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 ملخص البحث
 دراسة أسباب البيئة لإلصابات الرياضية عند التالميذ يف درس الرتبية البدنية والرياضية : عنوان الدراسة 

) طبيعية, وحتديد وكشف إصابات الرياضية الناجتة عن البيئة الطبيعيةهتدف هذه الدراسة إىل دراسة أسباب البيئية 
اإلصابات الرياضية لدى تالميذ أثناء تؤدي إىل حدوث ولتحقيق  هذا اهلدف افرتضا أن البيئة .البشرية, مادية (

, وللتأكد من هذه الفرضية استخدمنا االستبيان كأداة جلمع املعلومات الذي وجه حصة الرتبية البدنية والرياضية
أساتذة من والية مستغامن,  10تلميذ و 150, طبق على وط العلميةإىل األساتذة والتالميذ , بعدما استوىف الشر 

صفي, وأهم استنتاج توصلنا إليه هو البيئة املدرسية تعد العمل األول الذي يؤدي إىل إصابات بإتباع املنهج الو 
باالهتمام باملباين وكل ما يتعلق لدى التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية,و على ضوء هذه النتائج نقرتح 

لصاالت الرياضية, و أماكن الرتفيه, ودورات املياه هبا من توفري املرافق مثل الساحات ملزاولة األنشطة, واحلدائق وا
 . و نظافتها وصيانتها املستمرة

الرتبية البدنية والرياضية –اإلصابات الرياضية  –البيئة الكلمات المفتاحية:   

*Titre d’étude : 

Etude des causes de l’environnement  pour les blessures sportives chez les élèves pendant la 

séance de l’éducation physique et sportive.  

Cette étude a pour but d’étudier les causes de l’environn 

ement et de détecter les blessures sportives causées pas la nature. Pour détenir cet objective on 

a pour hypothèse  que la nature produit ce type de blessures pour les élèves. 

Pour confirmer cette hypothèse on a fait un questionnaire pour 150 élèves et 10 professeurs 

dans la wilaya Mostaganem. Le résultat obtenu que la nature provoque ce type  de blessures. 

A travers  ces  résultats. Nous suggérons de mettre  à la disposition de nos élèves des salles 

sport .des espaces pour exercer ces activités.       

*The title of the study: The aim of this study is about the environment‘s causes for sport 

injuries to students in a less of physical education and sport. 

The study is about the causes of environment and also to identify and detect the sport’s 

injuries that comes from the maternal environment (natural, Humaneness, Materialism) for 

achieving that aim, we supposed that environment caused sport injuries for students during 

the physical education and sport session; and to be sure about this hypothesis, we used a 

summery as a tool for gathering information from the province of mostaganem, following all 

the descriptive method.  We conclude that the environment of school consider as the first 

factor that caused injuries for student during the session of physical education and sport; and 

due to this result, we suggest to take more care about by providing all kind of utility like 

spaces for praguteing sport activities, ganders, stadiums, entertainment places, bathrooms and  
it’s maintenance and cleaning. 

Key words: environment, sport’s injuries, physical education and sport   
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   مقدمــة:
ة )األلعاب الفردية أو حيث أن مظاهر الرتبية الرياضي,الرتبية الرياضية وممارستها تتطلب البيئة الصحية       

( بكافة أنواعها متارس يف البيئة الصاحلة سواء كان على األرض أو املاء, ومتارس يف األماكن اجلماعية
املغلقة و األماكن املفتوحة, وذلك جاء يف قانون البيئة لصاحل ممارسة الرياضية الن املمارسة ال حتقق 

 أهدافها أو أغراضها إال إذا توافرت شروط البيئة الصاحلة. 
ظّل التطور الرهيب الذي يعرفه العصر احلايل يف شىت اجملاالت احليوية وامليادين العلمية, االقتصادية  ويف

االجتماعية وغريها تكاد حياة الفرد عموما أن تكون سلسلة متصلة من احتماالت النفع والضرر, جتعله يف قلق 
بالنسبة لألشخاص العاديني, فال بد أن حياة وتوتر دائم على مستقبله ومصريه.., فإذا كان األمر هبذه الصورة 

الرياضيني أصبحت أيضا أكثر تعقيدا وحاجة إىل توفري وضمان الوقاية واحلماية من األضرار واملخاطر مث مواجهة 
آثار ما قد حيدث هلم من إصابات يف اجملال الرياضي بالقدر الذي يضمن استمرار احلياة الكرمية للفرد واجملتمع من 

 ق التكّفل واملتابعة الناجعة.خالل طر 
كون ظاهرة اإلصابات الرياضية يف شىت االختصاصات املمارسة الفردية واجلماعية أصبح من املواضيع األكثر 

حيث يكون دوما االحتكاك أمهية اليت تشغل البال وتؤرق املمارسني نظرا للخطورة املتأصلة يف بعض األلعاب 
باملمارسة الصحية لألنشطة الرياضية من جهة أخرى, فاحتمال التعّرض  نتيجة لعدم الوعي الكايف أو مباشر

لإلصابة الرياضية وارد عند مجيع املمارسني, ويبقى البحث قائما لدى املعنيني بتدريب األنشطة إلجياد أفضل 
ة التعريف السبل والوسائل للوقاية والتقليل من حدوث اإلصابات الرياضية, أو على األقل يف حالة حدوثها حماول

 بالطريقة العلمية السليمة يف إسعاف وتأهيل اإلصابة وإعادة للممارسة.
يوجه أستاذ الرتبية البدنية والرياضية التالميذ حنو القيام ببعض النشاطات مما يسمح بالوصول إىل مجلة من    

طاقاته من أجل إجناز ذلك األهداف,اليت ال ميكن حتقيقها إال إذا كان التلميذ على استعدادا كامل لبذل أقصى 
النشاط وعلى النحو املطلوب منه أي جبب أن تكون الدافعية االجناز لديه كبرية,وهنا جبب االشارة إىل أن التلميذ 

يتجه خالل هذه الفرتة إىل القيام باألنشطة التنافسية اليت يغلب عليها الطابع االندفاع البدين الكبري مما جبعله 
صابات اليت تؤدي إىل حدوث اإلة يالبيئأسباب ط الضوء على يسلالت نريد يف حبثناية.وهلذا عرضة لإلصابات الرياض

الرتبية البدنية والرياضية ؟ .عند التالميذ يف درس ة يالرياض  
 جلانب التطبيقي, فالباب األول متالثاين باباب خاص باجلانب النظري و  : بابنيلقد مت تقسيم حبثنا هذا إىل 

البيئة : حبيث تطرقنا يف هذا الفصل اىل تعريف البيئة املدرسيةحتت عنوان  :الفصل األول :فصلنيتقسيمه إىل 
 .الطبيعة (النفسية.املدرسية من كل النواحي ) االجتماعية. 

