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 وجاء بحثنا مكونا من ما بين أولهما نظري خصصناه لتقديم و تعريف موضوع البحث 

منهجية اشتمل فصلين أما الباب الثاني فكان الدراسة الميدانية التي جمعنا في فصل ل

ناهج في هذا البحث على إبراز و تحديد بعض. م البحث و إجراءاته الميدانية، عملنا

لبحث في االتربية البدنية و الرياضية وأثرها على التنشئة االجتماعية حيث امثل منهج 

سط تم تلميذ من الطور المتو 90تلميذ للطور الثانوي و  90الوصفي على عينة حدد من 

 .و الرابعة متوسطتوزيع مقياس التنشئة االجتماعية على التالميذ ثالثة ثانوي 

د بعد العرض و تحليل و مناقشة نتائج البحث الذي جاءت أهم نتائجه تدل على وجو

نة سفروق ذات داللة إحصائية بين مستويات القياس لعينة البحث سنة رابعة متوسط، 

اهما ءثالثة ثانوي الممارسة للنشاط الرياضي لتختم الدراسة باقتراحات و توصيات جا

 ية البدنية و الرياضية وتأثيرها على التنشئة االجتماعية.في منهاج الترب

 لعمرية التنشئة االجتماعية ,منهاج التربية البدنية والرياضية,المرحلة ا: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre recherche comporte deux parties, la première est théorique qui 

consiste et évaluée, la présentation et la définition du sujet de la recherche, 

et ça contient deux chapitre et l’autre partie était pratique qu’on a rameniez 

la stratégie du thème et mesures pratiques.   
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          Dans cette recherche, on a essayé de montrer les programmes et la 

méthodologie de l’éducation physique et sportive et ses effets sur la 

cicatrisation. 

          Nous présentons dans la recherche un échantillon de 90 élèves de la 

phase secondaire et 90 élèves de la phase moyenne. 

On a distingué l’échelle de la socialisation pour les élèves du 3 année et 4 

ème année. 

          Après la présentation et l’analyse et la discussion des résultats de la 

recherche qui montrent des différences statistiques entre les niveaux de 

l’échelle d’échantillon. 

           Mots clé : la socialisation, Programme d'éducation physique et 

sportive, Groupe d'age 

 

 

 

  



 الفصل التمهيدي:                                التعريف بالبـحث

 2 

 مقدمة: -1

البدنية كباقي المواد األخرى على تنمية شخصية الفرد من جميع النواحي تعمل التربية 

منها النفسية واالجتماعية معتمدة في ذالك علي النشاط الحركي في تميزها الذي يأخذ 

من األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية و اجتماعية فهي تمنح رصيدا صحيحا 

لصحيح واالنسجام مع المحيط الخارجي وألجل ذلك عملت التربية يضمن له التوازن ا

البدنية والرياضية على االهتمام بالتنشئة االجتماعية كونها هي العملية األساسية التي 

تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في التنسيق الشخصية وتقليد والمحاكاة والتوحد مع 

 األنماط العقلية والعاطفية.

الهتمام بالتنشئة االجتماعية إكساب التلميذ أنماط السلوك ومختلف فالهدف من ا   

أساليب التعلم والقيم واألخالق والمعايير المتعلمة في تعامله مع بيئة والمشاركة في 

 األدوار من خالل التغيير أو التعديل في المنهاج الحالي للتربية البدنية .
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 3 

 

 مشكلة البحث:2-

أحد أهم العوامل التي يسعى المناهج التربوية إلى تعتبر التنشئة االجتماعية 

تحقيقها حيث تعتبر األداة األساسية في التعرف على الذات و المحيط و تحديد نوعية 

ثقافية أو اجتماعية كان البد  سواءالحياة االجتماعية و التي تتغير ظروفها بشكل دائم 

ى تأثير منهاج التربية البدنية أن تمتد للعمل التربوي هذا ما يدفعنا االستطالع عن مد

في التنشئة االجتماعية, فكما نعلم أن للتربية البدنية أهمية كبرى في حياة الفرد و 

تحقيق النمو المتكامل للناشئ من جميع الجوانب بختالف  إلىالمجتمع كونها تهدف 

 لمراحل  العمرية.

ا التعليمية و و عليه نرى ضرورة االهتمام بالتنشئة االجتماعية في مناهجن 

منهاج التربية البدنية على وجه الخصوص ألنها أًصبحت تمثل حجر األساس في تربية 

التالميذ خاصة في مرحلة المراهقة و مواجهة التغيرات و التطورات التي أصبحت 

 لتصرفاتهم و سلوكياتهم هذا ما يقودنا إلى سياق إشكالية التالية: مرآة

الرياضية أُثر على التنشئة االجتماعية لتالميذ المرحلة هل لمنهاج التربية البدنية و 

 ؟المتوسطة و الثانوية
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 األسئلة الفرعية :-3

 ما مدى تأثير التربية البدنية و الرياضية على التنشئة االجتماعية؟-

 ؟علم و تعديل في السلوكهل لدى تالميذ طور متوسط وثانوي قابلية للت-

كافية لوحدها في تأثير على التنشئة االجتماعية أم تتطلب هل التربية البدنية و الرياضية 

 مظهر آخر كاألسرة؟

هل توجد اختالفات بين المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية بالنسبة لمساهمة التربية -

 البدنية في التنشئة االجتماعية؟

 أهداف البحث :-4

الرياضية على التنشئة  يهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير منهاج التربية البدنية و-

 االجتماعية.

التعرف على الفروقات و االختالفات الموجودة بين المرحلة المتوسطة و المرحلة - 

 الثانوية.

 

 : الفرضيات-5

 :الفرض الرئيسي-5-1

لتالميذ الطور المتوسط  للتربية البدنية و الرياضية تأثير فعال على التنشئة االجتماعية

 .و الثانوي

 : ات الجزئيةالفرضي-5-2
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 .لمستوى قابلة التعلم و تعديل السلوك ارتباطيهعالقة جود و

بين تالميذ المرحلة المتوسط و المرحلة الثانوية في التنشئة  اختالفاتوجد 

 .االجتماعية

وجود عالقة ارتباطيه في مستوى الدوافع االجتماعية لكل من الطور المتوسط 

  .والطور الثانوي

 مصطلحات البحث: -6

  : التنشئة االجتماعية-6-1

 تعتمد تعلم عملية االجتماعية: التنشئة أن ( بارسونز ) األمريكي االجتماع عالم يرى

 الطفل عند واألخالقية والعاطفية العقلية األنماط مع والتوحد والمحاكاة التقليد على

 وهي الشخصية، النسق في الثقافة عناصر إدماج إلى تهدف عملية وهي والراشد،

 بجماعات وتتأثر المدرسة في وتستمر األسرة داخل الميالد من تبدأ مستمرة ليةعم

 .[(2)] الرفاق

 بأبعاد البيولوجي الجانب استبدال عملية بأنها االجتماعية التنشئة كايم دور أميل ويعرف

 .[(3)] المجتمع في الفرد لسلوك األساسية الموجهات هي لتصبح وثقافية اجتماعية

 ية البدنية و الرياضية :حصة الترب-6-2

نظام تربوي له أهدافه التي تسعى إلى تحسين األداء اإلنساني العام ، من خالل األنشطة 

)د.أمين أنور و تربوية هامة ةالبدنية المختارة كوسط تربوي، يتميز بخصائص تعلمي

 .(17، صفحة 2001الخولي ، محمود عبد الفتاح ، د.إدريس ، 

 التعريف اإلجرائي: -

الناحية البدنية و  من الالئق تلميذ تكوين تجريب ميدانهي  البدنية التربيةة حص

 تحقيق بغرض اختيرت ةالبدني األنشطة من ألوان ممارسة طريق عن ،وذلكاالجتماعية

 األهداف هذه

 مرحلة العمرية طور ثانوي:-6-3
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 15عادة)من  وهي المرحلة التي تلي المرحلة األساسية وتمتد لغاية السنة الثامنة عشر 

( حيث ينتقل التأطير في هذه المرحلة من الوسائل األساسية للتعلم والتعبير  18إلى 

والفهم أي اللغة والحساب واستخدام هذه الوسائل في درس مختلف نواحي الفكر والحياة 

والبحث عن المعرفة واكتسابها إلى جانب اكتساب المفاهيم والمهارات الفكرية 

 .(637، صفحة 2003)فريد نجار ، الجتماعية والمادية والفكريةوالمواقف والمثل ا

 التعريف اإلجرائي:-

التلميذ من العمر جد حساسة اذ تعتبر مرحلة الشباب و يتميز فيها  مرحلةهي 

و اكتسابه مهارات اجتماعية لحل لمشكالت و كيفية تعامله مع المواقف بالمسؤولية 

 .   ريناآلختعامله مع  حسنالتي يتعرض لها و 

 : الدراسات المشابهة-7

تحديد دور التربية البدنية والرياضية في التنشئة االجتماعية : األولى الدراسة-7-1 

 .األوللدى تالميذ الطور 

 .جامعة مستغانم2011دراسة قام بها الطالبان خاطي عبد الرحيم زيتوني يوسف سنة 

ياضة في التنشئة االجتماعية فيما يكمن دور التربية البدنية والر: مشكلة البحث -

 األول؟لتالميذ الطور 

للطور  األساسيةبحث التربة البدنية والرياضية في المدرسة  إعادة: هدف البحث -

 األساسية.شبه غائبة في مدارسنا  أصبحتجدية بعدما  بأكثر األول

في  األولتساعد التربية البدنية والرياضة في اندماج تالميذ الطور : فرض البحث-

االجتماعية والنفسية النجمة عن الفرق الموجود بين  األزماتالمجتمع وذلك بتفادي 

 .الوسط العائلي والمدرسي

  صفيمنهج و: منهج البحث -
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 ابتدائيات  تم اختيارهم عشوائيا 6معلم ل 100تم اختيار : عينة البحث -

شاطات الرياضية ممارسة الن إلىوميولهم  األولرغبة تالميذ الطور  : نتيجة أهم -

باعتبارها جزءا مكمال لحيلته المنزلية حيث تخلق له فرصا كبيرة في تحقيق التعاون 

 .االجتماعية وتكوين اتجاهات سامية  األخالقمع زمالئه ترسيخ 

تهتم الوزارة الوصية بتكوين معاملين للتربية البدنية والرياضية  إنيجب : التوصية-

 مؤهلين من كل النواحي.

تأثير التربية البدنية والرياضية في عملية التنشئة االجتماعية عند : الثانية دراسةال-7-2

 المراهق ينفي المرحلة الثانوية

 بجامعة مستغانم 2013دراسة قام بها الباحثان رحال امين جامد عبد القادر سنة 

اعية عند في عملية التنشئة االجتم البدنية الرياضيةما هو تأثير التربية : مشكلة البحث-

 ؟المراهقين في المرحلة الثانوية 

التربية البدنية ودورها الفعال في تحقيق التنشئة  تأثيرلي عالتعرف : هدف البحث-

 في المرحلة الثانوية االجتماعية لدى المراهقين

وسيلة الكتساب السمات  أفضلتعتبر ممارسة التربية البدنية والرياضية : الفرض العام-

 ير االجتماعية في حالة تطبيق الهدف التربوي بطريقة سلمية الشخصية والمعاي

حجم العينة الخاصة  أماتلميذ وتلميذة  90يقدر حوالي ب: عينة البحث: منهج البحث-

 اساتذة تم اختيارها عشوائيا 10فبلغ باألستاذ

 توزيع االستمارات : البحث أداة-

رحلة الثانوية نحو ممارسة النشاط االتجاهات للتالميذ المراهقين في الم إن: نتيجة أهم-

 االتزانليل من حاالت قالبدني والرياضي عامال قويا لتحقيق التنشئة االجتماعية والت

حصص التربية  إلنجاحالشروط الالزمة  بتوفير وذلك يتعرض لها المراهق التي
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ة بان صبصفة خا واألسرةبصفة عامة  واألسرةالتوصية توعية المجتمع بصفة عامة 

 أهميتها وإبرازوان تعود بالفائدة على التالميذ  األولىاضة وسيلة تربوية بدرجة الري

  .المراهق الثانوي أوفي الناشئ 

دور التربية البدنية والرياضية في التنشئة االجتماعية للمراهقين : الثالثة الدراسة-7-3

  .(15.16في المرحلة الثانوية )

 .2016دراسة سفيان .مقدور عبد العزيز 

دور في التنشئة االجتماعية عند  هل التربية البدنية والرياضية لها: مشكلة البحث-

 ؟المراهقين في المرحلة الثانوية

معرفة دور التربية البدنية والرياضية وعالقتها في المرحلة الثانوية : هدف البحث -

 .بالتنشئة االجتماعية  للمراهقين

لها دور في التنشئة االجتماعية للمراهقين  التربية البدنية والرياضية: فرض البحث -

  .في المرحلة الثانوية

 صفيومنهج  : منهج البحث -

تلميذ من مختلف  200تربية بدنية ورياضية و أستاذ 30شملت : عينة البحث -

 الثانويات تم اختيارها بطريقة عشوائية 

ضية في تحقيق التنشئة هناك دور كبير وفعال تلعبه التربية البدنية والريا : نتيجة أهم -

 االجتماعية للتالميذ المراهقين 

و المربين على ممارسة النشاطات البدنية  واألولياءتوعية المحيط : توصية -

 .والرياضية
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البدنية والرياضية على التنشئة  التربية  انعكاسات منهاج : الرابعة الدراسة-7-4

الجزائري ) دراسة مسحية على  االجتماعية لتالميذ في ضل التغير الثقافي للمجتمع

 تالميذ سنة ثالثة ثانوي في مدن غرب الجزائر( 

  2017دراسة دكتوراه بن ناصر محمد جامعة مستغانم 

التربية البدنية والرياضية إنعكاسات على التنشئة  هل لمنهاج: البحثمشكلة -

 االجتماعية في ضل التغير الثقافي للمجتمع الجزائري؟

أهم التأثيرات الناتجة عن مظاهر التغيير الثقافي المميز لتالميذ  ةدراس: هدف البحث-

 السنة الثالثة الثانوي حاليا على منهاج التربية البدنية والرياضية

اهر التغير الثقافي المميز لتالميذ السنة الثالثة ثانوي تؤثر سلبيا على مظ: فرض البحث-

 لنة لمنهاج التربية والرياضيةتنفيذ المنهاج وبالتالي على تحقيق األهداف المع

 منهج وصفي: منهج البحث-

أستاذ للتربية البدنية والرياضية لألقسام  590األساتذة  بلغ عدد: عينة البحثمجتمع و-

وهران, معسكر, مستغانم، : مدن من الغرب الجزائر وهي 6النهائية على مستوى 

 سعيدة غليزان،  تلمسان.

