ن: المتوسط الحسابي ، س 

 الخالصة:-

لقياس  الحقيقيتكمن في مدى مالمسو لمواقع باعتباره المرجع  العمميأن قيمة البحث 
منيج معين  بإتباعتطابق المعارف النظرية والميدانية ، والدراسة الميدانية تتحقق من 

واختبار أدوات تتالءم مع طبيعة البحث وفي ىذا الفصل تناولنا أىم العناصر التي 
عينة البحث من المنيج المتبع مجتمع البحث ، ، بداية التطبيقيةأنجزت في في الدراسة 

، متغيرات البحث ،ومختمف أدوات البحث، ويعتبر ، مجالت البحث  اختيارىاوكيفية 
ىذا الفصل الدليل والمرشد الذي ساعدنا عل تخطي كل الصعوبات وبالتالي الوصول 

 إلى تحقيق أىداف البحث .



 
 
 تمهيد 
 ومناقشة نتائج  عرض  -1
 مناقشة النتائج بالفرضيات -2
 اإلستنتاجات   -3
 اإلقتراحات والتوصيات  -4
 خالصة عامة -

 المصادر والمراجع
 المالحق 
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 تمهيد:

جراءاتو الميدانيةبعد تحديد منيجية البحث  سنقوم في ىذا الفصل بعرض  ،وا 
الفرضيات المطروحة ومنيا الخروج ل مناقشتيا في ظثم  تحميميا،و النتائج   

  . في األخير تقديم خالصة عامةمع  باالستنتاجات واالقتراحات والتوصيات 

 النتائج:وتحميل  عرض -1

 المدينة(  –التالميذ )الريف  مستويات القمق لدى(:يمثل 03جدول رقم )

 المستويات

 المنطقة

 

 35أقل من

 

36-47   

 

48-59 

 

 فما فوق60

 01 07   36      16 تالميذ الريف

 01 07 41 11 تالميذ المدينة

 أين، المدينة( –يمثل مستويات القمق لدى التالميذ )الريف ( 03)من خالل الجدول رقم
أي خمو  يمثل المستوى السوي لمقمق الذي ، و (35في مستوى )أقل من  اختالف لوحظ

تمميذ بالنسبة لمنطقة 16حيث قدر تكرار ىذا األخير  أصحاب ىذه الفئة من القمق
تمميذ، اما في ما يخص المستوى 11الريف، بينما قدر تكرار في منطقة المدينة ب

تمميذ  36( وىو المستوى المتوسط لمقمق حيث، قدرت في منطقة الريف ب46-47)
ستوى ( وىو الم59-48تمميذ، وأما في ما يخص المستويين ) 41أما في المدينة ب

سجمنا تطابق استجابات  التكرارات بالنسبة لكل من منطقتي الريف العالي لمقمق 
المستوى المرضي فقد  .فما فوق(  60) في المستوى  أما ،لكل منيما7بمقداروالمدينة 
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بمقدار التكرارات بالنسبة لكل من منطقتي الريف والمدينة  تطابق استجابات سجمنا 
 لكل منيما  .1

القمق لدى التالميذ بالنسبة لمنطقة الريف  أن مستوى 1الل الجدوليتضح من خ  
 والمدينة ينحصر بين المستوى السوي والمتوسط.

المدينة( حسب  –يوضح تكرارات استجابات التالميذ )الريف  (:1مدرج رقم )
 المستويات القمق.

 
المدينة(  –(الذي يوضح تكرارات استجابات التالميذ )الريف 01الل المدرج رقم )من خ
في كل من  (36-47ارتفاع وتقارب في مستوى)حظنا الحيت مستويات القمق.حسب 

( حيث مرتفع عند تالميذ المدينة 35الريف والمدينة، ثم يمييا المستوى )أقل من 
وجود تطابق وتساوي في المستويين ض قميال عند تالميذ الريف، كما الحظنا ومنخف

و يتضح أن المستوى الغالب في كل من الريف (، ومنفما فوق60(ومستوى )48-59)
( وىو المستوى المتوسط لمقمق مع زيادتو في 47-36والمدينة يتمثل في المستوى )
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( وىو المستوى السوي لمقمق مع 35المدينة مقارنة بالريف، ثم يميو المستوى )أقل من 
 أرتفاعو عند الريف مقارنة بالمدينة.

في مقياس القمق  (ةلمدين -)الريفدرجات استجابات التالميذ (:يمثل 04الجدول رقم)
 حسب األوزان.