: وتكلمنا فيه عن تعريف درس الرتبية البدنية والرياضية يف االصابات الرياضيةأما الفصل الثاين كان بعنوان 
تطرقنا إىل تعريف : الفصل األول: أما الباب الثاين فتم تقسيمه إىل فصلني .أسباهباو  وأنواعهااإلصابات 

 الدراسة االستطالعية والفصل الثاين خاص باإلجراءات املنهجية للدراسة و عرض و حتليل النتائج .
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 المشكلة: 
املرفولوجية واكتساب يف اكتساب التلميذ القدرات البدنية  األساسيتعترب الرتبية البدنية العامل     

اخلربات املهارية والرياضية اليت تساعد كثريا يف بناء شخصيته وارتقاءه اىل مستويات سلوكية مناسبة،من 
الرتبية البدنية هلا عامل نفسي كبري على التلميذ إذ خالل التفاعل االجتماعي بني أقرانه،كما أن ممارسة 

تساعده على طرح القلق جانبا وجتعل من شخصيته أكثر شعورا بالثقة والتمتع إذ تقوي الدوافع داخل 
.(70، صفحة 2001)الشافعي،  االفرد وتدفعه للعمل ،كدوافع الرغبات واملثل العلي  

 األساسيالذي يعد املكون  األستاذاليت تسهل إجراء درس الرتبية البدنية هو  األساسيةونعلم أن من املتطلبات    
واملؤطر لدرس الرتبية البدنية والرياضية مث التلميذ الذي هو العامل الثاين املهم لتأدية النشاط الرياضي مث املنهاج 

هذا هناك عامل مهم يدرج  إىليداغوجي العام يف بداية السنة.إضافة الذي يعد الربنامج املرتكز عليه والتخطيط الب
ونقصد هبا البيئة الطبيعية املتمثلة يف العوامل  ةهذه املتطلبات وهو توفري البيئة املناسبة لتسهيل العملية التعليمي إىل

البيئة البشرية  ك، كذلة...اخل،الرطوبة العالياألمطارالطبيعية اليت يتعرض هلا التالميذ خالل النشاط الرياضي مثل:
املتمثلة يف التالميذ والتلميذات واألستاذ.مث البيئة املادية، اليت تتمثل يف العتاد الرياضي وأرضية امليدان والقوائم 

 الرياضية واألدوات املتوفرة.
وحبكم أننا نعيش يف بيئة أو منطقة جغرافية ساحلية تتعرض هذه البيئة اىل متغريات جتعل منها وسطا غري 

 األحوالونقصد هبا من حيث اجلانب الطبيعي سوء واضطراب مناسب ملمارسة الرتبية البدنية والرياضية 
ري الذي ينتج عنه اجلانب البش كما نعلم أناالنزالقات ، إىلاليت تؤدي  األمطاراجلوية مثل 

أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية االحتكاكات واالصطدامات أثناء املنافسات واأللعاب اجلماعية 
املربجمة يف املؤسسات الرتبوية بوالية مستغامن كما الحظنا عند زيارتنا ملختلف املؤسسات الرتبوية أن 

أرضية امليدان والقوائم الرياضية خيتلف من مؤسسة  ونوعيةاالدوات الالزمة للقيام بدرس الرتبية البدنية 
اليت  اإلصابة إىلاىل تعرض التالميذ يؤدي كما أن عدم مراعاة هذه اجلوانب الخرى جبودته وصالحيته  

من منافسة اىل أخرى تبعا لطبيعتها وطرق لعبها  اإلصاباتتشكل هاجسا معيقا على التلميذ وختتلف 
   .(94، صفحة 2003)الفتاح،  البيداغوجيةوقوانينها 

 وبناءا على ما سبق طرح الطالبان التساؤل التايل؟املعطيات  هذه وعلى ضوء  
إلصابات الرياضئة عند التالمئذ في درس التربئة الادنئة التي تؤدي إلى حدوث ابساا  الائيئة األ ماهي -

 ؟ والرياضئة
 التساؤالت الفرعئة:-
ند التالميذ يف درس الرتبية البدنية ماهي أسباب البيئة الطبيعية اليت تؤدي اىل حدوث االصابات الرياضية ع-

 والرياضية؟
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ماهي أسباب البيئة البشرية اليت تؤدي اىل حدوث االصابات الرياضية عند التالميذ يف درس الرتبية البدنية -
 والريضية؟

ؤدي اىل حدوث االصابات الرياضية عند التالميذ يف درس الرتبية البدنية ماهي أسباب البيئة املادية اليت ت-
 والرياضية؟

 أهداف الاحث:-2
 حتقيق عدة أهداف نلخصها يف ما يلي: إىلخالل حبثنا  نطمح من

  اإلصابات الرياضية الناجتة عن البيئة الطبيعية. أسباب حتديد -
 .البيئة البشريةإلصابات الرياضية الناجتة عن اأسباب  حتديد -
 أسباب اإلصابات الرياضية الناجتة عن البيئة املادية.حتديد  -
 الفرضئات:-4
 الفرضئة العامة:-1
 اإلصابات الرياضية لدى تالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية.إىل حدوث البيئة تؤدي  -
 الفرضئات الجزئئة:-2
 إلصابات الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية.ا حدوثأن تكون سببا يف بيئة الطبيعية ميكن لل -أ

 أن تكون سببا يف حدوث اإلصابات الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية. البشريةميكن للبيئة  -ب
 والرياضية.ميكن للبيئة املادية أن تكون سببا يف حدوث اإلصابات الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية  -ج

: مصطلحات الاحث -5  
،ذلك الوسط الذي حييط بالكائنات احلية سواء كانت نباتية أو حيوانية ومن ضمنها االنسان نظريا :  الائية

الذي يقسم شبكة احلياة واليت يتحكم فيها نظام ما بعرب عنه باحمليط احليوي طبيعي دقيق معقد  أو
.  (19، صفحة 2009)االنصاري،  الرتكيب يدعى نظام التوازن البيئي  

      .التلميذ حصة الرتبية البدنية والرياضية هميارس في ذي الأو الطبيعة اجلغرافية للمكان  اجلوو املناخ هي : إجرائئا 
إىل إحداث تغيريات ؤدي داخلية ت أو ة اجلسم املختلفة ملؤثرات خارجيةهي تعرض أنسج: نظريا:اإلصابات الرياضئة+

 .(94، صفحة 2004)حليمة،  مما يعطل عمل أو وظيفة ذلك النسيجتشرحيية وفيزيولوجية يف مكان اإلصابة،
أثناء على مستوى العضالت أو العظام الناجتة عن حادث هي خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا تلميذ  :إجرائئا