 الشخصية واالستبيان والمقياس المقابلة: طرق وأدوات البحث-

إكساب التلميذ أنماط السلوك وأساليب التعلم والقيم واألخالق  على العمل : أهم نتيجة-

 والمقارنة بين عناصر التنشئة عند التالميذ 

 توعية المجتمع واألفراد على ممارسة التربية البدنية والرياضية  : التوصية-
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ختلف الدراسات السابقة االطالع علي م من خاللالتعليق على الدراسات: -8

 : لموضوع البحث الحالي تبين لنا مايليوالمرتبطة 

من حيث المنهج فقد استخدم الباحثين في دراستهم المنهج الوصفي لمالئمة هذه  - 

 الدراسات

  من حيث العينة فقد تنوعت العينة من دراسة إلي أخرى -

االستمارة واالستبيان والمقابلة الشخصية  من حيث األداة القياس استخدم الباحثين -

 التنشئة االجتماعية

 : نقد الدراسات-9

خالل الدراسات المشابهة وبعد اطالعنا عليها سابقا الحظنا اختالف هدف كل  من

دراسة من حيث العينة والمتغيرات التابعة والمستقلة لذا قمنا بهذه الدراسة حيث كان 

 . االستمارةاالجتماعية بدل  الجديد هو إدراج مقياس التنشئة



لتنشئة االجتماعيةا          :                                                  األولالفصــــــل   
 

 
15 

 تمهيد  

جال مفي  ونالباحثتناولها من المواضيع الهامة التي يعتبر موضوع التنشئة االجتماعية 

هذا ل ,نظرا لألهمية األساليب أو امينالنظنفس الرياضي سواء من الناحية علم ال

اديا متمع الموضوع في اعداد االجيال القادمة التي ستحافظ على استمرارية وجود المج

 و معنويا .

ى هم حتل الالزممن خاللها الحكم الخلقي و الضبط الذاتي  األطفالملية يكتسب فهي ع

,و  لية تعلم وتعليم و تربيةراشدين مسؤولين في مجتمعهم وهي عم أعضاءيصبحوا 

هات سلوكا ومعايير و اتجا الفرد إكساب إلىعلى تفاعل االجتماعي و تهدف  تقوم

معا و  ماعيايرة جماعته ,و التوافق االجتمناسبة ألدوار اجتماعية معينة .تمكن من مس

 تكسب الطابع االجتماعي و تسر له االندماج في الحياة االجتماعية .

و  مسجدوتسهم اطراف عديدة في عملية التنشئة االجتماعية كاألسرة و المدرسة و ال

ش لذي يعيول االرفاق و غيرها اال ان اهمها االسرة بال شك كونها المجتمع االنساني اال

تبر فيه الطفل و الذي ينفرد في تشكيل شخصية الطفل لسنوات عديدة من حياته تع

 حاسمة في بناء شخصيته 

 

 

 

 

 

 التنشئة االجتماعية -1

ع و ان المرء ككائن عضوي يتشكل و يصبح كائنا عضويا اجتماعيا عن طريق المجتم

اط أنمو مزود بثقافته و هكذا ينموا من خالله و على الرغم من ان الفرد يولد و ه

فرد  ان ال,اال سلوكية وراثية و بيولوجية مع استعداد لتقبل التكيف مع بيئته االجتماعية

يع يستطمحتاج اشد االحتجاج الى من يأخذ بيده ويوجهه الوجهة السليمة و االزمة ل

 طر والعيش و ال يأتي كاهدا من فراغ او بمحض الصدفة بل انما ينشا من خالل اخ

  ات االجتماعية اهمية في الحياة  اال وهي التنشئة االجتماعيةاكثر العملي
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 مفهوم التنشئة االجتماعية-2 -1

 جهها فيتوا تعد التنشئة االجتماعية مشكلة من المشاكل التي واجهت االنسانية قديما و

لطرق ضل اذلك الن المجتمعات على اختالفها و االباء في هذه المجتمعات يبحثون ع اف

السايح ) الهم بحيث يصبحون اعضاء راشدين في المجتمع الذي ينتمون اليهلتنشئة اطف

 (62، صفحة 2007محمد مصطفى ، 

 الهتمامجد اوتتحد التنشئة االجتماعية من خالل ثالثة علوم رئيسية علم النفس وفيه يو

وم نحو خصائص النمو و الفروق الفردية فيما يتعلق بالسلوك االجتماعي و العل

وفيه  تماعتي تفسر فهم الميول و االتجاهات كمحددات السلوك  و علم االجالرئيسية ال

لفة ت المختجااليهتم العلماء بالمهارات االجتماعية العامة التي يكتسبها االفراد في الم

 من خالل دراسة خصائص الجماعات العامة التي يكتسبها االفراد في المجاالت

ا فيه او المؤسسات التربوية التي تحدث المختلفة من خالل دراسة خصائص الجماعات

ظور ن منالتنشئة االجتماعية و االنتروبولوجيي و الذي يبحث التنشئة االجتماعية م

و  لثقافيةات اواسع الثقافة فيركز على نقل الثقافة بين االجيال و التفاعل بين المعتقد

ال ؤكد المجالخبرات االجتماعية و المحافظة على االستمرار الثقافي ومن هذا ي

 لة التيلوسياالنتروبولوجي على عملية التنشئة االجتماعية كعملية تثقيف بمعنى انها ا

ا ذات صبحوتقل بها المعتقدات والقيم و الطرق و المعارف من المجتمع الى االفراد لي

 .(111، صفحة 2007)السايح محمد مصطفى ،  كفاءة ثقافية

 تعريف التنشئة االجتماعية    -3 -1

الفرد  تسابلية تعلم وتعليم و تربية ,و تقويم على تفاعل االجتماعي و تهدف الى اكعم

ب كتسااسلوك و معايير و اتجاهات مناسبة ادوار و التفاعل االجتماعي و تهدف الى 

ة سايرمالفرد سلوك ومعايير و اتجاهات مناسبة االدوار اجتماعية معينة ,تمكن من 

 عية عها وتسير له االندماج في الحياة االجتماالجماعة و التوافق االجتماعي م

  عملية تحويل الكائن الحيوي الى كائن اجتماعي 

  عملية تشكيا السلوك االجتماعي 

 اره عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي ادو

 االجتماعية 

 حوله ذاته ال  عملية نمو يتحول خاللها الفرد من طفل يعتمد على غيره متمركز

يهدف في حياته اال الى اشباع حاجاته الفسيولوجية الى فرد ناضج يدرك معنى 

المسؤولية االجتماعية و كيف يتحملها ويستطيع ان يضبط انفعاالته و يتحكم في 



لتنشئة االجتماعيةا          :                                                  األولالفصــــــل   
 

 
17 

بها و  اشباع حاجات بما يتفق و المعايير االجتماعية و يدرك قيم المجتمع و يلتزم

 السليمة مع غيره يستطيع ان ينشئ العالقات 

قين و التل عبارة عن عملية تعليم تعتمد على بأنهاو يعرف بارسونز التنشئة االجتماعية 

لراشد ال و المحاكات و التوحد مع االنماط العقلية و العاطفية و االخالقية عند الطف

 هايةوهي عملية تهدف الى ادماج عناصر الثقافة في شق الشخصية وهي مستمرة ال ن

 لها.

 فاعلالتنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق الت و

د هذه تحد االجتماعي ادواره االجتماعية و يتمثل و يكتسب المعايير االجتماعية التي

 .(68، صفحة 2010)حسين عبد الحميد ,رشوان احمد،  األدوار

 التنشئة االجتماعية أشكال-2-1

 شكلين رئيسيين تأخذ التنشئة االجتماعية

 والسرة ويتم هذا النمط من التنشئة في كل من االتنشئة االجتماعية المقصودة -2-2

قافي و الث المدرسة فاألسرة تعلم ابنائها اللغة و ادأب الحديث و السلوك وفق نظامها

فة لثقامعاييرها ,وتحدد لهم الطرق و االساليب و االدوات التي تتصل بتسرب هذه ا

ه ود لمقص تعليماعاييرها كما ان تعلم المدرسي في مختلف مراحل يكون .وقيمتها وم

هم نشئتو طرقه و اساليبه و نضمه و منهاجه التي تتصل بتربية االفراد و ت أهدافه

 بطريقة معينة 

جد المس و يتم هذا النمط من التنشئة من خالل التنشئة االجتماعية غير مقصودة-2-3

ات لمؤسسالتلفزيون و السنيما و المسرح و غيرها من اووسائل االعالم و االذاعة و 

 .(23، صفحة 2010)صالح محمد ابو جادو،  التي تسهم في عملية التنشئة

 

 

  شروط التنشئة االجتماعية-3

ينطوي على ان الطفل حديث الوالدة يدخل مجتمعا موجودا بالفعل له قواعده و معاييره 

اجتماعية عديدة منتظمة ومنظمة ومع ذلك  بناءات بيه أنو قيمة و اتجاهاته كما 

علم لهذه  أياجتماعيا  المهيأتتعرض للتغيير باستمرار وال يكون للطفل اليد غير 

العمليات او البناءات او التغيرات . وتكون وظيفة انماط التفكير و الشعور و العمل في 
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الجتماعية و مثل هذا المجتمع تحديد الوسائل و الطرق التي تشكل عملية التنشئة ا

االنسان كائن اجتماعي ال يستطيع ان يعيش بمعزل عن الجماعة فهو منذ ا ولد يمر 

بجماعات مختلفة فينقل من جماعة الى اخرى محققا بذلك اتباع حاجاته المختلفة و 

المجتمع يمثل المحيط الذي ينشا فيه الطفل اجتماعيا و ثقافيا, وبذألك تحقق التنشئة 

ل نقل الثقافة و المشاركة في تكوين العالقات مع باقي افراد االسرة االجتماعية من خال

  . (250، صفحة 2001)البهى فؤاد السيد،  بهدف تحقيق تماسك المجتمع

 التنشئة االجتماعية  أهمية-4 

ه مؤسسات ته وان عملية التنشئة االجتماعية عملية تربوية يقوم بها المجتمع بجميع اجهز

مية ا عملية التطبيع االجتماعي ألعضاء فهي في غاية االه,وهى التي يوكل اليه

قاليد تت و .بالنسبة لتكوين شخصية الفرد و تكوين ذاته وتتوقف هذه العملية على عادا

ة و الخلقي اييرالمجتمع و االتجاهات الفكرية السائدة فيه ,وعلى العرف و القانون و المع

 طفى ،)السايح محمد مص افة المجتمعالعقيدة و انماط السلوك المختلفة اي على ثق

 . (62، صفحة 2007

مراحل  ل فييؤكد كل من علماء النفس و علماء االجتماع و التربية ان ما يتعلمه الطف-

 عي التيجتماعمره المبكرة يستمر معه ويكون له اثر فعال في حياته فعملية التطبيع اال

ي فؤثر معه طيلة حياته كما ت تبدا من الصغر تؤثر في حياة الفرد باستمرار وتبقى

يئة و بمع  سلوكه و مستقبله لهذا اتبع اهميتها من كونها عامل مساعد للفرد في تكيفه

ه بوج ثقافة مجتمعه و ذلك من اجل ان يصبح عضوا مقبوال في جماعته وفي مجتمعه و

ي في و عام فهناك مؤثرات خارجية و اخرى داخلية تؤثر في عملية التطبيع االجتماع

مل ما ذ يعنستطيع بوسيلة او بأخرى ان نجعل التلمي إنناهذا المجال يقول ماكازنكو )

نشاط ن اليريد لكنه ملم يتلق التربية اخالقية و اجتماعية ومالم يمارس مختلف الوا

ملنا عوان  عند نتائج ايجابية يتمخضالجماعية و يتحمل مسؤوليات معينة فان عملنا له 

، صفحة 2006)الصابوني معتز،  اال اذا كان جزءا من النظامله يصبح وسيلة للتربية 

67).  