لمدينة( وا )الريف استجابات التالميذ ( والذي يمثل درجات04من خالل الجدول رقم)   
، حيث بمغت درجات التالميذ المدينة في اإلجابة )نادرا( في مقياس القمق حسب األوزان

بنسبة  درجة 839لريف كانت وأما ا،  %32.13 مئوية قدرىا درجة بنسبة813
درجة أي بنسبة  810)أحيانا( فكانت بالنسبة لممدينة وفيما يخص اإلجابة  ،34.7%

ىذا وكانت الدرجات ، %29.61درجة وبنسبة 716، وأما الريف فكانت  32.13%
أي  لمريف درجة 488لممدينة و %19.23درجة أي   485في اإلجابة )كثيرا( 

لمريف بنسبة مؤية  375لممدينة و  413وفي ما يخص اإلجابة دائما ، 20.18%
 عمى التوالي. 15.5و16.50

 

  األوزان نادرا أحيانا كثيرا دائما المجموع

 المدينة الدرجات 813 810 485 413 2521

 %ةالنسب 32.24 32.13 19.23 16.50 100

 الريف الدرجات 839 716 488 375 2418

 %النسبة 34.7 29.61 20.18 15.5 100
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في مقياس  (:يوضح النسبة المؤوية الستجابات التالميذ حسب األوزان2المدرج رقم)
 القمق .

 
يوضح النسبة المؤوية الستجابات التالميذ حسب األوزان في  ( الذي2المدرج رقم )
تقارب في نسب المئوية لإلجابتين ، يمكننا أن نالحظ بين الريف والمدينة  مقياس القمق

 ئوية أحيانا ونادرا.طفيف في كل من النسب الم اختالفكثيرا ودائما،بينما ىناك 

 في مستوى القمق بين تالميذ المدينةالتطابقات يمثل نتائج (:05الجدول رقم)

 مستوى 35مستوى أقل المستويات
 (36-47) 

 مستوى
(48-59) 

 مستوى
 فما فوق 66

 1 7 41 11 المدينةتكرارات 
 %1.66 %11.66 %68.33 %18.33 النسبة المؤية

  63.46 المحسوبة 2كا
 7.81 الجدولية 2كا

0

5

10

15

20

25

30

35

  المدينة الريف

34.7 
32.24 

29.61 
32.13 

20.18 19.23 

15.5 16.5 

 النسبة المئوية

 نادرا

  أحيانا

 كثيرا

 دائما



عرض وتحميل ومناقشة النتائج ني:الفصل الثاالباب الثاني                              
 

61 
 

تالميذ في مستوى القمق بين مدى التطابق (الذي يمثل 05من خالل الجدول رقم )
، وبمغت %18.33( ب35حيث بمغت نسبة التالميذ في المستوى )أقل من  ،المدينة

-48وىي أكبر نسبة ،وأما بالنسبة لمستوى ) %68.33( ب 47-36)في مستوى 
قدرت  فما فوق(60، حيث كانت أقل نسبة في المستوى) %11.66( فقد بمغت 59

1.66 %، 

أكبر من قيمة  63.46المحسوبة  2الل قراءتنا لمجدول أتضح لنا أن قيمة كاومن خ 
ومنو  0.05وى الداللة ، ومست 3، وىذا عند درجة حرية 7.81وىي  الجندولية 2كا

رغم ممارستيم لدروس  القمق ىفي مستو  المدينةن التالميذ يب تطابق وجد ال ي فإنو 
 إلى إضافة، خصوصية المنطقة الى يعزي الباحث ذلك التربية البدنية والرياضية 

نتيجة  األبناءالعزلة المفروضة عمى  المتمثمة فيالسمبية اجتماعيا  الضغوطتنامي  
االلكترونية  مع  واأللعابفي استخدام الوسائل التكنولوجية  من ىواتف الذكية   اإلفراط

التالميذ  تواصل  يحد من  ما  .ماعياالنيماك في  التفاعل مع  مواقع التواصل االجت
 .بينيمفيما 

ويتضح من خالل الجدول أنو مستوى القمق لدى تالميذ المدينة ينحصر بين المستوى 
 السوي والمتوسط
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 ية الستجابات التالميذ المدينة في اختبار القمق. النسب المئو يبين  (:3دول رقم )ج

 
الذي يبين النسبة المئوية الستجابات التالميذ المدينة في  (3من خالل المدرج رقم)

 حيث تخص ىذه النسبة  68.33 وقدرت ب نسبة اعمي نالحظالقمق حيث  مقياس
تمثل و  18.33ثم تمييا نسبة  ،المستوى المتوسط لمقمقتمثل ( وىي 47-36مستوى )ال

-59) في المستوى 11.66( أي المستوى السوي، ثم تمييا نسبة 35المستوى)اقل من 
في المستوى  1.66كما سجمت أدنى نسبة وىي أي المستوى العالي لمقمق،( 48
 لنا  بينتا لممدرج من خالل تحميمنو فما فوق( أي المرضي الذي يستوجب العالج ، 60)