 البدنية والرياضية. حصة الرتبية
هي العملية اليت هتدف إىل حتسني االداء االنساين من : يعرفها) ويست وبوشر(: نظريا: الادنئة والرياضئة التربئة+ 

 . (55، صفحة 2001)اخلويل،  خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك
 الفردية واجلماعية ملدة ساعتني .خمتلف األنشطة حصة أسبوعية اليت ميارس فيها التلميذ هي : إجرائئا 
 : الدرابسات المشابهة-6
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 : الدرابسة االولى*
(  2013من جامعة مستغامن سنة )درجة ماسرت   )عالوي يال محو و دمحاين عبد الصمد (دراسة  الطلبة    

 اقتناء ورعاية التالميذ املتفوقني رياضيا يف التعليم املتوسط ".حول " واقع اسهامات البيئة املدرسية يف 
 ذهاملتفوقني يف التعليم املتوسط قصد الوصول هب التالميذـ معرفة سبيل رعاية : وأوضحت الدراسة على أهم النقاط*

 الفئة اىل حتقيق النتائج يف املنافسات املختلفة.
  : الدرابسة الثانئة*

أمهية تقدمي أنشطة تربوية ثرية ومتنوعة من خالل حول "  ( Cooper, 1995كوبر )وقد أكدت نتائج دراسة  
 " وكنت النتائجالبيئة املدرسية

أن يُعلم ويُرىب ويُرشد  تقابل احتياجات الطالب املبدعني ىف مراحل التعليم العام. كما يرجى من املعلم - 
ديث املدرسة وجعلها أكثر تقباًل للتغيري وتفاعاًل معه، وأن يشارك ىف حتويُقيم،وأن يظهر مقدرته على تنمية ذاته،

 تيسرياً للتعلم، باإلضافة إىل تنمية اإلبداع لدى الطالب
كما أن املعلم جيب أن يتحول إىل مرشد إىل مصادر املعرفة املختلفة ومنسق لعمليات التعليم ومصحح ألخطاء   -

  قدرات كل متعلم.املتعلم، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إىل ما يناسب 
  : الدرابسة الثالثة

 )حول " جودة البيئة املادية للمدرسة وعالقتها باألنشطة البيئية   درجة الدكتوراه دراسة الدكتور رميون معلويل
 كلية الرتبية جامعة دمشق( سنة (مدينة دمشق –ميدانية يف مدارس التعليم األساسي  -دراسة مسحية 

2010       
  :إىل حتقيق األهداف التالية وأوضحت الدراسة

  .ـ التعرف إىل واقع الرتبية البيئية يف املدارس االبتدائية، وحتديـد جوانـب الـضعف والقوة، ومستوى هذا الواقع
 ـ حتديد املؤشرات األساسية للواقع البيئي اليت تفيد يف اختاذ القرارات املناسبة فـي جمال الرتبية البيئية.

 .املطبقة يف تعليم مفردات الرتبية البيئيـة ومـدى تطبيقهـا فـي مدارسناحتديد النشاطات  ـ
  نقد وتعلئق على الدرابسات المشابهة:*

التشابه  أوجه إىلاملشاهبة وحتليل ما تناولته من مواضيع متكنا من التوصل من خالل اطالع على الدراسات   
 :  إذ أخرىواالختالف فيما بينها من جهة والدراسة احلالية من جهة 

 الرياضية وأسباب حدوثها. األلعابشيوعا يف  األكثر اإلصاباتاتفقت اغلب الدراسات على التعرف على  • 
 ـ استخدمت مجيع الدراسات املنهج الوصفي

 ـ ان كل هذه الدراسات استخدمت طريقة االستبيان يف مجع املعلومات 
الرياضية وإمنا تناول بعض  األلعابحثون دراسة ملختلف مل يتناول البا : أما نقاط االختالف يف حبثنا فهي. 

 الباحثني عالقة لعبة واحدة باإلصابات.
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  .الرياضيةحسب نوع اللعبة  اإلصابةـ ومل تتناول البحوث املشاهبة عالقة ونسبة شدة  
ومن خالل  . الرياضية املربجمة وعالقتها بالبيئة ، الذي هو موضوع حبثنا األنشطةومل تتناول هذه البحوث 

عرضنا للدراسات السابقة واليت تناولت موضوع البيئة املدرسية من جوانب عدة، حيـث جاءت دراستنا واليت 
إجراء حصة الرتبية البدنية  أثناءسلطنا الضوء فيها على " البيئة املدرسية وعالقتها باإلصابات الرياضية املـربمج 

و لقد متكنا من االستفادة من هذه الدراسات  . يات والية مستغامنوالرياضية لتالميذ الطور الثانوي "لبعض ثانو 
، حتديد املنهج، أدوات تعلق باجلانب املنهجي للدراسة يفيف اجلانب النظري يف بعض التعريفات،كذلك فيما ي

 .مجع البيانات وحتديد أسئلة االستبيان
 
 

  الخالصة
الفرضيات اليت ختدم عنوان البحث و تطرقنا إىل األهداف و لقد تضمن التعريف بالبحث و طرح اإلشكالية و    

و هلا دور   مثل هذه الدراسات تكتسي أمهية بالغة طلحات البحث لتسهيل فهم املوضوع أمهية البحث و املص
 ، و رغم ذلك فهي مهمشة إن مل نقل منعدمة .كبري يف حياة الرياضي

 
 

 

 



 الباب األول                                                                              الدراسة النظرية
 
 

 مدخل الباب األول :                                                                                             
درس الرتبية  أسباب البيئية لإلصابات الرياضية عند التالميذ يفملعرفة  يف ظل قيامنا هبذا البحث أو هذه الدراسة   

وبعد اإلشكالية و األهداف و الفرضيات اليت جيب الوصول إليها وشرح بعض املصطلحات .البدنية والرياضية
كل فصل يدرس جانب من   فصلنيسوف نقوم يف هذا الباب بعرض اجلانب النظري من البحث و املتمثل يف 

وعالقتها اضية ، الفصل الثاين االصابات الرياألول حتت عنوان البيئة املدرسيةاملتمثلة يف الفصل بحث و جوانب ال
 . بالدرس الرتبية البدنية والرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 تمهيد
ة واملنهج والطالب، وبات تطـوير هـذه البيئة وتكييف شروطها كي تالئم يملدرسامن الصعب الفصل بني البيئة    

وهذه الرعاية تنطوي على توفري بيئة مناسبة هلم ليست من جانب .توجهات الرتبية احلديثـة وجماالهتـا املعاصـرة
األمور وأدوارهم ومعرفتهم بطرق رعايتهم واالهتمام هبم. الوالدين وأولياء  