 :التنشئة االجتماعية آليات-5

ت تدور الليااعديدة لتحقيق وظائفها في التنشئة االجتماعية وهذه  تستخدم االسرة اليات

في كل  اعيةحول مفهوم التعلم االجتماعي الذي يعتبر االلية المركزية للتنشئة االجتم

 : هيو آلياتت مهما اختلفت نظرياتها و اساليبها في التنشئة ,ولها خمس المجتمعا
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 ض الرفاقفالطفل يقلد والديه ومعلمه وبعض الشخصيات االعالمية او بع :التنفيذ-5-1

 د حرفيايتم التعلم فيها من خالل المالحظة النموذج سلوكي و تقلي  :المالحظة-5-2
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   :التوحد-5-3

  وشعوري و غير مقصود لسلوك النم إالالتقليد  بيهيقصد 

 ييرهتنظيم سلوك الفرد بما يتفق و يتوافق مع ثقافة المجتمع و معا :الضبط-5-4

 :الثواب و العقاب-5-5

 . ب فيهاستخدام الثواب في تعلم السلوك المرغوب ,و العقاب لكف السلوك غير مرغو 

 :التنشئة االجتماعية و الرياضية -6

 :ة الرياضية الوظائف االجتماعي-6-1

من  التزال الوظائف االجتماعية للرياضة غير مؤثر بشكل واضح و متكامل للكثير

م ر عاالمعنيين بها مقارنة بالوظائف من خالل رؤيتهم الشخصية حيث ال يتوفر اطا

ة ري ييوحد المناقشات الفكرية القائمة من و بالخصوص وعلى الرغم م التطور النظ

لرياضة ور االثقافية و القائمة في المجتمع تخلق خصوصية لد االجتماعية و اقتصادية و

 ابأنهضة لريال األبعادفي هذا المجتمع او ذلك فلقد تناول الدكتور نجم الدين  الشهرودي 

 اعيةامست جزءا من كيان حياتنا االجتماعية جزءا مهما من مظاهر الحياة االجتم

ة ثابت اجتماعية لها اركان معينةالمتقدمة و ان االلعاب الرياضية بصفتها ظاهرة 

ضة لريااحدودها الفرد و االنسان و الجماعات   ان الركن االول يتمثل في اللعب و 

و  كضرورة اساسية من ضرورات الحياة المستدعى  بحكم تكوين االنسان الجسماني

 لفة منلمختالنفسي اما الركن الثاني فيشمل ادارة الشؤون الرياضية وتنظيم االلعاب ا

ان بكل النساادوار ادارية و متنوعة من القضايا تنظيمية و بالنسبة للركن الثالث فيه 

تعلق  بيعةماله من معنى المفهوم الوجداني و الوجود..... و الركن الرابع يتمحور بط

 فضلةالشباب بالعب و المسابقات الرياضية و كذالك تعلق الجماهير هواياتهم الم

 :تماعية  الوظيفة النفسية االج-6-2

تخلق الممارسة الرياضية حالة من االستقرار النفسي واتزان العاطفي لدى الفرد 

المشارك  بفعاليتها المختلفة كما تنامي فيه روح االستعداد للتوافق والوصول الى اعلى 

المستويات الرياضية لذلك فان التربية البدنية والرياضية لها اهميتها للفرد من اداء 

تمع بشكل فاعل ومتميز وتخلق لديه شعور بالدافعية والمثابرة وبروح دوره في المج

ايجابية تمكنه من ضبط انفعاالته النفسية والقدرة على حسن التصرف في المواقف 

لتي العصبية التي تتطلب اتزان نفسيا واجتماعيا وتجانبه هذه الصفات والخصائص ا
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تناميها الرياضة وفعاليتها لدى االفراد تجد انها تسهم ايضا في خلق المشاعر التي تسهم 

بالجمالية واالبداع وتبعد االفراد عن مشاعر الضياع واالحباط والتي قد تؤدي الى 

 العدوان والعزلة او االمراض النفسية واالجتماعية المختلفة

  : الوظيفة التربوية-6-3

والبدني من  الى البناء النفسي واالجتماعي  جزء ملهم للتربية يهدفية التربية الرياض

ي يسهل التربوية من الوظائف الت ولذلك تعد الوظيفة  خالل  الفعاليات الرياضية 

 لفردتشخيصها في التربية البدنية والرياضية من خالل دورها الواضح في تربية ا

يحة ات االيجابية والعادات الصحشاملة واكتسابه المعلومات والمعارف والممارس

ي فولة بسه تأثيرهاوالشك في ان ما يلتحق في هاذا الجانب يشكل حالة ملموسة يمكن 

يالت لتشكاطبيعة االفراد اللذين يمارسون النشاطات وااللعاب الرياضية وينتمون الى 

ضية او ريااالندية ال مركز الشباب او والفرق الرياضية المختلفة سواء في المدرسة او

سة في اي تشكيل رياضي ألي مؤسسة من المؤسسات االجتماعية في المجتمع فالمدر

بصفتها مؤسس مؤسسة اجتماعية تربوية تسعى الى تطوير مفردات درس التربية 

ل كؤدي يالبدنية والرياضية بعد تجهيز االساس في المنهج التربوي فالدرس والمدرس 

ضية هي لرياالتربوي فضال على ذلك فان الفعاليات منهم دور في البناء العام للتكامل ا

رس لمداااالخرى تتالقي اهتماما من قبل الطلبة العاملين التربويين والمدرسين في 

على ووالمعاهد  والجامعات لما لهذه الفعاليات من مردودات ايجابية على الطلب 

ب لنفسه يد الطالولذلك فالرياضة لها دورها التربوي على صع العملي التربوية ثانيا

 وعلى البرنامج التدريسي ايضا ولها اهمية على االفراد بشكل عام

 : االجتماعيةمؤسسات التنشئة -7

مع لمجتالمؤسسة االجتماعية هي كل التنظيمات االجتماعية المختلفة التي يقيمها ا

 لتحقيق عالقات االفراد لتحقيق حياة افضل لهم

 مؤسسةباختالف مجموعة الوظائف  التي تقوم التختلف اشكال المؤسسات االجتماعية 

 والتي تتداخل فيما بينها

ذه هولمؤسسات التنشئة االجتماعية دورها التكامل في بناء شخصية الفرد وابرز 

 المؤسسات
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 :األسرة-7-1

لثقافة لولى تعتبر االسرة من اهم عوامل التنشئة االجتماعية لألفراد وهي الممثلة اال 

لوك رسة االجتماعية االولى للطفل وهي العامل االول في صبغ سواالسرة هي المد

سلوكية ب الالطفل بصبغة اجتماعية وتتشابه االسرة وتختلف فيما بينها من حيث االسالي

ئتها وبي السائدة او المقبولة في ضوء المعايير االجتماعية حسب طبقتها االجتماعية

 الجغرافية والثقافية ...الخ

 : هيدة خصائص تبلور اهميتها في عملية التنشئة االجتماعية وبع األسرةوتتميز 

ن ولى عهي الوحدة االجتماعية التي ينشا فيها الطفل وهي المسؤولة اال األسرة أن

 تنشئة االجتماعية.

ئها عل اعضايتفااالسرة تعتبر النموذج االمثل للجماعة االولية التي ينشأ فيها األفراد و

مان الرح ) الدكتور خليل عبد ائها ويعتبر سلوكهم نموذجياوجها لوجه ويتوحد مع اعض

 (72، صفحة 2012المعايطة ، 

 :المدرسة-7-2

ة ثقافالمدرس هي المؤسسة االجتماعية التي تتوح جانبا هام في التربية ونقل  ال

ا عندمالمتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو الجسمي واالنفعالي واالجتماعي و

 س بهمه في المدرسة يكون قد قطع شوطا يكون قد قطع شوطا ال بايأخذ الطفل تعلي

 في شكل اعيةالتنشئة االجتماعية فهو يدخل المدرسة مزودا بالكثير من المعايير االجتم

عاالت النفمنظم وتعلم ادوارا اجتماعية جديدة ويتعلم كذلك الحقوق والواجبات وضبط ا

 (13.ص1998اط السلوكي )منير والتوفيق بين حاجاته وحاجات الغير واالنضب
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 :يلي بعض المسؤوليات المدرسة في عملية التنشئة االجتماعية  وفي ما

علم تعنى متكملة البناء االجتماعي الذي بداته االسرة في الفرد مما تتبع المدرسة -

 خبرات جديدة.

 التحكم في السلوك التلميذ االجتماعي عندما يخالط المجتمع المدرسي -

قيم و ن الالفرد مهارات الربط بين الواقع الذي يعيش مع والديه وزمالئه وبي اكساب-

 ء المثل التي بجب عليه التحكم فيما في تصرفاته وتفكيره و حكمه على االشيا

بة و المحكاتاحة الفرصة للفرد النتماء لجماعة الرفاق و اشباع حاجاته االجتماعية -

 االمن و حب الظهور,

 االنحراف السلوكي,تحصين الفرد من -

 تلقين الفرد التراث الثقافي و الحضاري للمجتمع.-

 االنتقال من المجتمع المحدود الى المجتمع الواسع -

 تدريب كيف يحقق اهدافه بنفسه -

لم في ع راجستيمال شهادة ياالسرة و المدرسة )عقاب ,رسالة نبناء عالقة بين -

 (.34االجتماع ص

 :المجتمع -7-3

ا ب التنشئة االجتماعية من مجتمع الى اخر ومن عصر الى عصر ,كمتختلف اسالي

ا عيارمتختلف داخل المجتمع الواحد الختالف الطبقات االجتماعية ,بل انما يعتبر 

 ارناقمطلوبا في مجتمعنا ما قد يعد مرضا او شذوذا في مجتمع اخر, ونحن اذا ما 

ن ال األساليبو تلك  مطدصتاساليب التنشئة االطفال في مجتمعنا العربي عندما 

  .(209، صفحة 1987)العيسوي عبد الرحمن،  لوجدناها مختلفة اختالفا جوهريا

هذه الجماعة من افراد متقاربين في اعمارهم و هواياتهم و :  جماعة النظائر-8-1

رغباتهم و مصالحهم و حاجاتهم الى اصدقاء حسب شريحتهم العمرية تكون ماسة 

ولكي يتعلمو اشياء حول طفولتهم و اوضاعهم وكيف يواجهون ليستدلوا معلوماتهم 

عقاب الحياة و تطوراتها وهم في مرحلة عمرية ناشئة )من خمسة سنوات لغاية مرحل 

المراهقة (الميزة البارزة في هذه الجماعات هو انه ال يوجد فيها فرد متسلط على 
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الجميع متسامحا تجاه  كما هو الحال في االسرة )وهو االب( ويكون فيها ناتهاإعال

 (.160ص2004), التنشئة االجتماعية .العموم 

 :هي ائهاومن ابرز الوظائف التنشئة االجتماعية التي يقوم بها جماعة النظائر ألعض

  ينيةدتعزيز عملية نقل الثقافة الفرعية سواء كانت طبقة او مهنة او عرقية او -

 ضاء غرس قيم و انماط جديدة عند الناشئة او االع-

د من لتوحتشبع رغبات و مطالب الناشئة النفسية و الفكرية و االجتماعية من خالل ا-

وة له و تطهر هذه الخاصية بشكل جلي عندما تحصل فج مرجحا إطارالرفاق مثلين 

 بين االبوين و االبناء 

 تحرير الناشئة من ضغوط االسرة )بالسبة للناشئ ( و بالذات من االبوين.-

 .يسي من اعتماده على االسرة و المدرسة لكي يعتمد عليها بشكل رئ سحب الناشئة-

 االعتراف حقوق االخرين و هي من اهم خطوات التنشئة .-

 ضبط السلوك و المواقف المختلفة .-

 الشعور باالطمئنان.-

 : وسائل االعالم  -8-2

بما  و تلفزيون و صحافة و مجالت و كتب إذاعةمن  المختلفة اإلعالمتؤثر وسائل 

 هي تقوم, ف تقدمه من معلومات و حقائق و اخبار و افكار في عملية التنشئة االجتماعية

فكار و اال وبنشر المعلومات المتنوعة في كافة المجاالت و التي تتناسب كل االتجاهات 

و  وماتكذالك اتساع الحاجات النفسية لدى الفرد مثل الحاجة الى المعرفة و المعل

تقدات و المع لقيمر و الثقافة العامة و دعم االتجاهات النفسية و تعزيز االتسلية و االخبا

 (.35,ص2002او تعديلها و التوافق مع المواقف الجديدة )احمد 

 :المؤسسات الرياضية -8-3

ان اهم االدوار التي تقوم بها المؤسسات الرياضية هو اتاحة الفرصة امام االطفال 

اء الى جماعة و التقليد بأفرادها و اخالقياتها و تكثر اكسابهم مفهوم الصداقة و االنتم

النشاطات التي تمارس في النوادي و التي تمارس في النوادي و التي تؤثر في شخصية 

االطفال فتنميتها ومنها النشاطات الموسيقية و التمثيل و الرياضة بأنواعها و الرقص و 
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عبي و ثقافة المجتمع و ذلك من عن طريق هذه النوادي و التي يتم النقل التراث الش

خالل التمثيليات و المسرحيات المختلفة للمؤسسات الرياضية دور كبير في عملية 

 التنشئة االجتماعية فهي تقوم بالمهام التالية 

 . تنمية الروح القيادة لدى االفراد 

 .اكتشاف الميول و االهتمامات و تطيرها 

 . تنمية المهارات الجسمية المختلفة 

 ن االتجاهات و القيم السليمة ,تكوي 

 . تمية الشعور االنتماء من االفراد االعضاء الجماعة 

 . تربية الصفات االخالقية الحميدة 

 . االلتزام بقوانين وقواعد المجموعة 

 دور العبادة-8-4

ية السماو اليميأتي دور العبادة في التنشئة االجتماعية حيث انها تساعد على ترجمة التع

لهامة طن اعياري يطبقه الفرد في حياته و ذلك من خالل تسلسلها الى المواالى سلوك م

و ,في نفس الشخص مثل الضمير فهي تعمل على اتخاذ اساليب الترغيب و الترهيب 

ير غكية العقاب كوسيلة في توجيه  سلوك االشخاص نحو االفضل و نبذ االساليب السلو

ات لطبقاجتماعية فردا و التقريب بين السوية كما انها تعمل على توجيه السلوك اال

 (.                                       40,ص2002االجتماعية )احمد ,

 جتماعيةالصفات العامة للتنشئة اال-9

د يتعلم وان   الفر-new comb–عملية التنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي برعا 

لمعايير ويشمل التعليم ا-j.pingert– من خالل التفاعل االجتماعي ويسانده في هذا 

 : واالتجاهات

 .والعطاء األخذعملية التنشئة االجتماعية عملية ديناميكية تتضمن عملية 

مارا  ء الفردنتهاعملية التنشئة االجتماعية عملية مستمرة فهي تبدا منذ الميالد وتنتهي با

 .بجميع المراحل النهائية

لطفل شئة امعقدة تشتمل على ثقافة المجتمع وطرق تنعملية التنشئة االجتماعية عملية 

 .كثيرة أخرىوقضايا 
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ه عضوا هي بعملية التنشئة االجتماعية عملية نموء فالطفل يبدا متمركز نحو ذاته وينت