المرحمة الثانوية الممارسين لمتربية البدنية والرياضية بالنسبة لممدينة يتميزون تالميذ ان 
 متوسط لمقمق.بمستوى 
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 في مستوى القمق بين تالميذ الريف. التطابقاتيمثل نتائج  (:06الجدول رقم )

في مستوى القمق بين تالميذ   التطابقات (الذي يمثل نتائج 06الجدول رقم )من خالل 
، وبمغت في %26.66( ب35الريف،حيث بمغت نسبة التالميذ في المستوى )أقل من 

( فقد 59-48وىي أكبر نسبة ،وأما بالنسبة لمستوى ) %60( ب 47-36مستوى )
 1.66فما فوق( قدرت ب60، حيث كانت أقل نسبة في المستوى) %11.66بمغت 

%. 

 2أكبر من قيمة كا 46.8المحسوبة  2ومن خالل قراءتنا لمجدول أتضح لنا أن قيمة كا
ال نو فإنو وم 0.05، ومستوى الداللة  3رية ، وىذا عند درجة ح7.81الجدولية وىي 

الباحثان ىذه النتيجة إلى  ويعزي  ،فالريتالميذ بين  يوجد تطابق في مستويات القمق
مع نقص في مرافق وسائل الترفيو واالستجمام  قمة  المنعزلة اقميميا مع طبيعة المنطقة 

. ىذا ما يؤدي الشحنات السمبية  الترفيو كالمركبات الرياضية والنوادي والمكتبات لتفريغ
 بالتمميذ الى عدم استقرار نفسي ما يدفعو الى القمق.

 

 مستوى المستويات
 35أقل

 مستوى
 (36-47) 

 مستوى
(48-59) 

 مستوى
 فما فوق 66

 1 7 36 16 تكرارات الريف

 1.66 11.66 66 26.66 النسبة المئوية

 46.8 المحسوبة 2كا

 7.81 الجدولية 2كا



عرض وتحميل ومناقشة النتائج ني:الفصل الثاالباب الثاني                              
 

64 
 

 

 يمثل النسب المئوية الستجابات التالميذ الريف في اختبار القمق (:4مدرج رقم)ال

 
في  ( الذي يبين النسبة المئوية الستجابات التالميذ الريف4من خالل المدرج رقم)

حيث تخص ىذه النسبة   60القمق حيث نالحظ اعمي نسبة وقدرت ب  مقياس
وتمثل   26.66( وىي تمثل المستوى المتوسط لمقمق، ثم تمييا نسبة 47-36المستوى )

-59في المستوى ) 11.66( أي المستوى السوي، ثم تمييا نسبة 35المستوى)اقل من 
في المستوى  1.66( أي المستوى العالي لمقمق،كما سجمت أدنى نسبة وىي 48
فما فوق( أي المرضي الذي يستوجب العالج ، ومن خالل تحميمنا لممدرج تبين لنا  60)

ان تالميذ المرحمة الثانوية الممارسين لمتربية البدنية والرياضية بالنسبة لمريف يتميزون 
 بمستوى المتوسط لمقمق.
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  الريف والمدينة مثل نتائج الفروق اإلحصائية بين عينتيي (:07الجدول رقم )

 القمق . اختبارفي  الممارسين لمتربية البدنية والرياضية

 المنطقة              
 

 المقاييس االحصائية

 ممارسين الريف ممارسن المدينة 

 2418 2521 مجموع الدرجات

 40.03 42.01 المتوسط الحسابي 

 6.37 6.72 اإلنحراف المعياري 

 1.43 "ت"المحسوبة

 1.98 الجدولية"ت" 

  

نتائج الفروق اإلحصائية بين عينتي الريف  ( الذي يمثل07من خالل الجدول رقم )    
والمدينة  الممارسين لتربية البدنية والرياضية في اختبار القمق، بمغ مجموع الدرجات 

،أما بالنسبة لتالميذ الريف فقد 42.01درجة بمتوسط حسابي  2521عند تالميذ المدينة
 .40.3درجة بمتوسط حسابي  2418مجموع الدرجات التالميذ بمغ 

وىي قيمة أصغر من قيمة  1.43من خالل قراءتنا لمجدول لقيمة "ت" المحسوبة وجدنا 
ومنو  فإنو ال  0.05مستوى الداللة و  118درجة حرية ، عند  1.98"ت"الجدولية 

في مستوى القمق ر عمى أن الموقع الجغرافي لم يوث توجد داللة إحصائية ، مما يدل
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أن لكل من  ويعزوه الطمبة الباحثانرسين لمتربية البدنية والرياضية، بين التالميذ المما
 الريف والمدينة ظروفو وأسبابو المؤدية إلى القمق. 