(123، صفحة 2009)عسكر،  : مفهوم البيئة المدرسية-1-1   

اكتساب املعرفة  ألجلوتربوية نوعية من اجل اعدادا متعلمني دائمي التعلم  برامج تعليمية اليت تقدم ئةيهي الب   
ولتحقيق الذات والعيش مع االخرين من خالل الرتكيز على املهارات االساسية  واستعداد للتطورات احلياتية

اليت تشمل التفكري ومهارات التوظيف املعلومات حلل  واملهارات العصرية للوصول اىل املعلومات واملهارات العقلية
احلياتية  تعة والنشا  وتعمل على اكتساب الدراسات ابخارات واملهاراتاملشكالت وإنتاج املعرفة يف جو يسوده امل

جمموعة من القيم الراقية  املختلفة ووضعها موضع التطبيق كما تويل املدرسة عناية ابخاصة باجلانب الرتبوي وغرس
 لدى املدرسة.

 :ة المدرسية وأهميتهاالبيئ2-1-
، و ي لتقوية انتماء الطالب باملدرسة، و الوصول إىل حبه هلاالسعإن اهلدف من االهتمام بالبيئة املدرسية هو  

، ويتفاعل مع ريغ طاقاته الكامنة، كي يتمكن من تفمن النفسي واالجتماعيإجياد اجلو املناسب لشعوره باأل
، واملعريف و يزداد حتصيله العملي، و يستفيد من الارامج الرتبوية الصفية والالصفية و يشارك فيها األنشطة املدرسية
، وكم من تلميذ تردى  ه املدرسيةحالته عندما تغريت بيئتكالم فكم من طالب تغريت نفسيته و فالواقع يؤيد هذا ال

   .رسية على املباين و ملحقاهتا فقط، لذلك من ابخطأ حصر مفهوم البيئة املدوضعه عندما تغريت بيئته املدرسية
 (24، صفحة 2001)أمحد،  عناصر منظومة البيئة المدرسية :3-1-

اإلدارية اليت تضبط ن العناصر و املتغريات املادية واالجتماعية و تتشكل منظومة البيئة املدرسية من جمموعة م 
وأمنا  ت وحتدد املسؤولياة داخل املنظومة البيئية للمدرسة،العالقات بني األطراف ذات العالقة بالعملية الرتبوي

 ، وتقسم عناصر البيئة املدرسية إىل قسمني رئيسيني مها : اذ القراراتاختالتعامل مع املشكالت و 
 :العناصر البشرية 1-3-1-

هي على العملية التعليمية بشكل مباشر، و  يفتؤثر اليت تضمها املنظومة املدرسية و  البشرية وهي تشمل كل العناصر
 النحو التايل : 

 :المدرسيةاإلدارة 1-1-3-1
" ذلك الكل املنظم الذي يتفاعل بإجيابية داخل املدرسة و اإلدارة املدرسية بأهنا: م ( 2008، عرف ) حممد 

الصاحل رغبة يف إعداد ناشئني مبا يتفق وأهداف اجملتمع و خارجها وفقا لسياسة عامة و فلسفة تربوية تصنعها الدولة 
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نا  املناسب إلامام العمل األنشطة مع توفري املمتناسقة من األعمال و ام مبجموعة العام للدولة وهذا يقتضي القي
 .بنجاح

 :المعلم 1-2-3-1
الشخص املفوض عن اجملتمع يف التواصل مع املتعلمني من خالل األدوار املتعددة اليت يقوم هبا يعتار املعلم ما تراه 

وصانع قرارات، ومدير املشروع، ، وحبثا يف الشخصية املتمثلة يف كونه قائدا للمجموعةجتاه هؤالء الطالب و 
 ، وموجها ومرشدا للسلوكصادر ألحكام

 1-4-متطلبات البيئة المدرسية:
تقتضي متطلبات الرتبية احلديثة تطويراً للبيئـة التعليميـة عمومـاً، والبنـاء املدرسي خصوصاً. وقد اجته تطوير البيئة 

   بات منهاالتعليمية املادية حنو تلبية متطل
االهتمام باحلاجات النفسية للمتعلمني عند القيام بتصميم وإنـشاء البيئـة التعليميـة املدرسية. منها -  

احلاجة إىل مالئمة املبىن املدرسي ألعمار الطالب وخصائصهم احلركية - .  
. ألهنا تنطوي على  يقول روبرت دوترنز: " لقد كانت مدارس الثكنات وما زالت موضع شكوى منذ زمن بعيد،  
تربية نظامية ال تتفق مع كل ما نؤمن به من التدريب التقدمي الكتساب الشعور باملسؤولية وتفسح اجملال لغريزة 
القطيع، املناهضة للجهود الرتبوية للمعلم، فيتعرض التالميذ لنظام صارم وتفرض عليهم مراعاة طائفة من القيـود 

  درسـية إلشـراف مـستمر يـضر مجميـع املعنيـني "التـي غالباً ما حتـول احليـاة امل

ذلك راسـل ج. دافيز " إن األماكنال شك أن هذا الوضع يعد قاتال للمواهب ومكباًل للقدرات، وقد أشار إىل   
إلـى امللـل والقـذارة واحلدود الضيقة واألشكال املنكرة اليت تـدعو  للحرية يف استخدام بعض األماكن  

. تضم املدرسة قاعات وفضاءات ومساحات ختتلف فـي حجمهـا ومنطها املعماري وحىت يف جتهيزها  كان ال بد أن
إن ما حنتاج إليه أبنية جديدة  .عن القاعة التعليمية العاديـة وذلـك بـاختالف األنشطة اليت حتضنها هذه القاعات

جيب أن تكون تلك املباين قادرة على أن تالئم الارامج والطرق اجلديدة التـي فرضـتها الثـورة التكنولوجية إذ 
 تستوعب كل ما يستجد ومـا حيدث يف حقل الرتبية من ثورات ألن األبنية هلا آثار مباشرة وفاعلة على شخـصية 

(Maker C. J., 1995) .  الطفل بشكل عام           
: الشمس ضربات  -1-4-1 

عندما يتعرض التلميذ للجو احلار و الشمس خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية لفرتة طويلة قد حيـدث فشل 
درجة مئوية فمـا فوق وجند أن  40وتوقف مجهاز ضبط حرارة اجلسم حيث حيدث إغماء و ارتفاع درجة احلرارة " "