  (241.ص1997)الرفاعي ن  .متفاعال في جماعته

  : التنشئة االجتماعية أهداف-10

 : ف التاليةتسعى التنشئة االجتماعية لتحقيق  االهدا

 : ضبط السلوك-10-1

بط ه وضفمن خالل عملية التنشئة االجتماعية يتم تدريب الطفل على التحكم في سلوك

جيه ب توتصرفاته بدايتا بالغة والعادات والتقاليد وصوال الى كل ما يتعلق بأسالي

 الحجات النفسية واالجتماعية والقدرة على توقع سلوك االخر

 : االجتماعية اكتساب المعايير-10-2

الل خلكل مجتمع مجموعة قيم اجتماعية ونظم ثقافية يحاول اكتسابها افراده منت 

 ها.التنشئة االجتماعية التي تغرس اتجاهات معينة وتحدد معايير الواجب اتباع

 : االجتماعية األدوارتعلم -10-3

لتي ة ااعيليحافظ المجتمع على ذاته يضيع تنظيما محددا باألدوار والمراكز االجتم

 قافةيشغلها كل فرد في جماعة  معينة وتختلف هذه المراكز حسب السن والمهنة وث

 المجتمع 

 : اكتساب المعرفة-10-4

 و او المجتمع  وهي تشمل خاصة اساليب التعامل والتفكير الخاصة بالجماع

 

 : اكتساب العناصر الثقافية-10-4-1

 وارقلفرد وتحديد نمط شخصيته والفمن خالل تثبيت العناصر الثقافية في شخصية ا

 الفردية واالجتماعية 

 : تحويل الفرد من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي-10-4-2
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وذلك من خالل مجموع الصفات االجتماعية داخل المجتمع ومن فرد يعتمد على 

عات االخرين الى فرد قاد على تحمل المسؤوليات كما تختلف االهداف حسب المجتم

 .(13، صفحة 2005)يوسف سوسن، مبادئ في التنشئة االجتماعية  والثقافات
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   : تمهيدال-1

ء من الذي يمثل اصغر جز األساسيعتبر الدرس اليومي للتربية الرياضية حجر 

يث حفيذه الخاصة والخطة الخاصة لتن أهدفهالمادة الدراسية الذي يقوم المدرس بوضع 

 وتنفيذه. وإعدادهالمنهج تعتمد على حسن تحضيره  أهدافالنجاح في تحقيق  إن

كل درس من دروس التربية  وأنشطةلذا من الضروري عند اختيار محتوى    

طوير يراعي ويتماشى مع ميول ورغبات وحاجات التالميذ وتعمل على ت إنالرياضية 

 الحركية لهم . رةوالمهاالقدرات البدنية 

يرتبط محتوى كل درس  إنالبد من  مقرر السنة الدراسية أغراضولتحقيق 

بالدرس الذي يسبقه والذي يليه حتى تضمن استمرارية تعلم التالميذ واكتسابهم 

ترتبط  إنللمهارات الحركية واللياقة البدنية بعناصرها المختلفة وتطويرها وكذلك يجب 

لمنهاج  العامة األهدافمقرر السنة الدراسية بالسنة التي تليها وتكملها لتحقيق  أغراض

منهاج التربية البدنية الرياضية في مدارسنا يحتوي  إنالتربية البدنية الرياضية ونالحظ 

وهذا غير كاف وال يشبع حاجات التالميذ الحركية  أسبوعيادرسين  أوعلي درس 

ذلك فان درس التربية الرياضية ال يتماشى مع التطور العلمي  إلىباإلضافة 

)اكرم زكي خطابية،  األخرىتساوى  مع المواد الدراسية ي أو يتكافأواالجتماعي وال 

 .(140، صفحة 1997

 :درس التربية البدنية والرياضية -2

 :مفهومه -2-1

الذي تقرره وزارة التربية  اإلجباريالمنهاج المقرر للتربية البدنية  أجزاءهو 

 أيضاوميول التالميذ ويراعى في ذلك  وإمكانياتوالتعليم بحيث يتناسب مع قدرات 

 .(233، صفحة 2002)حسين السيد اوعبده ، السن والجنس 
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ربية ج التويعتبر درس التربية البدنية الوحدة الرئيسية والعمود الفقري لمنها

بدنية ة الالرياضية وعليه يتوقف نجاح الخطة السنوية الموضوعة لتنفيذ منهاج التربي

زويد من التالميذ والغرض منه ت95في المدرسة وذلك الن الدرس يشترك فيه حوالي 

 التربية الرياضية والبدنية  أساسياتمن  األدنىكل تلميذ بالحد 

ميذ عقب نشاط عقلي متواصل لفترة طويلة حتى ال يذهب التال يكون أنويفضل 

لمالبس ايرتدي التالميذ  أنوكذلك يجب   بيهوملل فال يتمتعون  إعياءوهم في حالة 

 لعامالمنهاج ا أغراضالرياضية التي يليها وقبلها وتعمل في مجموعهم على تحقيق 

 للتربية البدنية المدرسية

رياضية  أنشطةدرس التربية البدنية والرياضية هو عبارة عن  أنخالصة القول   

)اكرم  جماعية تقدم لتالميذ من اجل تحقيق غايات محددة سلفا آوسوء كانت فردية 

 . (140، صفحة 1997زكي خطابية، 

 : أهميته-2-2

عدة يعتبر المنفذ الوحيد الذي يمكن من خالله ممارسة اي نشاط رياضي للقا

التي  البدنية والمهارية األنشطةالشعب حيث يتضمن العديد من  أبناءالعريضة من 

  .وقدراتهم تهم والوميتراعي حاجات التالميذ 

  رحلة مويخضع لمنهج معين في كل  األخرى األساسيةكباقي المواد  إجباريايعتبر

 .من مراحل التعليم المختلفة 

   لله مكانه في الجدول الدراسي ويقوم بتنفيذه معلمون متخصصون في المجا.  

    ع متناسب مهارية ت أوالمتنوعة سواء كانت  بدنية  األنشطةيحتوي على العديد من

 الزمن المحدد للدرس 
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     الحركية والصفات البدنية ويمكن من خالله شغل وقت   القدرةيساهم في تنمية

)زينب علي عمر,غادة  المرح والسرور عليهم وإدخالميل التلميذ للعب  وإشباعالفراغ 

 . (20، صفحة 2008جالل عبد الحكيم، 
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 :محتوياته  -2-3

 :الجزء التمهيدي  -2-3-1

ت في ال يضيع الوق أندقائق وينبغي  10الى05مدة هذا الجزء تتراوح ما بين 

 الدرس إخراجيكون حازما حتى يتمكن من حسن  أنلذلك يجب على المدرس  إعداده

 :ويتكون هذا الجزء من

 تغيير المالبس 

 لحضور والغيابا 

 عن النشاط التعليمي  اإلعالن 

  تشكيل الفصل 

 : اإلنمائيالجزء -2-3-2

تدفئة  إلىالتي تهدف  األنشطةدقائق ويتكون من بعض  10مدة هذا الجزء 

لتي نية ا( كما يشتمل على مجموعة من التمرينات البداإلحماءللعمل ) وإعدادهالجسم 

 تهدف الكتساب  الجسم اللياقة البدنية 
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 :.تدريس المهارات-2-3-3

جب التي ي المهاراتدقيقة و تكون من تدريس  25 إلى 20مدة هذا الجزاء من 

لى ما علجزء يشتمل هذا ا نأعملية و علمية ويمكن  لمعاييرتختار بعناية فائقة طبقا  أن

 :يلي

 : التوجيهات -2-3-3-1

 الجماعية ةالتالميذ بأهمية النشاط الذي يمارس قبل الممارس إحاطة.  

 استخدامك الوسائل الفنية في التدريس.  

  الممارستشجيع المناقشة حول نشاط.  

  تحديد الخبرات السابقة للتالميذ فيما يختص بالنشاط. 

 مساعدة التالميذ على تعلم كيفية احتساب النقاط والفوز والهزيمة. 

 :النموذج -2-3-3-2

عض دام بيقدم المدرس نموذج للمهارات المراد تعلمها وتطبيقها ويمكنه استخ نأيجب 

 :التالميذ المميزين في هذا 

  تدريس المناسبة لشرح وتقديم المهاراتتحديد طرق 

 تحليل المهارة ومناقشتها مع التالميذ 

  ذالتالمي أماماستخدام الوسائل المعينة في شرح تفاصيل نموذج المهارة 

 :تنظيم الدرس   -2-3-3-3

 تنظيم الدرس بحيث يستغل كل الوقت للممارسة 

  المتاحة واألجهزة األدوات بيهمجموعات بما تسمح  إلىتقسيم التالميذ 

  ألكبر عدد من المرات اءاألديجب التركيز على تكرار 

  خارج الدرس  األداءيجب تحفيز التالميذ على الممارسة وتكرار 
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 :تفاصيل الممارسة -2-3-3-4

  المهارة  أداءتمكين كل تلميذ من 

  المهارات وعدم ترك التالميذ بدون عمل أداءتشجيع التالميذ على 

  الفنية للتالميذ خطاءاألالتنقل بين المجموعات و تصحيح 

 وضع التالميذ في مجموعات طبقا لقدراتهم المهارية 

  تشجيع التدريب الفردي 

  حسين السيد اوعبده ، األداء إتقانالتالميذ باستمرار و حثهم على  أداءمراقبة(

 .(234، صفحة 2002

 

 : تطبيق المهارة-2-3-3-5

 ت بينيات و منافسارتطبق جميع المهارات التي تم تعلمها على هيئة مبا أنينبغي 

 مباريات بسيطة التنظيم. أوهم سباقات و تتابعات نالتالميذ كان تجري بي

  .تقويم المهارات المتعلمة

تي ات التتم عملية التقويم على فترات دورية ثم تقويم التالميذ في المهار أنيجب 

 لتالميذايعرف  أن األهميةو انه من  األهدافمن مدى تحقيق  التأكدتعلمها حتى يمكن 

 .مدى تقدمهم و موطن الضعف عندهم حتى يستكملوها

 :الجزء الختامي -2-3-4

دقائق وفيه يجمع المدرس التالميذ ليتحدث معهم باختصار عن 5مدة الجزء 

الحالة  إلىبعض التمرينات للتهيئة التي تمكنهم من العودة  إعطاءالدرس اليوم القادم مع 

اليوم الدراسي  أثناءية التي تسمح لهم بمواصلة دروسهم التالية بالجدول الدراسي عالطبي

 .(235، صفحة 2002)حسين السيد اوعبده ، 
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 :ة و الرياضية يصفات درس التربية البدن-2-4

 يكون للدرس غرض ناقص قريب يعتبر جزء من الغرض الكبير الخاص  أن

 .بالمنهاج

 يكون هذا الغرض واضحا لدى التالميذ . أن 

 ن ها بدوشيقة و مناسبة لسن التالميذ بحيث يقبلون علي أوجهيحتوي الدرس على  أن

 تردد.

 سريعة وجه النشاط مناسبة لحالة الجو بحيث ال تكون الحركات عنيفة وأتكون  أن 

 برودة .وال حركات بطيئة في جو شديد  في جو حار

 الفرصة لكل تلميذ لالشتراك في الحصة ألطول فترة ممكنة . إتاحة 

 تاحة الفرصة للتدريب على القيادة و التبعية . إ 

 لمقدم شاط اتاحة الفرصة للتالميذ ألخذ فكرة عن المعارف و القوانين الخاصة بالنإ

 في الدرس .

 يحتوي الدرس على قدر كاف م المنافسة و التعاون . أن 

 الدرس مرتبطة بالسلسلة . أجزاءتكون  أن 

 ام جماعة و التنافس الشريف و احترالعمل الجماعي و بذل الجهد في سبيل ال

 .ليمحتى تسهم هذه المادة في توعية و بناء مجتمع س األدبيةالسلطة و الشجاعة 

  المدرسة من حيث مساحة الملعب إمكانياتالنشاط مع  أوجهتتناسب  أنيجب 

حالة  ة وفيتكون كافي أنيجب  األدوات,نظافته .خلوه من العوائق و بالنسبة لألجهزة و 

 .جيدة 

 جب على المدرس التغيير في نظام الفصل و اتجاه لتالميذ بحيث ال يصبح النشاط ي

)زينب التنظيمية حتى يسود الدرس النظام و الطاعة  شكالاألممال و ذلك باستخدام 

 .(70,71، الصفحات 2008علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم، 

 :مدرس التربية البدنية و الرياضية  -2-5
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يعتبر مدرس التربية البدنية و الرياضية احد مكونات الرئيسية في عملية 

التربوية و العامل المؤثر في جعلها كائنا حيا متطورا و هو حجر الزاوية في تطورها 

الذي يستوجب  األمرفيه , وإخالصهعلى مدى كفايته ووعيه بعمله  األثر,ويتوقف هذا 

مع استمرار في  أثناءه أممية سواء كان ذلك قبل التحاقه بالتعليم يالدعاية بحياته التعل

و يمهد ، دالك فالمعلم له تأثير ال ينكره في الموقف التربوي ,ألنه يعطي لتالميذه الكثير

لالنتفاع بما يتلقونه على يده من حقائق و معارف و مفاهيم و اتجاهات  أمامهمالسبيل 

ء شخصيته و تذهيب خلقه يضمنها المنهاج الذي يعمل على تقويم سلوك التلميذ و بنا

 كان المعلم معلما يصنعه فهو القدوة إذا إالهذا  ولن يتحقق

ذالك كان اثر كذلك و  كان غير إنالصالح و  األثروان كان صالحا كان له بين تالميذه  

الحاجة ملحة لوجود مصدر بشري رفيع المستوى لمزاولة التعليم و تقوية  أصبحتلقد 

من الضروري النظر باستمرار لكل ما يتعلق بدوره في العملية  أصبحفاعلية حيث 

فضال عن  ، له األزمةو بنوع المعلومات ، ذلك إزالة بيهيقوم  أنالتربوية و ما يجب 

)زينب علي و تدريبه  إعدادهفي  إتباعهاالتي يجب  األساليبخصائصه الشخصية و 

 .(69، صفحة 2008عمر,غادة جالل عبد الحكيم، 

 :الصفات الواجب توافرها في المدرس الكفء-2-6

ة و الصفات واجب توافرها في مدرس التربية البدني أن آخرونفاتير و  أوضحلقد 

 وو تشمل المهارات الفنية  أخرالرياضية هي نفس الصفات المطلوبة ألي مدرس 

 ونية الشخصية ,و سالمة البدن و الصحة الجيدة  ,وال يتحقق لمدرس التربية البد

و  اداتالرياضية النجاح في العمل على تكوين  مختلف االتجاهات الخلقية و الع

 اصر.هو نفسه بهذه الخصائص و المميزات و العن ينصما لم ، االقتناعات السليمة

ة و ياضيوهناك كثير من العناصر التي يجب توافرها في مدرس التربية البدنية و الر

 :أهمها

 الشخصية.  
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  الخبرة. 