عينتي الريف المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري نتائج (:يوضح 64المدرج رقم)
 والرياضية في اختبار القمق . والمدينة الممارسين لمتربية البدنية

 
المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( والذي يوضح نتائج 4ل المدرج رقم )من خال

القمق، حيث  مقياسعينتي الريف والمدينة الممارسين لمتربية البدنية والرياضية في ل

 و المدينة بمغ 40.03حيث بمغ في منطقة الريف تقارب في المتوسط الحسابينالحظ 

مما  في الريف 6.37في المدينة ، و6.72واألنحراف المعياري الذي بمغ  ،42.01

بين تالميذ الريف والمدينة الممارسين لمتربية البدنية  كبير يدل عمى عدم وجود أختالف

 .رياضية في مستوى القمقوال

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

  المدينة الريف

40.03 
42.01 

6.37 6.72 

 المتوسط الحسابي 

 اإلنحراف المعياري 



عرض وتحميل ومناقشة النتائج ني:الفصل الثاالباب الثاني                              
 

67 
 

 :مناقشة النتائج بالفرضيات -2

 مناقشة الفرضية األولى: -2-1

تشير الفرضية األولى عمى أنو  يوجد تباين واختالف في مستويات القمق لدى      
 فيما بينيم. المدينةتالميذ 

يمثل نتائج التطابقات في مستوى القمق بين  الذي (05ول رقم )ومن خالل الجد   
والتي كانت قيمتو  2بحساب معامل حسن المطابقة كا فيما بينيمتالميذ المدينة 

 3عند درجة حرية  7.81 الجدولية 2مة كاسوىي أكبر من قي 63.46المحسوبة 
، عدم تطابق في مستويات القمقىناك ،حيث اتضح لنا أن  0.05ومستوى الداللة 

يوجد ومن خالل ىذه النتائج المتحصل وما تحممو من دالالت ،والتي تشير إلى أنو 
حيث اتفقت ىذه تباين واختالف في مستويات القمق لدى تالميذ المدينة فيما بينيم،

التي توصمت  (2011-2010النتيجة مع دراسة كل من )زلماطي جمال ،وبصايم خالد
 إلى أن تالميذ المرحمة الثانوية يغمب عمييم القمق المعرفي بدال من قمق الثقة بالنفس.

التي توصمت إلى ان عينة البحث تعاني من  (2017 )مازن أحمد شمسانو دراسة 
إنتشار القمق بدرجات عالية بين الذكور واإلناث وعدم وجود فروق بين الجنس في 

، كما إختمفت مع دراسة كل من ) قاسمي العيد ،حفاض عبد القمق العام
لأللعاب الجماعية دور في التقميل من  أن التي توصمت الى (2018-1017الحفيظ
، حسينبوعزيز  ودراسة) ( سنة18-17سمة القمق لدى التالميذ الطور الثانوي )من 

عمى أىم نتيجة وىي يتسم الممارسين  أسفرتوالتى  (2015-2014بمعربي عدة 
 ودراسة  لمتربية البدنية و الرياضية بدرجة قمق و ضغط نفسي أقل من غير الممارسين

 .ومنو نقول أن الفرضية األولى تحققت
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 مناقشة الفرضية الثانية:  -2-2

ريف فيما في مستويات القمق لدى تالميذ ال تشير الفرضية الثانية عمى أنو يوجد تباين
  بينيم.

بين  نتائج التطابقات في مستوى القمق( والذي يوضح 06ومن خالل الجداول رقم )   
والتي كانت قيمتو  2بحساب معامل حسن المطابقة كا فيما بينيم  تالميذ الريف

وى ومست 3عند درجة حرية  7.81الجدولية  2وىي أكبر من قيمة كا 46.8المحسوبة 
ومن خالل ىذه النتائج المتحصل  ، ،حيث اتضح لنا عدم وجود تطابق 0.05الداللة 

ف في مستويات عمييا وما تحممو من دالالت ،والتي تشير إلى أنو يوجد تباين واختال
، مع دراسة كل منحيث اتفقت ىذه النتيجة  القمق لدى تالميذ الريف فيما بينيم،
حول القمق وعالقتو ببعض المتغيرات لدى  (2000ودراسة )ىشام أحمد محمود غراب 

إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في قمق الحالة ،إال حيث توصمت الطمبة الثانوية ، 
ي قمق السمة لصالح الطالبات ، كما بينت الدراسة وجود فروق ان الفروق كانت دالة ف

دالة احصائيا بين التخصص العممي واألدبي لصالح األدبي في قمق اإلمتحان وقمق 
( حيث  توصمت إلى نتيجة أن اإلناث 1993و دراسة)غريب عبد الفتاح ،الحالة والسمة