م وجود عرق ) نتيجـة توقف جهاز ضبط اجللد جاف أو أمحر وساخن و النبض سريع وغري منتظم ونالحظ عد
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قبل اإلغماء من صداع  حرارة اجلسم الذي يستخدم العرق يف ختفيض درجة حرارة اجلسم ( وقد يشكو املصـاب 
.مفاجئ ودوخة وشعور بامليل للقي  

 1-4-2-اإلغمـــــــاء
من الـدم وحيـدث اإلغماء بعد  هي قصور املخ عن القيام بوظائفه لفرتة وجيزة نتيجة عدم حصوله على كمية كافية 

عليه  جهد بدين مطول خصوصا أثناء الوقت الساخن )فصل الصيف خاصة ( حيث يكون اجلو متعـود  
كما أن هذا النوع من اإلصابات ميكن أن حيدث أثر صدمة عنيفة، أو حالة كسر ويبدو التلميذ  للعضالت واملخ

اهتتني ويتصبب منه عرق كثري ونبضات قلبه بطيئة وضعيفة املصاب يف هذه احلالة أصفر اللون وتكون شفتاه ب
  بشكل عام

(356، صفحة 2009)علي،  :لبيئة المادية المدرسيةا1-5  
هي اجلانب الفيزيائي /املادي للمدرسة ويضم املوقع العام واألبنية من صفوف وقاعات وخمابر ومرافق صحية  

.ومطاعم وجتهيزاهتا وأدواهتا، والفضاءات الفراغات من مالعب وباحات وحدائق   
:   صفات البيئـة الماديـة للمدرسة 1-5-1

من املرونة حبيث تنسجم مع الظروف احمللية لكل جمتمـع مـن جهـة، وكذلك مع التطورات اجلارية على الصعيد  
أن تتمتع بقيمتني: قيمة دائمة امثل احلد األدىن الذي ال جيوز له أن يتغري مع مرور  الرتبوي من جهة ثانية. ومن مث

ها مرافق صحية ذات كفاءة عاليـة ومـصدر للماء نظيفالـزمن، مثاًل: ينبغي لألبنية التعليمية أن تكون في  
 1-6  الرياضية ممارسة بيئة

يقول "رميون توماس" البيئة الرياضية تشكل منظومة اجتماعية خاصة بالفرد و الذي تشرف عليه وتسري قيمه و 
هذه الثقافة ابخاصة تتطور منذ نشأته ،معايريه أو الصيغة اإليديولوجية . 

 األدوات واألجهزة الرياضية المستعملةسالمة 1-6-1-
إذ أن التأكد من سالمة األدوات واألجهزة الرياضية املستعملة يقلل من فرص الوقوع بإصابات فعلى املدرب أو 

الالعب أيضا التأكد من سالمة أجهزة اجلمباز املستعملة وكذلك التأكد من صالحية املالعب وعدم وجود املوانع 
الالعب وكذلك التأكد من صالحية املالعب الداخلية املستعملة من الناحية الصحية كاإلضاءة اليت تعيق حركة 
 .والتهوية وغريها

 (106، صفحة 2010)معلويل،  الرياضيــــة:المنشآت  2-6-1- 

، وامتصاص العزل احلراري مثل:حية احملددة ينبغي أن تتناسب مواد بناء املنشآت الرياضية مع املتطلبات الص 
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يف إقامة فأكثر املواد استخداما ،وتقليل نسبة الرطوبة ،واليت توفر مناخا حمليا مالئما داخل املنشأة .الصوت
، وتتميز ألوسع استخداما، وهي ا وقتنا احلايل ابخرسانة املسلحة، واملركبات الكيميائية املصنعةاملنشآت الرياضية يف

، ولذلك تشكل خطورة أثناء التدريبات نتيجة للزيادة عزل الصوت لكنها تفرز مواد سامة ص جيدة يفخبصائ
، حيث يتولد عن هذه املركبات أقطاب كهربائية سالبة تؤثر تأثريا سلبيا على رية يف معدل التنفس داخل املنشأةالكب

ر التأثيـر. كما يساعد تولد هذه الشحنات سيما يف حالة طول مدة وتكرامل والصحة الرياضيني وقدرهتم على الع
لرياضيني ) وبصفة خاصة الكربون الكهربائية السالبة واملواد الصناعيـة األخرى املستخدمة يف مالبس وأحذية ا

 النيلون( ويف األجهزة واألدوات الرياضية على حدوث احلساسية وأمراض اجللد .و 
واليت تتميز خبصائص  عب املكشوفة تغطية من املواد الصناعيةوتستخدم اآلن يف مالعب ألعاب القوى، واملال   

ملنشآت الرياضية إىل إقامة ا االعتبارجيب النظر بعني    ، وهي املرونة الضرورية للعدو والتنظيف اآليل.مرونة عالية
 الداخل.، األمر الذي يعتمد عليه حجم اإلشعاع الشمسي الواصل من خالل النوافذ والفتحات إىل الضوء اجتاه

 الرياضيـــة:لمالبس واألحذية الخاصة بالممارسة ا3-6-1-
تتحدد األمهية الصحية ملالبس واألحذية أثناء ممارسة األنشطة الرياضية بدورها يف تنظيم التمثيل احلراري ومنع 

 اإلصابات.
  :لمالبساأ(

احلرارة، نفاذية اهلواء، الوزن، قابلية صائص التالية : توصيلية يتم تقييم املواصفات الصحية للمالبس وفق ابخ
 ، االنسيابية )تأثري املالبس يف مقاومة اهلواء املواجه أثناء احلركة يف بعض الرياضات(.التطهري ملقاومة العدوى

، ففي النسيج البس من حيث احلفا  على احلرارةويعتار الصوف من أفضل املواد املستخدمة يف صناعة امل 
للحرارة مثله مثل  ياف الصوف كمية كبرية نسبيا من اهلواء الذي يعتار كذلك موصل غري جيدالصويف يوجد بني أل

وعلى هذا النحو تتميز املالبس املصنوعة من الصوف والقطن بدرجة  منخفضة من توصيلية  . األلياف اماما
واملتطلبات األمر الذي يتفق ،  كما ميكن تطريها  جيدا ن نفاذية اهلواء وامتصاص الرطوبةاحلرارة ن ودرجة جيدة م
، إال أن رنة وتقلل مقاومة اهلواء املواجهواملالبس املصنوعة من األلياف الصناعية خفيفة ومالصحية بدرجة كبرية .