 المهني اإلعداد. 

  الثقافة العامة. 

 

 :الشخصية -2-6-1

 تأثر في نفوس التالميذ و سلوكهمتكون شخصية قوية لكي  أن. 

 ه ل جهديبذ أنيكون محبا لعمله و الوسط الذي يعمل فيه ومؤمنا برسالته و  أن

 .في هذا السبيل 

 لة.عالقات مهنية فعا اآلخرينتكون عالقته مع التالميذ و زمالئه  و  أن 

 وهي التربية الرياضية  ما لآلخرينيوضح  أنتكون لديه القدرة على  أن 

 .في مجتمعنا الحديث أهميتها

 فقط. ينالموهوبيبدي رغبته في العمل مع التالميذ وليس مع  أن 

 إلىيكون لديه القدرة على توصيل توصيل هذه المعلومات و الخبرات  أن 

 .التالميذ

 شطةاألنف المهارات الحركية في مختل أداءن يكون لديه القدرة و الكفاءة على أ. 

 توى ال يكون متحيزا و يحترم الجميع, خاصة بالنسبة للتالميذ ذو المس أن

 .الحركي 

 يكون قدوة يقتدي بها التالميذ, ويبث فيهم الروح الرياضية. أن 

 .ن يكون واسع الصدر محبا للمرح 

 يكون مبتكرا غير مشوش أن. 

 يكون طبيعيا غير متكلف في مظهره و لبسه. أن 

 ن ية بييكون ملما بميزات النمو و مراحل النمو المختلفة. والفروق الفرد أن

 .التالميذ كأساس بيني عليه عمله
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  يكون على علم بخصائص التالميذ و احتياجاتهم. أنو 

 لى عمل عيعرف الفلسفة االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه و ي آن

 .تحقيقها

 المستويات أرقى إلىول بالتربية الرياضية مهنيا لوص إعدادان يكون معدا أ 

 . (71,72، الصفحات 2008)زينب علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم، 

 :  الخبرة-2-6-2

هذا بالمقصود بالخبرة هنا عدد السينين التي قضاها الشخص في المهنة و الخبرة 

 : له فوائد نذكر منها يالمهن

 قة ه الثتجعل المدرس واثقا من نفسه نتيجة تعوده على مواقف التدريس,و تزداد هذ

 .ميةالتقديجعله يفكر بعقلية العملية  ما إعدادقد تلقىن  أصالكان المدرس  إذا

 وفيدة تحسن الخبرة من مقدرة المدرس فقد تكون الخبرات التي يمر بها المدرس م 

المهم  وهمته  و قد تهبط من بيهيتجنبه و ال يقوم  أنقد تكون ضارة فيتعلم منها ما يجب 

 .هاتجاهافي هذا الشأن ليست التجربة ذاتها بل ورد فعل الشخص للتجربة و ما يفعله 

  لمدرستقويم ا أنتساعد الخبرة على تقديم المدرس بطريقة اعدل, فمما الشك فيه 

حة الص ىإلكون اقرب الفرصة له مدة معينة الكتساب بعض الخبرة بالمهنة ب إتاحةبعد 

 و الصواب من تقويمه  بعد التخرج مباشرة.

  ز مع تتنوع, فخمس سنوات في نفس المرك أنلكي تأتي الخبرة بأحسن نتاجها يجب

وم لفة يقيقضي نفس المدة قي مراكز مخت أنيصبح اقل فائدة من  اإلعمالالقيام بنفس 

 فيها بأعمال مختلفة.

 :  المهني اإلعداد-2-6-3

س و مداريقصد باألعداد المهني كل العمليات التربوية التي يتعرض لها الشخص في ال

 كمدرس. إعدادهالمماثلة و التي تهدف و تساهم في  األخرىالهيئات 
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  أهدافهاالقدرة على فهم الحقيقة العلمية و التربية و.  

 القدرة على الفهم التالميذ. 

  القدرة على الفهم الجميع. 

 الكامل بالمهنة و حبه لها اإليمان. 

 الذكاء و االستعدادات الخاصة. 

 ة القوي السليمراللغة و الصو إتقان. 

 :الصحة-2-6-4

و  جهد و عمل متواصل إلىالتي تحتاج  األعمالالتدريس من  أنمن المعروف 

ة ب صحصحة جسمية و عقلية, و مدرس التربية البدنية و الرياضية مهنته شاقة تتطل

ة ال لصحيجيدة تبدو في حماس للعمل و القدرة عليه الن المدرس الضعيف من الناحية ا

 .وجه أكمليقوم بالعمل على  أنيستطيع 

 :الثقافة العامة -2-6-5

ت العامة ضرورة لكل مدرس بحكم كونه مربيا وذلك ألنه كلما زاد الثقافة

عن  أمثلةك هنا المعلومات العامة لديه كان قادرا على كسب ثقة تالميذه و التأثير فيهم و

 :الثقافة العامة هي

 الثقافة العلمية. 

 ة المحلية و العلمية .ئالثقافة التي تتصل البي 

  الثقافة الدينية. 

 الصفحات 2008)زينب علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم،  الثقافة اللغوية ،

73,74). 

 :مسؤوليات وواجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية  -2-7

 : واجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية -2-7-1
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يثير  أنع يعتبر مدرس التربية البدنية و الرياضية قوة كبيرة في المدرسة يستطي

نية م جسمااعقلية كانت  أيضاهيئة التدريس  أعضاءالقوى الكامنة قي التالميذ بل وفي 

 همأمن  أنللعمل و يسخرها لصالح الفرد و خبر الجماعة ومن ثم نجد  يستمليهاو 

 سة ليات وواجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية بصفته عضوا في المدرومسؤ

 :  بالنسبة لزمالئه المدرسين-2-7-1-1

لته جسمية و رسا مسؤوليةمدرس التربية البدنية و الرياضية  مسؤوليةيعتبر 

 أن ليات ويفهم هذه المسؤو أنلذا من واجبه  أخرىكقائد للتالميذ ال تعادلها رسالة 

ضية لريايتعاون مع تعاونا صادقا مع زمالئه المدرسية و يوضح لهم مفهوم التربية ا

 ته.رسال ءأداينجز عمله و يسهل عليهم  أنغير متفهمين لها بهذا فقط يمكنه  أنهمحيث 
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 :بالنسبة إلدارة المدرسة  -2-7-1-2

  غبة في الر أساسهالمدرسة تعاونا صادقا  إدارةيكون مخلصا و متعاونا مع  أنيجب

 الصالح العام .

 تفق يك بما لتنشيط الحياة الرياضية بالمدرسة ,و ذال األزمةجميع المشروعات  إعداد

وفيرها تعمل على ت أنالمدرسة  لإلدارةحتى يمكن  أدواتمن مالعب و  اتياإلمكانمع 

 في الوقت المناسب.

 الطابور المدرسي . اإلشراف 

  لمنزل واعلى تنمية العالقات بين المدرسة و و العمل  اآلباءالمشاركة في مجالس 

 خلق التعاون بينهما.

 راك في عملية التقويم المدرسي.تاالش 

 .توطيد الصلة بإدارة المدرسة بصفة مستمرة 

 تعنيه. التعاون مع زمالء بالمدرسة و عدم التدخل في موضوعات ال 

  و ترويجات اإلشاعاتعدم تشجيع . 

 يوجه اهتمامه نحو المشاركة في االحتفاالت القومية و الوطنية من خالل حفالت  أن

)زينب علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم،  و المهرجانات و العروض الرياضية

 . (77، صفحة 2008

 :  بالنسبة للتالميذ -2-7-1-3

  حية.البدنية و حالته الص إمكانياتهدراسة التلميذ دراسة ككاملة من ناحية 

 يبث روح التعاون و المشاركة الفعالة في مختلف لنشاطات . أن 

 لتي اواقف توجيه التالميذ التخاذ السلوك التربوي السليم من خالل استجابتهم للم

 .خارجها آوالحصة  أثناءتحدث 

  األخرالتعامل مع التالميذ بأسلوب واحد و عدم التمييز البعض على 

 االحترام و الثقة المتبادلة . أساسن تكون العالقة بالتالميذ على أ 



 الفصــــــل الثاني:                                 درس التربية البدنية و المرحلة العمرية 
 

 
45 

  و السالمة. األمنتوفير عامل 

 التعاون مع المؤسسات الموجودة في المجتمع و خاصة المؤسسات التي تخدم 

  .مدرسة

  ه تحقيق هذيساهم بجهوده البناءة ل أنو الهيئات الرياضية و   األنديةالتطوع في

 . أهدافهاالهيئات و النوادي 

 يدرس المجتمع المحلي بدقة و يعرف مركز الخدمات فيه. أن 

 ا.يبصر المواطن بها و يشاركهم في معالجته أنيتحسس مشكالت مجتمعه و  أن 

 واطن  للميكون مثاال آنيتبع التقاليد و الحدود التي يضعها المجتمع المحلي و  أن

 .الصالح علما و خلقا

  :واجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية بصفته عضو ا في المهنة  -2-7-2

  ق ما نشر من بحوث في التربية الرياضية و طر أحداثاالطالع المستمر على

 . اإلمكانيطبق معلوماته في التدريس بقدر  أنالتدريس و 

  المطبوعات الدورية المهنيةاالشتراك في المجالت و.  

  مهنة .الرابطات التي تعمل على تقديم ال آوجمعيات  أواالشتراك في النقابات 

  أعلىمحاولة الحصول على درجات علمية . 

  أمكن إنالبحوث العلمية  إجراءالمساهمة في . 

  علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم، )زينب النمو الذاتي في ناحية التخصص بالمهنة

 .(80,81، الصفحات 2008

 : األخرىعالقة مدرس التربية البدنية بالهيئات  -2-8

يئة هبين  مدرس التربية الرياضية يعد الحلقة االتصال بين التالميذ و أنو كما 

لهذا  وجية التدريس ,كذالك فهو حلقة االتصال بين المدرسة و الهيئات الرياضية الخار

 .تتوثق العالقة بين المدرسة و بين البيئة و المجتمع
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 : األمورواجبات مدرس التربية الرياضية بالنسبة لألولياء 

  وراألم أولياءيستطيع مدرس التربية الرياضية بتوثيق الصلة بينه و بين 

  .بالوسائل التالية

 هتمامهمدى ا إظهارو  أمورهمتقارير دورية عن حالة التالميذ ألولياء  إرسال 

 ذالك. األمراستدعى  أنبشؤونهم و االتصال باألولياء 

  و المدرسين اآلباءالدورية بين  اللقاءاتو  أبنائهمكيفية معاملة  إلى اآلباءرشاد 

 . (83، صفحة 2008)زينب علي عمر,غادة جالل عبد الحكيم، 

  :التربية الرياضيةمهارات التدريس في  -2-9

 :مهارة التخطيط للدرس-2-9-1

 : بتخطيط الدرس ما يلي  المتصل التدريسي األداءومن 

  ال مكانية قياسها كيةسلوالتعليمية و صياغتها بطريقة  األهدافتحديد. 

  حددةالم دافاألهمناسبة لتحقيق  و وسائل تعليمية أدواتالتعليمية,  األنشطةاختيار. 

  في التعلم رغباتهمجعل الدرس مشوقا و ممتعا مما يحفزهم و يزيد. 

 عضها بالقات التالميذ الع دراكألالمنطقي لإلجراءات التدريسية  التسلسل و التعاقب

 و استيعابها. إدراكهاببعض و بالتالي 

  و المشتقة للتمرينات  األساسية األوضاعالتعرف على. 

  الدرس أجزاءتحديد الزمن المخصص لكل جزء من.  

 د مناسبة التمرينات المستخدمة للزمن المخصص و حالة الجو و البيئة و عد

 المتوفرة. اإلمكاناتالتالميذ و 

 :مهارات تنفيذ الدرس-2-9-2

 : األتيلنجاح المدرس في تنفيذ الدرس يجب عليه مراعاة 
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 النفسي لتقبل المادة الدراسية. اإلعداد 

  ل.للتأثير على المراحل السنية لمنع الملاستخدام وسائل تعليمية شيقة 

  و السالمة األمنتخطيط و تجهيز الملعب لتوفير عامل. 

 تدريب التالميذ على العمل الجماعي و الحفاظ على النظام.  

  خدم تربط الدروس بمواقف الحياة المختلفة و االتصال بمصادر البيئة التي

  .الدرس

  الدرس بسالسة أجزاءاالنتقال بين.  

  درس ير الس أثناءمراعاة تشكيل الحمل و الراحة بما يتناسب مع المراحل السنية 

 االهتمام بالوضع االبتدائي و الوضع الختامي لكل تمرين.  

  الدرس . أثناء األدوات إرجاعو ترتيب و  إحضاراشتراك التالميذ في 

 . تنويع التشكيالت و التكوينات التي تستخدم في الدرس 

  ليمة.سالرياضية بطريقة  األجهزةو  األدواتتدريب التالميذ على كيفية حمل 

  التالميذ للمهارات المختلفة . أداء أثناءالبناء 

 : تقويم الدرس  مهارة-2-9-3

 سيةتقويم جميع الجوانب الشخصية للتالميذ كالمعرفية و المهارية و النف. 