ا إختمفت مع دراسة كل كم قد حصمن عمى درحة أعمى من الذكور في حالة سمة قمق. 
 التي توصمت الى أن (،2013-2012من ودراسة )لوالي حسين ،جالب إسماعيل

التالميذ العاديين المنخرطين في األنشطة الالصفية يمتازون بتوافق نفسي جيد ونسب 
قمق منخفضة جدا مقارنة بالعينتين األخرتين العادية الممارسة والسمينة الممارسة 

  .الرياضية لمتربية البدنية و 

    ومنو نقول أن الفرضية الثانية تحققت .
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 مناقشة الفرضية الثالثة:  -2-3

أنو توجد فروق جوىرية في مستويات القمق بين تالميذ الريف ويفترض فييا الطالبان 
 .والمدينة فيما بينيم

( الى نتائج الفروق اإلحصائية بين عينتي الريف والمدينة 07يشير الجدول رقم )
زونج و بحساب المتوسط لالممارسين لمتربية البدنية والرياضية في اختبار القمق 

بالنسبة  40.03في المدينة و 6.72وبانحراف معياري بمغ  42.01الحسابي الذي بمغ 
ث بمغت ت المحسوبة حي كانحراف معياري بالنسبة لمريف، 6.37لممتوسط الحسابي و

 توجد فروق ذات ومنو ال 1.98وىي أصغر من قيمة ت الجدولية التي بمغت  1.43
ومن خالل ىذه النتائج  118ودرجة حرية   %95عند مستوى الثقة داللة إحصائية 

والتي تشير إلى أنو ال توجد فروق جوىرية  ،متحصل عمييا وما تحممو من دالالتال
حيث   لدى تالميذ الريف والمدينة فيما بينيم جة الكميةحسب الدر  القمق مستوىفي 

 (2011-2010اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل من )زلماطي جمال ،وبصايم خالد
التي توصمت الى أن تالميذ المرحمة الثانوية يغمب عمييم القمق المعرفي بدال من قمق 

عينة  التي توصمت الى نتيجة أن (2007و دراسة )مازن أحمد شمسان  الثقة بالنفس
البحث تعاني من إنتشار القمق بدرجات عالية بين الذكور واإلناث وعدم وجود فروق 

ام أحمد محمود دراسة )ىشكما اختمفت ىذه النتيجة مع  ،بين الجنس في القمق العام 
ان الفروق  ض المتغيرات لدى الطمبة الثانوية،حول القمق وعالقتو ببع (2000غراب 

كانت دالة في قمق السمة لصالح الطالبات ، كما بينت الدراسة وجود فروق دالة 
وقمق الحالة  االمتحانبين التخصص العممي واألدبي لصالح األدبي في قمق  إحصائيا
( التي توصمت الى أنو  2014/2015 بمعربي عدة ، بوعزيز حسيندراسة ) ،والسمة

ضية بدرجة قمق وضغط نفسي أقل من غير يتسم الممارسين لمتربية البدنية و الريا
 الممارسين
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ومنو يمكننا القول أن الفرضية " توجد فروق جوىرية في مستويات القمق بين تالميذ 
 الريف والمدينة فيما بينيم" لم تتحقق.

 االستنتاجات: -3

 تباين مستويات القمق لدى تالميذ المدينة فيما بينيم. ـــ

 تباين في مستويات القمق لدى تالميذ الريف فيما بينيم. وجودــــ 

 عدم وجود فروق جوىرية في مستوى القمق بين تالميذ الريف و المدينة -

 مستوى القمق بين تالميذ الريف والمدينة.لتطابق عدم وجود   ــــ

 اإلقتراحات والتوصيات:  -4

 الباحثان من نتائج واستنتاجات ومقابمة النتائج بالفرضيات إليومن خالل ما توصل 
أنو يوجد قمق بين تالميذ الريف والمدينة الممارسين لمتربية البدنية  انبثتوالتي 

 والرياضية حيث استخمص الباحثان مجموعة من االقتراحات والتوصيات وىي كالتالي :

تي من شأنيا أن تساىم في لثة ثانوي واللسنة الثاــــ تقديم برامج إرشادية خاصة لتالميذ ا
 العممي.التقميل من الضغوط النفسية لدى التالميذ ودلك بتذكيرىم بمستواىم 

ضرورة العمل والتعاون بشكل مستمر بين األسرة والمؤسسة التعميمية لمنح التالميذ ــــ 
 الرعاية والرقابة والتقميل من حدة القمق .

ىالة امتحان شيادة البكالوريا وذلك لعدم وضع التمميذ في  ــــ عمى األولياء عدم تضخيم
 حالة قمق وتوتر .