 مواصفاهتا الصحية أسوء بكثري مقارنة باملالبس القطنية والصوفية.
ارسي بس تتفق تقريبا وتلك اليت يستخدمها ممويوصى الرياضيني الذين يتدربون يف اهلواء الطلق باستخدام مال   

، ويتم اختيار املالبس يف الطقس البارد وفقا لفاعلية وتأثري درجة احلرارة وخصائص النشا  الرتبية البدنية والرياضية
 الرياضي.
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  األحذيـة:ب(
القدرة على ة واملتطلبات الصحية التالية ينبغي أن تتصف مواصفات األحذية ابخاصة مبمارسة األنشطة الرياضي

، عدم السماح بدخول الرطوبة هتوية القدمني، امتصاص املاء ان، ضمحتفا  بثبات درجة حرارة القدمنياال
، والتهاب وتقرن جلد االرتكاز احلركي) تسطح القدمني( ابخارجية ،القدرة على الوقاية من إصابات جهاز

لفردية لتكوين وحجم قه عن طريق االختيار السليم لألحذية وفق ابخصائص ااألمر الذي ميكن حتقي القدمني.
 .طلوب،  صفة سند القدمني (، القدرة على ختفيف الصدمات ) اختيار املقاس املالقدمني ووفق

 .ــي، واحلذاء ابخارجاجلوانب، والفرش الثالثة:وتعتمد املواصفات الصحية لألحذية على عناصرها  

 الخالصة:
ميكن القول يف النهاية أن البيئة املدرسية هلا من األمهية ما جيعلها معيار من معايري التقدم الرياضي يف أي دول    

من دول العامل، حيث أن الرياضة املدرسية تساهم يف إعداد الطفل من خالل تنميته من مجيع اجلوانب كاجلسمية، 
 النفسية، احلركية االجتماعية...وغريها.

 ميكننا القول أن ممارسة الرتبية البدنية تساهم يف إعداد رجل املستقبل من كل اجلوانب.وهبذا 
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 تمهيد
اإلصابات الرياضية ليست كاإلصابات العادية فاإلصابات العادية يكفي زوال األمل على صاحبها و يتم شفاءه    

عودة العضو املصاب إىل ما املصاب فإن جمرد زوال األمل و شؤون حياته. أكيا لكي يعود إىل ممارسة مهنته و إكليني
بد من عودة املصاب إىل مستوى كفاءته ته ومهامه احلركية إذ الملمارسة رياضحالته الطبيعية ال يكفيان مطلقا 

أعضاء إعاقة لسالمة األنسجة و ياضية على اعتبارها أهنا تعطيل و اإلصابات الر لياقته البدينة العامة و ظيفية و الو 
عاملني يف جمال الطب دعى بال ما ملؤثرات كيميائية وجسمانية شديدة ومفاجئة هي اجلسم املختلفة نتيجة

فالتلميذ يتعلم من خالل درس الرتبية البدنية والرياضية أشياء كثرية ويف جماالت خمتلفة كالتدريب والتمرن  .الرياضي
ضوء يف هذا الفصل على مفهوم الرتبية هلذا فإننا نلقي ال.والتطبيق، والتطور، والتوازن يف بناء شخصيته املستقبلية.

  والرتبية البدنية والرياضية مع توضيح أمهية درس الرتبية البدنية والرياضية و األسس اليت يقوم عليها.
هي تعرض أنسجة اجلسم املختلفة ملؤثرات خارجية أو داخلية تؤدي إىل إحداث تغيريات  اإلصابة:مفهوم -2-1
 . (05، صفحة 2004)خليل،  ، مما يعطل عمل النسيجمكان اإلصابةية و فيزيولوجية يف تشرحي

 :(25، صفحة 2005)الدين،  .والظروف حدوثهاتنقسم اإلصابات تبعا ملكان  اإلصابات:أنواع  -2-2
إصابات  –د(  إصابات الطريق وحوادث املرور. –ج(  منـزلـــية.إصابات  –ب(  إصابات مهنيـة. – ( أ

 إصابات رياضية. –هـ (  حربية.
 يلي:ومن أهم أسباب اإلصابات الرياضية ما  الرياضية:األسباب العامة لإلصابات -2-3

عدم تنسيق العمل والتوافق يف اجملموعات يل الرياضي جهدا أكثر من طاقته ،التدريب اخلاطئ ) حتم .1
 سوء تنظيم التدريبات يف توزيع اجلهد والراحة (.اإلمحاء،عدم كفاية ملؤدية للجهد البدين،العضلية ا

 السليمة من غذاء ومسكن(.دورية إمهال اجلانب الصحي ) عدم إخضاع الرياضيني للفحوصات ال  .2
 الرياضية املالئمـــة(. ، واألحذيةالرياضية ، واملالبساملالعبسوء املستلزمات الرياضية ) أرضية   .3
 واستخدام املنشطـــات(. اللعب،خمالفة القوانني الرياضية ) اخلشونة املتعمدة يف اللعب وخمالفة قوانني   .4
 ..(.،األمطار.احلرارة الشديد،عدم مراعاة الظروف اجلوية خالل ممارسة األلعاب الرياضية ) الربد  .5
 (90، صفحة 2004)العواديل،   ياضية.واالبتعاد عن الروح الر  النفسية،سوء احلالة  .6
 عدم جتانس الالعبني من حيث االستعداد البدين واملستوى املهاري بسب تفاوت العمر واجلنس.  .7
 عدم إملام الالعب بالتدابري الوقائية والعالجية الالزمة.  .8

 الرياضيــــة:خصائص اإلصابات  -2-4

 .عند املسابقات أكثر من التدريبات** تزداد 
 ** تزداد عند غياب التدريب.
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 ** نسبتها تتوقف على مدى كفاءة الرياضي.
 ** تزداد يف األلعاب اجلماعية.

 ** تزداد عند القيام حبركات تقنية معقدة.
، صنف اإلصابات الرياضية إىل خفيفةت : (27، صفحة 2004)زاهر،  تصنيف اإلصابات الرياضيــــة- 2-5

 ، وكذلك اإلجراءات الالزمة لكل منها :أدناه تصنيف اإلصابات تبعا للشدة، ويبني اجلدول متوسطة،وشديدة

 تصنيف اإلصابات أعراضها اإلجراءات المتخذة

تقليل فرتات التدريب. -1  
ختفيف اجلهد على املنطقة املصابة. -2  
األويل.الراحة والعالج  -3  
التمرين التدرجيي للوصول إىل األنشطة. -4  

ال يتأثر اإلجناز. -1  
أمل بعد التدريب. -2  
تصلب خفيف يف منطقة اإلصابة. -3  
ال يتغري لون املنطقة. -4  

 
 

*الخفيفة1  

إراحة املنطقة املصابة. -1  
عدم إجهاد املنطقة املصابة . -2  
األويل.الراحة مع العالج  -3  
الرجوع التدرجيي لألنشطة بشكل تام. -4  

تؤثر على اإلجناز. -1  
أمل قبل وبعد الفعالية. -2  
تورم خفيف. -3  
تغري طفيف يف لون املنطقة املصابة. -4  