  التالميذ و تصحيحها , أخطاءالتعرف على 

  محددة . أهدافالتعرف على مدى تحقيق 

 . تشجيع التالميذ على بذل الجهد بعد االطالع على نتائج التقويم 

 زينب علي عمر,غادة جالل عبد  تصميم سجالت خاصة باالختيارات لكل تلميذ(

 .(120، صفحة 2008الحكيم، 

 : المراهقة -2-10

 المراهقـة: مفهـوم-2-10-1
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إن المراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر  والتي يكون فيها الفرد  

ضج  غير ناضج انفعاليا وتكون خبرته في الحياة محدودة ويكون قد اقترب من الن

 ة مرحلةبدايالعقلي والجسدي  والبدني، وهي الفترة التي تقع ما بين  مرحلة الطفولة و

 .لمرحلتين اال يعد طفال وال راشدا إنما يقع في مجال تداخل هاالرشد، وبذلك المراهق 

"  بأنها المجال الذي بجدر بالباحثين أن الجسمانيتين حيث يصفها  عبد العالي 

،  1994) عبد العالي الجسماني ،  ينشدوا فيه ما يصلون إليه من وسائل وغايات"

 .(195صفحة 

 :تعريف المراهقـة -2-10-2

المراهقة معناها النمو، نقول: " راهق الفتى وراهقت الفتاة "، بمعنى أنهما نميا 

نموا متواصال ومستمرا، واالشتقاق اللغوي يغير هذا المعنى على االقتراب والنمو من 

 .(323 ، صفحة2001)حامد عبد السالم زهران ، النضج والحلم

 مراحل المراهقة : -2-10-3

 سنة( المرحلة اإلعدادية: 14-13-12مرحلة المراهقة المبكرة ) -2-10-3-1

مو الن ابرز مراحل النمو هذه المرحلة هو النمو الجنسي المتأجج وتأخذ مظاهر

 حركي،ال الفيزيولوجي، اللغوي، االجتماعي، االنفعالي،  العقلي، األخرى الجسمي،

 والديني نموا سريعا جدا.الحسي 

 

 سنة ( مرحلة الثانوية: 17-16-15مرحلة المراهقة المتوسطة ) -2-10-3-2

يشكل االنتقال من المدرسة اإلعدادية إلى المدرسة الثانوية فترة حرجة يمكن 

استغاللها من قبل المربين لتطبيع  المراهقين اجتماعيا كما تعتبر هذه المرحلة همزة 

المبكرة والمتأخرة علما بأنه ال يمكن وضع خط فاصل  بين مراحل وصل المراهقة 

ه هذه المرحلة يتمثل في استيقاظ إحساس الفرد يالعمر المختلفة إال أن إبراز ما تمتاز ب

، صفحة 1993)سيد محمود الطواب،  بذاته وكيانه وفي  ظهور القدرات الخاصة لديه.

335). 
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 سنة( المرحلة الجامعية: 21-19-18مرحلة المراهقة المتأخرة ) -2-10-3-3

 د فيهاالرشتعتبر هذه المرحلة انتقال من المراهقة المتوسطة إلى مرحلة الشباب ف

 معي.يبدأ الفرد يجرب نفسه في تحمل مطالب الشاب وهي تقبل مرحلة التعليم الجا

لة لمرحامعدال عاليا في شهادة  وأهمها الدخول في الدراسة الجامعية لمن يحقق

دها تحد الثانوية وإال فانه سيبحث عن مقعد في الكليات المتوسطة أو يبحث عن مهنة

 لمشكالتاجهة درجة الثانوية العامة ويتميز إفراد هذه المرحلة بنمو عقلي يخمنهم  لموا

 لقول أناكن مالحياتية بالطرق المثلى.وهي نهاية المرحلة تعمدا سرعة النمو تماما بل ي

ر جميع مظاهر النمو تصل إلى أعلى مستوياتهم وبهذا يصل الفرد إلى االستقرا

 والهدوء.

 وبعد هذه المرحلة تنمو لديه خبرات متراكمة تساعده على مواجهة ظروف الحياة.

 (325-293، الصفحات 2003)علي فالح الهنداوي، 

 المراهقة كمشكلة نفسية اجتماعية :-2-10-4

 ع أوتنشا المشكلة النفسية عادة عندما يصاحب تعقد ظروف الحياة في المجتم

ئح يترتب عليها مظاهر سوء التوافق. لنجعل أفراد المجتمع يشعرون بوجود  شرا

 معينة بين األفراد ال تستطيع أن تتوافق مع الظروف السائدة فيها.

 اساتر اجتماعية، كل ما هو اجتماعي له أصداء وانعكفكل ما هو نفسي له جذو

 نفسية ومن هنا كان التالزم أو االرتباط العضوي بينهما.

لذا فقد أوضحت الدراسات التي قام بها علماء النفس أن مشكالت المراهقين في 

المجتمعات متعددة داخلية المنشأ ناتجة عن إخفاقهم في إدراك فهم حقيقة مشاكلهم إذ 

نها تنشا نتيجة لوجود مصاعب في التوافق بالرغم من أنها تنشا في حقيقتها يرون أ

نتيجة عدم قدرتهم على ضبط دوافعهم الداخلية وبهذا الغرض يتصل بعالقاتهم في 

البيئة االجتماعية  كما تشير هذه الدراسات إلى أن من الصواب تناول موضوع 

لتوافق النفسي والصراعات النفسية المراهقة في ضوء االفتراض الذي مفاده  أن سوء ا
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تعد بمثابة محصلة للقوى الخارجية التي تحيك بها المراهق ويعيشها في المجتمعات 

 (18-15، الصفحات 1989)ابراهيم قنشوش،  المركبة المعاصرة.

 :أهمية المراهقة-2-10-5

فة لمختلاكالت واالضطرابات مرحلة مليئة بالمشبالرغم من أن مرحلة المراهقة تعتبر 

ا من ميتهيتعرض لها المراهق إال أنها مرحلة هامة في حياة الفرد حيث تظهر أه التي

 :خالل

 ل أن المراهق في هذه الفترة يحاول التخلص من اعتماده على والديه، ويحم

 مسؤولية نفسه

  للمساعدةيسعى إلى االستقاللية بالرغم من حاجته الملحة.  

 يسعى إلى تحقيق ميوال ته، وإشباع حاجاته المختلفة وفق معايير اجتماعية معينة. 

– 

 ت تجاهاالوصول إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمستقبله وتحديد ا

 .حياته المهنية والشخصية

  فكيرهتيحاول تحقيق الحرية على الرغم من وقوفه أمام صراعات انفعالية تعرقل.  

  ،كما تظهر أهميتها من حيث النمو الجسمي والعقلي، المعرفي واالجتماعي

والجنسي الذي تطرأ على حياة المراهق والتي تساعده على أن يكون راشدا مهيئا 

-347، الصفحات 1991)مجدي احمد عبد هللا،  للخروج إلى مجتمعه يفيد ويستفيد

346) 

 الممارسة الرياضية وعالقتها بالمراهـق :-2-10-6

 الدوافع المباشـرة: -2-10-6-1

 . الشعور باالرتياح كسبب التغلب على التدريبات الشاقة والصعبة 

 حلق.المتعة الجمالية كنتيجة الرشاقة والمهارة وجمال الحركات كما في التز 

  وقتا وخاصة إذا اإلحساس بالرضا بعد نشاط بدني أو عضلي يتطلب جهدا أو

 ارتبط بالنجاح.
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 ن أركا المشاركة في المنافسات الرياضية والمنافسات التي تعتبر ركنا هاما من

 ستدعيتدريب الرياضي دون إشراكه في المنافسات ي -النشاط البدني والرياضي .

 الملل والكراهية .

 تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وابرزا الفوز واأللقاب .
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، صفحة 1986) سعد جالل عالوي محمد ، الدوافع الغير مباشـرة: -2-10-6-2

87) . 

 . ممارسة النشاط البدني إلسهامه في رفع قدرة الفرد 

 . محاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عند ممارسة النشاط البدني 

 اديه الرياضي بانتمائه إلى النويالوعي بالشعور االجتماعي الذي يقوم ب, 

 : الخالصة 

لتلميذ و ا تحقق الهدف من العملية التعليمية ,و نجاح التدريس يتوقف  على المدرس أن

با يس جانو االستجابة له, ولذا يعتبر التدر اآلخرومدى قدرة كل منهما على تفهم ، 

 هاما من جوانب العملية التعليمية .

خالل  ك منو مدرس التربية الرياضية عليه بالتعاون مع موجه التربية الرياضية ,وكذل

دريس تيتبعها عند  أنيحدد طرق التدريس التي يجب  أناالعتماد على دليل المدرس 

 .المنهاجوحدات 
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 تمهيد:

 البحث العلمي في شتى مجاالته يستوجب الدراسة النظرية و الميدانية حيث إن

انب تحقق هذه األخيرة صحت ما جاءت به البحوث العلمية من الناحية النظرية و في الج

راحل ممنهج البحث و مجتمعه و األدوات المستخدمة خالل  إلىالميداني من دراستنا نأتي 

 طور إنجازه ثم عرض و تحليل نتائج الدراسة الميدانية.

 منهج البحث: -1

سا من نرى أن المنهج الوصفي هو المنهج المالئم لبحثنا، وهذا االختيار نابع أسا

ات المشكلة كون هذا المنهج يساعد على الحصول على المعلومات الشاملة حول متغير

ة واستطالع الموقف العلمي أو الميداني الذي يجري فيه قصد تحديدها وصياغتها صياغ

 علمية دقيقة.

  مجتمع عينة البحث: -2

 سنة ثالثة تالميذ من  عشوائية والتي اختيرت بالطريقة تمثل مجتمع عينة البحث لدينا 

   :  والرابعة متوسط  الثانوي

  تلميذ. 534 عبد القادر أميرمتوسطة 

 تلميذ 470  ثانوية. 

  180في ثانوي مجموع  90في متوسط و  90بلغت عينة البحث  

 ضبط متغيرات البحث: -3

 وعزل بقيةن أي دراسة تتطلب ضبط للمتغيرات قصد التحّكم فيها من جهة، إ

 توصلتصبح النتائج التي  وبدون هذاالمتغيرات األخرى حتّى ال تؤثر في نتائج البحث، 
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حسن عالوى  ويذكر محمد، والتصنيف والتفسيرمستعصية على التحليل  الطالبانإليها 

للنتائج،  الحقيقيةراتب انه يصعب على الباحث أن يعترض على المسببات  وأسامة كامل

 . (2008)تواتي،  ممارسة إلجراءات الضبط الصحيحةالبدون 

هو  لتابعوالمتغير ا والمتغير المستقلبحثنا على متغيرين هما المتغير التابع  أشتمل

 المستقل.نتيجة متغير 

  حصة التربية البدنية و الرياضية  : المستقلالمتغير 

  التنشئة االجتماعية : التابعالمتغير  

  



 الفصل األول                           منهجية البحث و إجراءاته الميدانية
 

62 
 

 مجاالت البحث:  -4

 و الرابعة متوسط الثانوي سنة ثالثة تالميذ أجريت الدراسة على المجال البشري:

و متوسطة   عبد القادر فرحاوية ثانوي أجريت الدراسة على مستوى المجال المكاني:

 معسكر  –تيغنيف   ةدائر عبد القادر  األمير

على  وتم توزيعها20/11/2016في  القياس أداةضبط الفترة في  تالزمني: بدأالمجال 

 .15/05/2017لغاية  10/01/2017في عينة البحث

 البحث:أدوات  -5

تؤدي إلى  واألدوات التيإلجراء أي بحث البد من االستعانة بمجموعة من الوسائل  

 يلي:تمثلت فيما  أدواتانجاز هذا البحث فقد اعتمدنا في بحثنا هذا على 

ل اإللمام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة في ك : والمراجعالمصادر -5-1

معرض الكتاب، ديوان  االنترنت،، شبكة واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية 

 الجامعية.المطبوعات 
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 : االستبيان-5-2

ل يعد من األدوات المسحية الهامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين من خال 

 سئلة المكتوبة يقوم المبحوث باإلجابة عليها بنفسه ومن أهمإعداد مجموعة من األ

 التعريفات والتفسيرات المذكورة في مجال البحث لمصطلح االستبيان ما يلي:

  على إن االستبيان في ابسط صورة عبارة عن عدد من األسئلة المحددة تعرض

هيا شرحا شفعينة من األفراد ويطلب إليهم اإلجابة عنها كتابة فال يتطلب األمر 

مباشرا أو تفسيرا من الباحث وتكتب األسئلة وتطبع على ما يسمى استمارة 

 االستبيان

 لمال واليعتبر االستبيان أقل وسائل جمع البيانات تكلفة سواء في الجهد المبذول وا 

ألسئلة ايحتاج تنفيذه إلى جهاز كبير من الباحثين المدربين نظرا ألن اإلجابة على 

 ك للفرد ذاتهوتسجيلها مترو

 مواصفات المقياس: -5-3

 (عبارات 10)تشمل قابلية الفرد للتعلم وتعديل السلوك لمحور األول :ا

 (عبارات 24)تشملالقدرة على تكوين عالقات عاطفية  لمحور الثاني :ا

 (عبارات33 )تشملدوافع االجتماعية المحور الثالث :

 (عبارة51)تشمل  المركز و الدور االجتماعي لمحور الرابع :ا

 (  عبارة70.)تشمل  القيم و المعايير االجتماعية : الخامسالمحور 

 : األسس العلمية-6
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 شرط من شروط صدق االختبار, ألنه عندما يقيس االختبار يعد الثبات : الثبات-6-1

كون يالثبات أن  لقياس. ويعنيالوظيفة التي خصص لقياسها فإنه يعطي تقديرات مقاربة ل

س ر علي نفاالختبار قادرا على أن يحقق دائما النتائج نفسها في حال تطبيقه مرتين أو أكث

 المجموعة وفي نفس الظروف.
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 اإلحصائية:الدراسة  -1-6