عمى أن يكون محتوى درس التربية البدنية والرياضية يسوده المرح وكذا ــــ اإللحاح 
       المشاركة الفعالة لممراىق خالل الحصة مما يساعد كثيرا في تنمية جوانب شخصيتو .
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بأىمية األنشطة البدنية والرياضية لما ليا من فوائد عمى جميع ــــ توعية التالميذ 
 الجوانب خاصة النفسية منيا .

المزيد من الدراسات المماثمة عمى عينات أكبر حجما باستخدام نفس األداة  إجراءــــ 
 ومقارنة نتائجيا بنتائج الدراسة الحالية .

 التل والمناطق الوسطى والصحراوية.دراسات أخرى مقارنة بين تالميذ ثانويات  ــــ إجراء

 الخالصة العامة:-

 مقارنة لمستويات القمق بين الريف والمدينة   دراسة  البحث تناول

ضية، كون ىذه  المرحمة من الدى تالميذ المرحمة الثانوية الممارسين لمتربية البدنية الري
مرحمة جد ىامة في حياة أصعب المراحل العمرية ألنيا تمثل فئة المراىقين ،كما أنيا 

الفرد، نتيجة لمختمف التغيرات الجسمية والنفسية والفيزيولوجية واالجتماعية و االنفعالية 
مما تودي بو إلى  شخصيتووالتي من شأنيا التأثير في  التي تطرأ عمى التمميذ المراىق

يصو من ىذا األخير يعد من الظواىر الذي ينبغي االلتفاف حولو بدراستو وتشخ القمق،
 واآللياتأجل إيجاد األسباب والعوامل المؤدية إلى حدوثو والعمل عمى تقديم الحمول 

 بشخصية ونفسية التمميذ  ان يترسخقبل الالزمة والمناسبة لعالجو 

وتعتبر التربية البدنية والرياضية جزءا ميما من حيث ميزاتيا وخصائصيا المؤثرة عمى 
الجوانب النفسية لممارسييا، حيث ذكر محمد الحمامي " أن األنشطة الرياضية تساعد 

في العمل، ولعل ىذه  اإلرىاقعمى تحقيق التوازن النفسي وتقمل التوتر الناتج عن 
دارس التعميمية نظرا ألىميتيا الكبيرة والبالغة من األنشطة أدرجت خصيصا في الم
ترك آثار مي سموكات وصفات حسنة فيي تنت ثحيالمختصين لتحقيق أىداف ايجابية 

 ايجابية عمى ممارسييا كما أنيا تخفف من القمق لدييم"



عرض وتحميل ومناقشة النتائج ني:الفصل الثاالباب الثاني                              
 

72 
 

ومن خالل مناقشتنا لمفرضيات المطروحة في ىذا البحث توصمنا الى أن مستويات 
المستويين السوي والمتوسط لدى التالميذ المرحمة الثانوية ، حيث  القمق تتجمع في

الرياضية في خفض وكف الضغوط النفسية  يرجع ىذا التأثير الى الممارسة التربوية
 السمبية المؤثرة عمى الشخصية والسموك خالل المسار االجتماعي.

كما تبين وجود اختالفات في مستويات القمق لدى التالميذ المتمدرسين في كل من 
الريف والمدينة وىذا تبعا لمعوامل االجتماعية المحيطة بكل منطقة ، كما لوحظ انعدام 
وجود فروق جوىرية أو معنوية في مستويات القمق بين تالميذ الريف والمدينة مما 

في خفض مستويات القمق لدى التالميذ  إيجاباالتربوية  يوحي بتأثير الممارسة الرياضية
 المتمدرسين حسب المنطقتان تبعا ألىداف منياج التربية البدنية والرياضية .  

في ختام ىذا البحث نود أن نؤكد أن أىداف التربية البدنية والرياضية تتعدى حدود ما 
ىداف خاصة النفسية منيا إنما يتصوره المراىق وكذلك أساتذة المادة، وأن إبراز ىذه األ

ميق بأن ىذه الدراسة ال يمكن ، مع إيماننا العيكون ناتج عن تكثيف البحوث والدراسات
تصل إلى درجة الكمال في البحث والتقصي وأن قدرتيا عمى اإلتيان بالصواب أمر  أن

 وارد كورود الخطأ باعتبار أن الخطأ من طبيعة األشياء.
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 تفريغ الخاصة بتالميذ المدينة في مقياس القلق لزونج