 
 

*المتوسطة2  

التوقف على ممارسة األنشطة الرياضية بشكل تام. -1  
مراجعة الطبيب. -2  

التمرين.أمل مستمر قبل وأثناء وبعد  -1  
يتأثر اإلجناز بسبب األمل. -2  
تتأثر احلالة الطبيعية بسبب األمل. -3  
.تغري واضح يف لون املنطقة املصابة+تورم -4  

 
*الشديدة3  

 (122، صفحة 2002)رياض،  :درجات اإلصابة من حيث تأثيرها على الكفاءة العامة -2-5-1
 اإلصابات الشديدة -ج املتوسطةاإلصابات  -ب البسيطة.اإلصابات  - أ

كبرية وكما كما ال تؤدي أيضا   تكهناتهي تلك اإلصابات اليت ال ينتج عناها :اإلصابات البسيطة -2-5-1-1
 . % 90 إىل نقصان يف الكفاءة العامة أو الكفاءة الرياضية للشخص وتبلغ نسبتها حوايل

وهي اليت ينتج عنها تأثريات على اجلسم كما تؤدي إىل نقصان يف الكفاءة المتوسطة:اإلصابات  -2-5-1-2
  % 9العامة أو الكفاءة الرياضية اليت ينتج عنها نقص القدرة مزاولة النشاط لفرتة من الوقت وتبلغ نسبتها 



في حصة التربية البدنية والرياضيةاالصابات               الفصل الثاني                           
 

  
Page 17 

 
  

وتأخذ  نقل إىل املستشفىو ينتج عنها تأثري حاد على الصحة وحتتاج إلسعافها الشديدة:اإلصابات  -2-5-1-3
 (83، صفحة 2004)توفيق،  ب القدرة على مزاولة النشاطهوقتا طويال لعالجها وأحيانا يفقد املصا

 األعراض الرئيسية لإلصابات الرياضية : -6-2
 األمل يف اجلزء املصاب أثناء السكون واحلركة ضمن املدى الطبيعي. -
 مكان اإلصابة .األمل عند الضغط على  -
 ورم يف  مكان اإلصابة نتيجة النزيف الدموي. -
 حدوث تشوه يف مكان اإلصابة. -
 عدم قدرة الالعب على املشي أو احلركة الطبيعية. -
 ضعف أو ضمور العضالت. -
 تغري لون اجللد يف املنطقة املصابة. -
  (45، صفحة 2002)روفائيل،  مساع أصوات يف املنطقة املصابة) خاصة يف احلالة الكسور(. -

تالف نوع ختتلف اإلصابة باخ (45، صفحة 2008)جوكل،  :األسباب التي تؤدي إلى حدوث اإلصابة7-2-
ختتلف يف الرجال  ، فإصابات األلعاب الفردية ختتلف عن إصابات األلعاب اجلماعية كماالنشاط املمارس
ة ، فمثال إصابات الطرف السفلي يف كر باختالف طبيعة األداء يف اللعبة ، كما ختتلف اإلصابةعنها يف النساء

، كما أن اإلصابة ختتلف تبعا لكفاءة الالعب البدنية حيث كلما قلت القدم أكثر من إصابات الناشئني
 فة الرياضية دورا مهما يف احتمالية اإلصابة .زادت احتمالية إصابته وتلعب احلالة النفسية والثقا

 مالئمة أرضية امللعب عدم -ب سوء املستلزمات الرياضية  -أوتشمل ما يلي: 
     حيث أن لكل لعبة ما يناسبها من أحذية وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب  املناسب،سوء اختيار احلذاء  -ج    

 املناسب.التشوهات اخللقية أو الوظيفية يف اجملال الرياضي تنتج من سوء اختيار احلذاء 
 عدم االستخدام الصحيح واملناسب لألدوات الرياضية. -د   

 سوء احلالة النفسية واخللقية لالعب واالبتعاد عن الروح الرياضية نتيجة التوجيه اخلاطئ كالعنف واخلشونة  -1
   لتلميذ.م احوصات واالختبارات الطبية اخلاصة بتقييعدم األخذ بنتائج الف -2
 استخدام املنشطات يؤدي إىل إجهاد وظيفي يعرض الالعب لكثري من اإلصابات . -3
 عدم توفري الغذاء املناسب كما ونوعا وكذلك املاء واألمالح ومواعيد الغذاء  -4
 املهاري من حيث العمر والقوة واجلنس واملستوى  التلميذعدم مراعاة جتانس  -5
 عدم الراحة الكافية اليت تتمثل بني التمارين الرياضية أو النوم لفرتة كافية  -6
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 :االصابات الرياضية الشائعة الخاصة باألنشطة حصة التربية الرياضية8-2-
  (Ganong.w.f, 1995)  :إصابات سباق السرعة1-8-2-

و حيدث متزق العضلة  التالميذالعضالت من اإلصابات اليت تنتشر بني  متزق : ذإصابة عضالت الفخ1-1-8-2-
 .من سرعته بشكل مفاجئ، وبقوة كبرية التلميذأو انشقاقها عندما يضـاعف 

مفصل الركبة أشهر املفاصل وأكثرها عرضة لإلصابة، خاصة العاب القـوى  يعترب :إصابة مفصل الركبة2-1-8-2-
لرباط ا : إصاباتتتعرض لإلصابة وهي  من بني االماكن اليت،ودفع اجللة وطويلة،، جري مسافات متوسطة )عدو

 الركبة. ،اإلصابة الغضروفية ملفصل واخللفي ماميالرباط الصلييب األ إصاباتللركبة،  والداخلي اخلارجي
:وحيدث يف اغلب األحيان يف االلتواء هي: كثر اإلصابات حدوثا للكاحلأل :الكاحلإصابة مفصل 3-1-8-2-

ة مما جيعل الكاحل يدور الرياضات اليت فيها حركة جانبية وعندما تكون األحذيـة غـري مناسبة واألرضية غري مستوي
، وغالبا يسمع صوت متزق الربـاط وقـت اإلصابة، وحيدث أمل شديد وقد تتمزق األوعية الدموية وحتدد حول نفسه

  . لتلف احلادث يف األربطة اخلارجيةدرجة التواء الكاحل مبدى ا
كـاز علـى إحـدى القدمني حلقات متصلة من حلظة االرتاجلري  :إصابات جري المسافات المتوسطة 2-8-2-

وحلظة الطريان بتأثري االندفاع احلادث من حلظة االرتكاز السابق ويشارك تلك احلركة أفقيا احتكاك القدم باألرض،
، ويصاحب واجلذعباألرض ومقاومة اهلواء، واجلاذبية األرضية وتأثري وزن اجلسم ويصاحبها حركة اتزان للذراعني 