تتم ترجمة هذه النتائج إلى  الميدانيةتعطينا الدراسة اإلحصائية دقة أكثر في النتائج 

واستعملت كذا  واالنحرافات المعياريةالستخراج المتوسطات الحسابية  أرقام تعتمد

 التالية: اإلحصائية األدوات
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 عرض نتائج التنشئة االجتماعية : .1

 أوال: مستويات التنشئة االجتماعية :

جة لقد تم تحويل النتائج المتحصل عليها إلى مستويات على أساس أعلى در

لك الخماسي لالستجابة، وذوأدنى درجة حسب عدد عبارات كل محور وكذا التدريج 

 (.3بقسمة المدى على خمس مستويات كما يوضحه الجدول )

 

 ( يوضح مستويات التنشئة االجتماعية.3جدول )

أعلى  المحور

 قيمة

أدنى 

 قيمة

 الدرجة المقدرة حسب المستوى المدى

مرتفع 

 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع

 جدا

قابلية الفرد للتعلم 

 وتعديل السلوك

50 10 40 46-50 37-45 28-36 19-27 10-18 

القدرة على تكوين 

 عالقات عاطفية

70 14 56 62-70 50-61 38-49 26-37 14-25 

 30-17 44-31 58-45 72-59 85-73 68 17 85 الدوافع االجتماعية

المركز والدور 

 االجتماعي

45 9 36 41-45 33-40 25-32 17-24 9-16 

والمعايير  القيم

 االجتماعية

95 19 76 83-95 67-82 51-66 35-50 19-34 
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 قابلية الفرد للتعلم وتعديل السلوك: ثانيا

 ( يوضح نتائج مستوى قابلية الفرد للتعلم وتعديل السلوك.4جدول )

 المستوى المدينة

 منخفض متوسط مرتفع

 3 17 72 المرحلة المتوسطة

 46 40 04 المرحلة الثانوية

 170.22 محسوبة ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 

اعاله الموضح لنتائج تكرار عينة البحث حول  04من خالل الجدول رقم 

ة توسطث حدد تكرار   المرحلة المالفرد للتعلم و تعديل السلوك حي مستوى قابلية

في ، 3 و للمستوى المنخفض بـ 17و للمستوى المتوسط بـ  72للمستوى المرتفع بـ 

 40وسط بـ و للمستوى المت 04حين حدد ذلك للمرحلة الثانوية في المستوى المرتفع بـ 

ة المحسوب ²، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 46و للمستوى المنخفض بـ 

و  0.05عند مستوى الداللة  5.99و التي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  170.22

 ترابط لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي مما يعني وجود 2درجة الحرية 
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 قابلية الفرد للتعلم وتعديل السلوك حسب الجنس والمرحلة العمرية : ثالثا

لجنس ( يوضح مقارنة في محور قابلية الفرد للتعلم وتعديل السلوك حسب ا5جدول )

 والمرحلة العمرية

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  ف

 الداللة

 0.01 18.87 3726.44 01 3726.44 بين المراحل العمرية

 غير دال 0.44 86.81 01 86.81 بين الجنسين

 0.01 6.42 197.38 01 197.38 التفاعل

   30.76 176 5413.95 داخل المجموعات

      الكلي

 

ما م 0.05عند مستوى  إحصائيادالة  18.87أن القيمة  05نالحظ من الجدول

ف اختالبيعني أن هناك اختالف في مستوى قابلية التالميذ للتعلم وتغيير السلوك ت 

 المرحلة العمرية .

ي فغير دالة احصائيا مما يعني عدم وجود فرق 0.44كما نالحظ أن القيمة 

 مستوى قابلية التالميذ للتعلم وتغيير السلوك بين الذكور واالناث .

وهذا يشير الى أن لتفاعل الجنس  0.01دالة عند مستوى  6.42ونجد القيمة 

والمرحلة العمرية أثر على مستوى قابلية التالميذ للتعلم وتغيير السلوك كما يوضحه 

( ، حيث نجد أن الذكور بالمرحلة المتوسطة لهم قابلية أكثر للتعلم وتعديل 1الشكل )

 السلوك .
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( أن هناك فرق دال احصائيا لصالح الذكور في المرحلة 6ويوضح لنا الجدول )

المتوسطة ، كما نجد فروق دالة احصائيا لصالح تالميذ المرحلة المتوسطة مقارنة 

 بالمرحلة الثانوية.

  الثالثة ثانوي الرابعة متوسط 

 0.01 0.05 اناث ذكور اناث ذكور

الرابعة 

 متوسط

  *10.49 *11.18 *3.46 / 42.89ذكور 

 

3.05 

 

 

3.74 
 *7.03 *7.72 /  39.43اناث

الثالثة 

 ثانوي

 0.69 /   31.71ذكور 

 /    32.4اناث 

 

 

 ( المتوسطات الحسابية ، حيث نجد أن نتائج تالميذ المرحلة2ويوضح الشكل )

أفضل  ذكورالمتوسطة أفضل من نتائج تالميذ المرحلة الثانوية ، كما نجد أن نتائج ال

 في المرحلة المتوسطة. اإلناثمن 

 

ونستنتج مما ذكر أعاله أن تالميذ المرحلة المتوسطة لهم قابلية أكثر على التعلم 

وتعديل السلوك مقارنة بتالميذ المرحلة الثانوية ،  وهناك تأثير لتفاعل الجنس مع 
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ثر المرحلة العمرية على قابلية التالميذ للتعلم وتعديل السلوك ، حيث أن فئة الذكور أك

 .اإلناثقابلية من 

 اج ع منهوعليه فان تالميذ المرحلة المتوسطة يتميزون بتفاعل أكثر ايجابية م

 التربية البدنية مقارنة بتالميذ المرحلة الثانوية .
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 القدرة على تكوين عالقات عاطفية: رابعا

 ( يوضح نتائج مستوى القدرة على تكوين عالقات عاطفية.7جدول )

 

الموضح لنتائج تكرار عينة البحث حول مستوى  أعاله (7)  من خالل الجدول رقم

القدرة على تكوين عالقات عاطفية حيث حدد تكرار   المرحلة المتوسطة للمستوى 

،في حين حدد ذلك  1و للمستوى المنخفض بـ  2و للمستوى المتوسط بـ  89المرتفع بـ 

للمستوى  و 42و للمستوى المتوسط بـ  2للمرحلة الثانوية في المستوى المرتفع بـ 

و التي  162.62المحسوبة  ²، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 46المنخفض بـ 

مما  2و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 5.99جاءت اكبر من قيمتها الجدولية 

 لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي يعني وجود ترابط

 

 

 

 

 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة 

 اناث ذكور اناث ذكور 

   46 46 ن

 36.21 35.21 50.80 57.78 س

 1.96 2.04 8.97 9.30 ع

 36 35 51 59 الوسيط

 المدينة

 

 المستوى

 منخفض متوسط مرتفع

المرحلة 

 المتوسطة

89 2 1 

 46 42 02 المرحلة الثانوية

 162.62 محسوبة ²كا

 0.05 مستوى الداللة
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 2600 2286 1584 1629 

 86.44 80.47 4.16 3.84 

 

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  ف

 الداللة

 0.01 22.15 15549.6 01 15549.6 بين المراحل العمرية

 غير دال 0.57 402 01 402 الجنسينبين 

 0.01 15.69 701.85 01 701.85 التفاعل

 / / 44.72 176 7870.95 داخل المجموعات

 / / / 179  الكلي

 

ما م 0.01عند مستوى  إحصائيادالة  22.15أن القيمة  (8)نالحظ من الجدول

يعني أن هناك اختالف في مستوى القدرة على تكوين عالقات عاطفية باختالف 

 المرحلة العمرية .

ي فمما يعني عدم وجود فرق  إحصائياغير دالة 0.57كما نالحظ أن القيمة 

 . واإلناثبين الذكور  وى القدرة على تكوين عالقات عاطفيةستم

جنس أن لتفاعل ال إلىوهذا يشير  0.01مستوى دالة عند 15.69ونجد القيمة 

حه كما يوض على تكوين عالقات عاطفية القدرةوالمرحلة العمرية أثر على مستوى 

ت عالقا ( ، حيث نالحظ أن تالميذ المرحلة المتوسطة أكثر قدرة على تكوين3الشكل )

 عاطفية خاصة الذكور .
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 لصالح الذكور في المرحلة إحصائيا( أن هناك فرق دال 9ل )ويوضح لنا الجدو

بين  ئياإحصابينما ال يوجد فرق دال  المتوسطة في القدرة على تكوين عالقات عاطفية

 الجنسين في المرحلة الثانوية.

لصالح تالميذ المرحلة المتوسطة في القدرة  إحصائياونالحظ أيضا وجود فروق دالة 

 على تكوين عالقات عاطفية . 

  الثالثة ثانوي الرابعة متوسط 

 0.01 0.05 إناث ذكور إناث ذكور

الرابعة 

 متوسط

  *21.57 *22.57 *6.98 / 57.78ذكور 

 

3.68 

 

 

4.45 
 *14.59 *15.59 /  50.8 إناث

الثالثة 

 ثانوي

 1 /   35.21ذكور 

 /    36.21 إناث

ما انوية م( أن نتائج تالميذ المرحلة المتوسطة أفضل من المرحلة الث4ويوضح الشكل )

 يعني أن لهم قدرة على تكوين عالقات عاطفية .
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 الدوافع االجتماعية : خامسا

 المستوى المدينة

 منخفض متوسط مرتفع

المرحلة 

 المتوسطة

89 2 1 

 47 42 01 المرحلة الثانوية

 166.48 محسوبة ²كا

 0.05 الداللةمستوى 

اعاله الموضح لنتائج تكرار عينة البحث حول  (10)من خالل الجدول رقم 

المرحلة المتوسطة للمستوى المرتفع بـ  دوافع االجتماعية حيث حدد تكرارمستوى ال

،في حين حدد ذلك للمرحلة  1و للمستوى المنخفض بـ  2و للمستوى المتوسط بـ  89

و للمستوى المنخفض بـ  42و للمستوى المتوسط بـ  1بـ الثانوية في المستوى المرتفع 

و التي جاءت اكبر من  166.48المحسوبة  ²، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 47

مما يعني وجود  2و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 5.99قيمتها الجدولية 

 ترابط لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي

مجموع  

 المربعات

ت درجا

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  ف

 الداللة

 0.01 39.63 26913.34 01 26913.34 بين المراحل العمرية
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 غير دال 0.84 572.45 01 572.45 بين الجنسين

 0.01 8.54 679.02 01 679.02 التفاعل

   79.48 176 13989 داخل المجموعات

      الكلي

مما  0.01عند مستوى  إحصائيادالة  39.63أن القيمة  (11)نالحظ من الجدول

 .رية يعني أن هناك اختالف في مستوى الدوافع االجتماعية باختالف المرحلة العم

ي فمما يعني عدم وجود فرق  إحصائياغير دالة 0.84كما نالحظ أن القيمة 

 .واإلناثمستوى الدوافع االجتماعية بين الذكور 
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وهذا يشير الى أن لتفاعل الجنس  0.01 عند مستوى إحصائيادالة 8.54ونجد القيمة 

حيث  (5)والمرحلة العمرية أثر على مستوى الدوافع االجتماعية كما يوضحه الشكل

نالحظ أن تالميذ المرحلة المتوسطة نتائجهم أفضل في الدوافع االجتماعية خاصة 

 الذكور .

الدوافع في  لصالح الذكور إحصائيا( أنه يوجد فرق دال 12ويوضح لنا الجدول )

في المرحلة الثانوية  إحصائياال يوجد فرق دال  مافي المرحلة المتوسطة بين االجتماعية

. 
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ونالحظ أيضا وجود فروق دالة احصائيا لصالح المرحلة المتوسطة بالنسبة لكال 

 الجنسين في الدوافع االجتماعية .

  الثالثة ثانوي الرابعة متوسط 

 0.01 0.05 اناث ذكور اناث ذكور

الرابعة 

 متوسط

  *28.01 *28.38 *7.5 / 73.09ذكور 

 

4.90 

 

 

5.98 
 *20.51 *20.88 /  65.59اناث 

الثالثة 

 ثانوي

 0.37 /   44.71ذكور 

 /    45.08اناث 

 نوية.الفرق في النتائج بين تالميذ المرحلة المتوسطة والثا (6)ويتضح من الشكل

 

 

 

 

 

 والدور االجتماعي المركز : سادسا

 المستوى المدينة

 منخفض متوسط مرتفع
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المرحلة 

 المتوسطة

58 27 7 

 20 40 30 المرحلة الثانوية

 17.67 محسوبة ²كا

 0.05 مستوى الداللة

الموضح لنتائج تكرار عينة البحث حول  أعاله( 13) من خالل الجدول رقم

المركز و الدور االجتماعي حيث حدد تكرار   المرحلة المتوسطة للمستوى المرتفع بـ 

،في حين حدد ذلك للمرحلة  7و للمستوى المنخفض بـ  27و للمستوى المتوسط بـ  58

لمنخفض و للمستوى ا 40و للمستوى المتوسط بـ  30الثانوية في المستوى المرتفع بـ 

و التي جاءت اكبر  17.67المحسوبة  ²، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 20بـ 

مما يعني وجود  2و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 5.99من قيمتها الجدولية 

 ترابط لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  ف

 الداللة

 0.01 22.81 853.69  853.69 بين المراحل العمرية

 غير دال 0.38 352.80  352.80 بين الجنسين

 0.01 24.59 920.08  920.08 التفاعل

   37.41 176 6585.85 داخل المجموعات

      الكلي

 

عني يمما  0.01عند مستوى  إحصائيادالة  22.81أن القيمة  (14)نالحظ من الجدول

ة تماعيباختالف المرحلة االج أن هناك اختالف في مستوى المركز والدور االجتماعي

. 