 العبارات  الدرجات في العبارات اإلجابية الدرجات في العبارات السلبية

 رقم التلميذ 1نادرا 2أحيانا 3كثيزا 4دائما 4نادرا 3أحيانا 2كثيزا 1دائما

2 2 0 4 12 0 6 9 1 

0 4 3 4 8 9 10 5 2 

0 4 3 4 0 0 18 6 3 

1 0 6 4 20 6 6 5 4 

0 2 3 12 0 0 8 11 5 

0 2 6 4 4 9 14 4 6 

1 0 0 16 0 6 16 5 7 

0 0 12 4 0 12 14 4 8 

1 2 3 8 0 12 2 10 9 

0 4 0 12 0 9 8 8 10 

0 4 6 4 20 12 10 1 11 

1 4 3 4 12 3 10 6 12 

0 0 3 16 8 3 4 10 13 

2 0 9 0 12 9 8 5 14 

0 4 3 8 8 3 12 6 15 

2 2 0 8 32 6 2 5 16 

1 2 9 0 0 6 6 10 17 

0 2 0 16 0 0 18 6 18 

0 0 9 8 16 21 4 2 19 

0 4 6 4 8 12 6 6 20 

1 4 3 4 0 0 10 10 21 

1 2 6 8 4 9 14 4 22 

0 6 3 4 4 6 8 8 23 

3 0 0 8 12 3 4 9 24 

0 2 0 16 0 0 18 6 25 

1 0 9 4 0 6 4 11 26 

0 0 9 8 8 27 4 2 27 

2 4 0 4 12 3 14 4 28 

3 2 3 0 16 6 10 4 29 

2 2 0 8 12 0 6 9 30 

0 4 3 8 4 12 10 5 31 

1 2 3 8 0 0 16 7 32 

1 2 3 8 4 6 6 9 33 

0 4 3 8 0 2 6 11 34 

0 2 6 8 4 9 14 4 35 

1 0 3 12 0 9 14 5 36 



 

 التفريغ الخاص بتالميذ الريف في مقياس القلق 

 الدرجات في العبارات اإلجابية السلبيةالدرجات في العبارات 

 رقم التلميذ 1نادرا 2أحيانا 3كثيزا 3دائما 4نادرا 3أحيانا 2كثيزا 1دائما 

1 2 6 4 4 3 8 9 1 

0 0 9 8 0 6 10 8 2 

0 2 6 8 4 0 8 10 3 

1 0 6 8 0 9 10 6 4 
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0 4 3 8 0 6 10 8 7 

1 4 3 4 0 3 12 8 8 

2 2 3 4 8 6 4 9 9 

0 2 6 8 4 9 10 6 10 

3 0 6 0 0 6 14 6 11 

0 6 0 8 8 6 6 8 12 

0 0 12 4 0 6 14 6 37 

2 0 3 8 0 3 2 13 38 

0 0 12 4 0 9 8 8 39 

0 2 6 8 4 6 12 5 40 

1 2 9 0 0 6 6 10 41 

0 2 12 0 4 3 12 7 42 

1 0 3 12 0 6 12 7 43 

1 0 9 4 0 0 8 11 44 

2 2 3 4 4 0 2 13 45 

2 2 3 4 12 12 6 5 46 

1 4 0 8 0 3 4 12 47 

0 6 6 0 4 12 14 3 48 

1 2 3 8 0 0 10 10 49 

2 2 3 4 4 3 10 8 50 

1 4 3 4 4 0 10 9 51 

2 0 6 4 16 15 10 1 52 

2 4 3 4 12 3 8 7 53 

1 0 3 16 8 3 4 10 54 

0 0 9 0 12 9 8 5 55 

1 2 3 8 0 3 14 7 56 
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2 2 3 4 24 6 2 5 58 

2 0 3 8 4 0 10 9 59 
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1 4 3 4 0 3 10 9 13 