توى مما يعني عدم وجود فرق في مس إحصائياغير دالة 0.38كما نالحظ أن القيمة 

 .واإلناثالمركز والدور االجتماعي ين الذكور 

المرحلة أن لتفاعل الجنس و إلىذا يشير وه 0.01دالة عند مستوى 24.59ونجد القيمة 

نجد  حيث ( 7)العمرية أثر على مستوى المركز والدور االجتماعي كما يوضحه الشكل

 أن نتائج الذكور في المرحلة المتوسطة أفضل .
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ة لصالح الذكور في المرحل إحصائيا( أن هناك فرق دال 15ويوضح لنا الجدول )

 في المرحلة الثانوية. إحصائياالمتوسطة بينما ال يوجد فرق دال 

ونالحظ أيضا وجود فروق دالة احصائيا لصالح المرحلة المتوسطة بالنسبة لكال 

 الجنسين.

  الثالثة ثانوي الرابعة متوسط 

 0.01 0.05 اناث ذكور اناث ذكور

الرابعة 

 متوسط

  *7.14 *8.88 *7.33 / 43.59 ذكور

 

3.36 

 

 

4.09 

 0.19 1.55 /  36.26اناث 

الثالثة 

 ثانوي

 1.74 /   34.71ذكور 

 /    36.45اناث 

 .( أن نتائج تالميذ المرحلة المتوسطة ذكور كانت أفضل 8ويوضح لنا الشكل )
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 : لقيم والمعايير االجتماعيةا : سابعا

 المستوى المدينة

 منخفض متوسط مرتفع

المرحلة 

 المتوسطة

90 1 1 

 40 49 01 المرحلة الثانوية

 170.22 محسوبة ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 

ل الموضح لنتائج تكرار عينة البحث حو أعاله (16) من خالل الجدول رقم

 رتفع بـالم القيم و المعايير االجتماعية حيث حدد تكرار   المرحلة المتوسطة للمستوى

رحلة ،في حين حدد ذلك للم 1و للمستوى المنخفض بـ  1و للمستوى المتوسط بـ  90

لمنخفض بـ و للمستوى ا 49و للمستوى المتوسط بـ  1الثانوية في المستوى المرتفع بـ 

اكبر من  و التي جاءت 170.22المحسوبة  ²، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 40

جود ومما يعني  2و درجة الحرية  0.05وى الداللة عند مست5.99قيمتها الجدولية 

 ترابط لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي

 

 

 

 

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  ف

 الداللة

 0.01 98.76 8680.55  8680.55 بين المراحل العمرية

 غير دال 0.37 665.08  665.08 بين الجنسين

 0.01 20.17 1773.09  1773.09 التفاعل

   87.89  15469.2 داخل المجموعات

      الكلي
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عني يمما  0.01دالة احصائيا عند مستوى  98.76أن القيمة  (17)نالحظ من الجدول

 . أن هناك اختالف في القيم والمعايير االجتماعية باختالف المراحل العمرية

معايير مما يعني عدم وجود فرق في ال غير دالة احصائيا0.37كما نالحظ أن القيمة 

 االجتماعية بين الذكور واالناث .
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أن  إلىوهذا يشير  0.01عند مستوى  إحصائياغير دالة  20.17ونجد القيمة 

لتفاعل الجنس والمرحلة العمرية أثر على القيم والمعايير االجتماعية كما يوضحه 

المتوسطة كانت أفضل .( حيث نجد أن نتائج تالميذ المرحلة 9الشكل )
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لصالح الذكور في القيم  إحصائيا( أن هناك فرق دال 18ويوضح لنا الجدول )

ي ين فوالمعايير االجتماعية في المرحلة المتوسطة بينما ال يوجد فرق بين الجنس

 المرحلة الثانوية .

لصالح تالميذ المرحلة المتوسطة ذكور  إحصائياونالحظ أيضا وجود فروق دالة 

 .  إناثو

  الثالثة ثانوي الرابعة متوسط 

 0.01 0.05 اناث ذكور اناث ذكور

الرابعة 

 متوسط

ذكور 

72.39 

/ 4.59* 17.93* 17.72*  

 

5.15 

 

 

 *13.13 *13.04 /  67.8اناث  6.3

الثالثة 

 ثانوي

ذكور 

54.76 

  / 0.09 

اناث 

54.67 

   / 
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 االستنتاجات :

 تعلممستوى قابلية الفررد للرداللة إحصائية لعينة البحث حول  توجد فروق ذات 

 و تعديل السلوك مما يعني وجود ترابط لمستوى يتأثر بالمستوى الدراسي.

 يررر توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى قابليررة التتميرر  للررتعلم و ت ي

 السلوك حسب اختتف المرحلة العمرية.

 د فروق ذات داللة إحصائيا لصرال  الر رور فري المرحلرة المتوسرمة  رمراتوج 

حلرة نجد فروق دالة إحصائيا لصال  تتمي  المرحلرة  المتوسرمة مرارنرة بالمر

 لوك.الثانوية لعينة البحث حول مستوي قابلية التتمي  للتعلم و ت يير الس

  ى في الردرة علهناك فرق دال إحصائيا لصال  ال رور في المرحلة المتوسمة

تكررويع عتقررات عا فيررة بينمررا ال يوجررد فرررق دال إحصررائيا برريع الجنسرريع فرري 

 المرحلة الثانوية.

 يوجرد فرروق ذات داللررة إحصرائيا لصررال  الر رور فري الرردواف  االجتماعيرة فرري 

 ة.المرحلة المتوسمة بينما ال يوجد فرق دال إحصائيا في المرحلة الثانوي

  و  لعينة البحث حول مستوى الدواف  االجتماعيةتوجد فروق داللة إحصائيات

اف  الجنس و المرحلة الصدرية أثرر إلرى مسرتوى الردوه ا يشير إلى أن لتفاءل 

 االجتماعية.

  توجد فروق ذات داللة إحصائيا لعينرة البحرث حرول مسرتوى المرررل و الردور

 يماالجتمراعي براختتف المرحلررة االجتماعيرة و المراحررل العمريرة  رمررا نجرد قرر

لرى عغير دالة إحصائيا تشير إلى أن التفاعرل الجرنس و المرحلرة العمريرة أثرر 

 الريم و المعايير االجتماعية.

  ماعية  االجتتوجد فروق ذات داللة إحصائيا لصال  ال رور في الريم و المعايير

 .نويةبينها ال يوجد فرق بيع الجنسيع في المرحلة الثافي المرحلة المتوسمة 

 داللررة إحصرائيا لصررال  تتمير  المرحلررة المتوسرمة ذرررور و  توجرد فرروق ذات

 إناث لعينة البحث مستوى الريم و المعايير االجتماعية.
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 : مناقشة الفرضيات

ة ي حصف هسلوكياتهناك رغبة وقابلية الفرد للتعلم وتحسين  : الفرضية األولى

 التربية البدنية والرياضية, تتأثر بتفاعل الجنس والمرحلة العمرية.

ى عند مستو(170. 22ة  دال  المحسوبة ²ار( أن 6-5-4-3يتض  مع الجداول رقم  

  يتأثر بالمستوى الدراسي. مستوىلوه ا معناه أن هناك ترابط  0.05

ير أن هناك اختتف في مستوى قابلية التتمي  للتعلم وت يويتض  ر الك  

وه ا  0.01عند مستوى دالة  6.42ونجد الريمة  السلوك باختتف المرحلة العمرية .

لتعلم لمي  يشير الى أن لتفاعل الجنس والمرحلة العمرية أثر على مستوى قابلية التت

   حيث نجد أناألوليتحرق الفرض  . ومنه(1وت يير السلوك رما يوضحه الشكل  

ان الباحث وصلومنه تال رور بالمرحلة المتوسمة لهم قابلية أرثر للتعلم وتعديل السلوك .

لبدنية ابية مي  المرحلة المتوسمة يتميلون بتفاعل أرثر ايجابية م  منهاج الترن تتأ

 .مرارنة بتتمي  المرحلة الثانوية

 2017بع الناصر محمد خريج جامعة مست انم الدرتور  بحث م  االستناد علي

 ي ة لتتمماعيال ي يدرس انعكاسات منهاج التربية البدنية والرياضية علي التنشئة االجت

 في ضل الت ير الثرافي للمجتم  الجلائري 

ة بدنيهناك قدرة على تكوين عالقات عاطفية في حصة التربية ال الفرضية الثانية:

 ية,لعمروالرياضية,تتأثر بالمستوى الدراسي وتتفاعل مع متغيرات الجنس والمرحلة ا

  دالة عند مستوى   ( 162.62المحسوبة  ²( أن را9-8-7يتض  مع الجدول  

ية الردرة على تكويع عتقات عا فوه ا معناه أن هناك ترابط بيع مستوى  0.05

أن  مما يعني 0.01عند مستوى  إحصائيادالة  22.15الريمة و بالمستوى الدراسي.

ى الردرة على تكويع عتقات عا فية باختتف المرحلة هناك اختتف في مستو

 العمرية 

المرحلة وأن لتفاعل الجنس  إلىوه ا يشير  0.01دالة عند مستوى 15.69ونجد الريمة  

 (3  رما يوضحه الشكل على تكويع عتقات عا فية الردرةالعمرية أثر على مستوى 

ات   حيث نتحظ أن تتمي  المرحلة المتوسمة أرثر قدرة على تكويع عتق ( 4 

  تتميالأن بحيث توصلنا إلى .ومنه يتحرق الفرض الثانيعا فية خاصة ال رور 

 كويعالمرحلة المتوسمة أفضل مع المرحلة الثانوية مما يعني أن لهم قدرة على ت

 استنادا لما توصلنا إليه عع  ريق االختبار واالستبيان.عتقات عا فية .
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حسب  فاعلهناك اختالف في مستوى الدوافع االجتماعية للتالميذ يت الفرضية الثالثة:

 .الجنس والمرحلة العمرية

ى ( دالة عند مستو166.48 المحسوبة  ²را( أن 12-11-10  ليتض  مع الجدو

لمستوى يتأثر با الدواف  االجتماعية مما يعني وجود ترابط لمستوى . 0.05الداللة 

عني أن يمما  0.01عند مستوى  إحصائيادالة  39.63أن الريمة  ويتض  ر الك.الدراسي

مة الري ونجد لعمرية رحلة اهناك اختتف في مستوى الدواف  االجتماعية باختتف الم

لة وه ا يشير الى أن لتفاعل الجنس والمرح 0.01عند مستوى  إحصائيادالة 8.54

تحرق ومنه ي (6 (5 العمرية أثر على مستوى الدواف  االجتماعية رما يوضحه الشكل

ي فأفضل  تتمي  المرحلة المتوسمة نتائجهممما سبق توصلنا إلى أن و .الفرض الثالث

 االجتماعية خاصة ال رور .الدواف  

لة لمرحيتأثر مستوى المركز و الدور االجتماعي بتفاعل الجنس واالفرضية الرابعة:

 العمرية واختالف المرحلة االجتماعية.

و التي جاءت اربر مع  17.67المحسوبة  ²را( أن 15-14-13يتض  مع الجدول  

جود ومما يعني  2حرية و درجة ال 0.05عند مستوى الداللة 5.99قيمتها الجدولية 

ن أالك ويتض  ر  ,يتأثر بالمستوى الدراسي المررل والدور االجتماعي ترابط لمستوى

ستوى ممما يعني أن هناك اختتف في  0.01عند مستوى  إحصائيادالة  22.81الريمة 

دالة عند  24.59ونجد الريمة باختتف المرحلة االجتماعية . المررل والدور االجتماعي

توى أن لتفاعل الجنس والمرحلة العمرية أثر على مس إلىوه ا يشير  0.01مستوى 

 ة.وعليه( ومنه تتحرق الفرضية الرابع7 المررل والدور االجتماعي رما يوضحه الشكل

 أن نتائج ال رور في المرحلة المتوسمة أفضل .ف

قيم لفي اذات داللة إحصائيا تشير الفرضية بأنه يوجد فروق الفرضية الخامسة:- 8

ى والمعايير االجتماعية للتالميذ حسب المرحلة العمرية وطبيعة الجنس ومستو

 الدراسي.

 ن  ( والتي تناقش تحريق الفرض األخير يتض  لنا أ18-17-16مع ختل الجداول  

مما يعني وجود ترابط لمستوى    0.05عند مستوى الداللة دالة 170.22سوبة المح ²را

عند مستوى  إحصائيادالة  98.76أن الريمة تض  لنا ر الك .وييتأثر بالمستوى الدراسي

مما يعني أن هناك اختتف في الريم والمعايير االجتماعية باختتف المراحل  0.01

لصال  ال رور في الريم والمعايير  إحصائياأن هناك فرق دال  ومنه نستنتج العمرية .
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 .يع الجنسيع في المرحلة الثانويةباالجتماعية في المرحلة المتوسمة بينما ال يوجد فرق 

 وإناثلصال  تتمي  المرحلة المتوسمة ذرور  إحصائياونتحظ أيضا وجود فروق دالة 

  ومنه يتحرق الفرض الخامس.

 االقتراحات و التوصيات :

 يلي : بعد التوصل إلى نتائج الدراسة و اال تع عليها و تفسيرها خرج الباحثان بما

ئة  تربيررة البدنيررة و الرياضررية فرري تأثيرهررا علررى التنشررمعرفررة و دراسررة دور ال -1

 االجتماعية.

ة البدني تموير أساليب التعليم النفسية و االجتماعية و التربوية لحصة التربية -2

 ة.و الرياضية حتى يتسنى لجمي  لتتمي   تحريق عملية التنشئة االجتماعي

العمليررة  ضرررورة االهتمرراض بوضرر  برررامج خاصررة بالنشررا  الرياضرري لتنميررة -3

 التعليمية التي تراعي حاجات التتمي  مع جهة التنشئة االجتماعية.

 ة.تشجي  التتمي  على الممارسة الرياضية واالنخرا  في األندية الرياضي -4

سررات و بحرروث أخرررى تعرالج التنشررئة االجتماعيررة لفئررات أخرررى و االريراض بدر -5

  برات أخرى.

اج و االجتماعيررة المناسرربة لمنهررالعمررل علررى تنورريم و ترروفير البيئررة الماديررة  -6

 التعليمية.للعملية 
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