1 4 0 8 4 3 10 8 14 

1 4 0 8 0 9 0 12 15 

2 2 3 4 8 12 6 6 16 

1 2 3 8 16 3 8 7 17 

1 4 0 8 0 0 14 8 18 

1 2 0 12 8 15 12 2 19 

3 0 3 0 4 12 4 8 20 

0 4 3 8 0 3 8 10 21 

0 2 3 12 8 12 6 6 22 

0 4 6 4 8 12 6 6 23 

0 2 0 16 4 6 0 11 24 

0 2 9 4 4 12 8 6 25 

1 2 6 4 0 3 2 13 26 

1 4 3 4 4 6 14 5 27 

1 4 3 4 12 0 8 8 28 

0 2 6 8 0 3 4 12 29 

2 2 3 4 24 6 4 5 30 

2 0 6 4 16 6 2 8 31 

1 4 0 8 4 18 8 4 32 

1 0 12 0 16 6 6 6 33 

0 4 0 12 0 9 10 7 34 

1 2 3 8 0 3 8 11 35 

0 2 6 8 0 6 12 7 36 

0 2 3 12 20 12 4 4 37 

0 0 6 12 0 9 6 9 38 

2 0 3 8 20 9 10 3 39 

5 0 0 0 8 6 6 10 40 

1 2 0 12 8 6 6 8 41 

0 4 6 4 0 9 6 9 42 

1 0 3 12 0 6 6 10 43 

2 2 3 4 4 3 8 9 44 

1 4 0 8 0 3 8 10 45 

2 2 3 4 4 3 14 6 46 

1 2 3 4 0 3 6 11 47 

3 0 0 8 8 3 8 8 48 

0 0 6 12 16 15 10 1 49 

1 4 0 8 12 3 10 6 50 

1 0 9 4 0 3 16 6 51 

0 2 6 8 0 0 12 9 52 

0 6 3 4 0 6 6 10 53 

1 2 6 4 4 6 8 8 54 

3 2 3 0 4 0 10 9 55 



0 4 6 4 0 0 16 7 56 

0 2 6 8 0 3 10 9 57 

1 0 6 8 20 6 4 4 58 

1 6 0 4 4 0 12 8 59 

1 6 0 4 4 3 10 8 60 

 



الجدول الخاص بالمدينة                                                                      جدول خاص بالريف                

 في مقياص القلق لشونج  المستويات جدول فزرس درجات التالميذ

 رقم التلميذ الدرجة رقم التلميذ الدرجة رقم التلميذ الدرجة
43 41 36 21 37 1 

38 42 49 22 41 2 

38 43 46 23 38 3 

35 44 39 24 40 4 

34 45 45 25 44 5 

38 46 31 26 34 6 

30 47 41 27 39 7 

38 48 40 28 35 8 

60 49 35 29 38 9 

44 50 50 30 45 10 

39 51 44 31 35 11 

37 52 47 32 42 12 

35 53 47 33 34 13 

39 54 42 34 38 14 

31 55 36 35 34 15 

37 56 41 36 43 16 

38 57 57 37 48 17 

49 58 42 38 35 18 

35 59 55 39 52 19 

36 60 35 40 34 20 

 في مقياص القلق لشونجحسب المستويات جدول فزرس درجات التالميذ 

 رقم التلميذ الدرجات رقم التلميذ الدرجات رقم التلميذ الدرجات
34 41 32 21 39 1 

40 42 48 22 47 2 

41 43 39 23 39 3 

33 44 39 24 52 4 

30 45 42 25 36 5 

46 46 35 26 47 6 

32 47 58 27 44 7 

45 48 43 28 46 8 

34 49 44 29 38 9 

36 50 39 30 41 10 

35 51 46 31 57 11 

54 52 37 32 43 12 

43 53 39 33 44 13 

44 54 34 34 45 14 

45 55 47 35 44 15 

38 56 44 36 57 16 

40 57 42 37 34 17 

48 58 31 38 42 18 

36 59 41 39 60 19 

43 60 43 40 46 20 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                             

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس                    

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

 
 

في  الماستراستمارة موجهة إلى تالميذ المرحمة الثانوية , في إطار انجاز مذكرة لنيل شهادة  
 تحت عنوان: نشاط بدني رياضي مدرسيالتربية البدنية والرياضية فرع 

دراسة مقارنة لمستويات القلق لدى التالميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضية في "
 المرحلة الثانوية "

من سيادتكم المحترمة المساهمة في اإلجابة عمى األسئمة بكل صراحة وموضوعية نرجو   
 .عمما أن إجاباتكم ستبقى سرية و تستعمل ألغراض عممية بحتة
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يحدث 
 دائما

يحدث 
 كثيرا

يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 نادرا

 الرقم العبارات
 العبارة

 10 أشعر أنني عصبي ومتوتر    
 10 أشعر بالخوف دون سبب ظاهر     
 10 تتقمب أعصابي بسهولة    
 10 أشعر وكأنني أتمزق     
 10 أشعر بالسعادة في معظم األحوال    
 10 تتنتابني رعشة في اليدين الساقين    
 10 يضايقني الصداع وألم في الرأس والرقبة     
 10 أتعب بسرعة     
 10 أشعر بالهدوء والسكينة     
 01 أشعر وكأن ضربات قمبي تدق بسرعة     
 00 تضايقني نوبات من الدوار     
تتنتابني نوبات من الغثيان أو الرغبة في     

 القيء
00 

 00 أستطيع التنفس بسهولة     
 00 أشعر بالتنميل في أصابع اليدين والقدمين     
 00 تضايقني إضطرابات الهضم     
 00 كثيرا ما أتردد إلى الحمام     
 00 يدايفي العادة دافئتان     
 00 أصاب بنوبات سخونة في الوجه     
 00 أستغرق في النوم بسرعة وبسهولة     
 01 أعاني من كوابيس وأحالم مزعجة     
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