 .ط القدم األماميةعملية اجلري حلظة الطريان انثناء مفصل الركبة مث يليها هبو 
  : إصابة عضلة الساق الخلفية3-8-2-

بـاجلزء املصـاب  عبارة عن تقلص مفاجئ حاد وشلل مؤقت وعدم اإلحساس هو:التقلص العضلي1-3-8-2- 
ية املغذية وترجع أسباب اإلصابة إىل التهيج العصيب الشديد، االستخدام الزائد عن احلد، قصـور يف الـدورة الدمو 

  . خوف، قلق، توتر، ارتداء أحذية غري مناسبةملنطقة اإلصابة، 
ري مناسـب، ارتداء حذاء غـ عدم االهتمام باإلمحاء الكايف أوحتدث نتيجة لتمزق عضلة الساق: 2-3-8-2-

  .إجهادها اكثر من اللزومر،أو حلمل يف زائد عمل العضالت و التعرض لعنف مباش أو
  .اهتلعاب القوى بكافة أنواع مسـابقاا يفمن اإلصابات الشائعة خاصة  تعترب : القدمإصابات 4-8-2- 

خالل دفع اجللة تكون هناك ثالث أجزاء رئيسية للجسم عرضة لإلصابة وهي :  : إصابات دفع الجلة 5-8-2-
 .األخـرية لدفعإصابة عضالت الظهـر السفلة، الكتف والذراع باإلضافة إىل مفصل املرفق خاصة يف املرحلة 
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درجة   360املفصل الوحيد الذي يسمح لنا بالدوران  مفصل الكتـف هـو  :الكتفإصابات مفصل  6-8-2-
كاملة فهو املفصل األكثر مرونة يف جسم اإلنسـان، فهو يسمح لنا برمي وقذف كرة السلة أو التعلق باحللق أو 

  . ة اجلمبازاحلركة على املتوازيني أو أداء احلركات األرضية يف لعب
كسر العظمة الزورقية : العظم الزورقي واحد من مثاين عظام من رسغ اليد ويوجد يف  إصابة مفصل اليد: 7-8-2-

الصف األمامي يف النهاية السفلي يف عظم الكعربة وعند قاعدة إصبع اإلهبام، وتكون عرضة لإلصابة بااللتـهاب 
مباشرة على اجلزء اخلارجي لليد )الكف ( ويف اجملال الرياضـي  املوضـعي واحتمال إصابتها بالكسر عند السقوط

عندما حياول التلميذ مثال تفادي االرتطام الناتج من السقوط أثناء اجلري يضع يده أوال على األرض المتصاص 
  .من جزء الصدمة

يستغل التالميذ الطاقة احلركية املكتسبة من سرعة االقرتاب حلمل اجلسـم  : إصابات الوثب الطويل 8-8-2-
عموديا أو رأسيا نتيجة حلركة االرتقاء، خاصة كعب قدم االرتقاء يف الوثـب الطويـل يلمـس األرض أوال ويصاب 

 يضا.حفرة الوثب على إصابة الظهر أاسفل الظهر نتيجة حلركة اهلبوط غري السليمة باإلضافة اثر إىل 
املنطقة القطنيـة دفع اجللة والوثب الطويل ويصيب عضالت  تتمثل يف : إصابة عضالت أسفل الظهر9-8-2- 

القيام حبركة :ومن أهم أسباب اإلصابة جند .ابة بااللتهاب األنسجة الدقيقة املكونة للعضالت للظهر نتيجة إلص
مفاجئة عنيفة، عدم االنتظام يف ممارسة الرياضة االنقباض املفاجئ لعضالت الظهر من املمكن أن تؤدي إىل نتش 

 (38، صفحة 2009)فريد،  أو سحب تلك العضالت من أماكن اتصاهلا 
ية والرياضية هي يعتقد البعض أن الرتبية البدن (234، صفحة 2003)زايد،  مفهوم التربية البدنية والرياضية-3-4

والبعض األخر يعتقد عضالت وعرق، لكن هذه املفاهيم مجيعها يف الواقع يطلق عليه اسم خمتلف الرياضات،
دورها وأمهيتها حيث يقول املفكر والرياضية من خاللالرتبية البدنية والرياضية؛ وميكن إظهار مفهوم الرتبية البدنية   

ال أأسف  كما أين حد بعيد بتهذيب اإلرادة، لى أن الرتبية البدنية متدنا إىلأنا أوافق متاما ع "برت ريد()هر  الرتبوي
 على الوقت الذي خيصص لأللعاب على النقيض، هو الوقت الوحيد الذي ميضي على أحسن وجه".

(78، صفحة 2002)احلمامي،  ال تتوقف على اجلانب البدين والصحي   3-5-أهمية التربية البدنية والرياضية :
فحسب، وإمنا تعرف على االجيابية النافعة على اجلوانب النفسية واالجتماعية واجلوانب العقلية واملعرفية واحلركية 

والفنية وجوانب يف جمملها تشكل شخصية الفرد تشكيال شامال ومتكامال؛ لذا جيب واملهارية واجلوانب اجلمالية 
االهتمام أكثر بالرتبية البدنية والرياضية يف املؤسسات الرتبوية؛ وميكن توضيح األهداف العامة لتدريس الرتبية 

   البدنية والرياضية يف اجملاالت اآلتية
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يعترب االعتناء باملهارات احلركية :(139، صفحة 2007)اهلل،  تنمية القدرات والمهارات الحركية -3-5-1
وتطويرها وحتسني األداء احلركي من خالل التمارين الرياضية املختلفة أحد أهم اجلوانب اليت يوليها مدرس الرتبية 

.البدنية واحلركية كالقوة والسرعة والرشاقة والتحمل واملرونةالبدنية والرياضية اهتماما بالغا فالتنمية الشاملة للقدرات   
تساعد على فهم العالقات االجتماعية والتكيف معها فمعظم هذه األنشطة اليت  االجتماعية التنمية -3-5-2

    تنجز بشكل مجاعي جتعلها الرتبية البدنية أحد أهم املواد الرتبوية اليت ميكن أن حتقق تنشئة سوية للتلميذ
األنشطة البدنية والرياضية تساعد التلميذ على حتسني قدراته اإلدراكية والتفكر تنمية القدرات المعرفية  -3-5-3

التكتيكي خاصة أثناء األلعاب اجلماعية و املسائل اليت تطرحها الرتكيز واليقظة، وسرعة االستجابة ملختلف 
احمليطية.الرؤية املركزية و املنبهات و    

الشخصية الناضجة كما تعاجل كثريا يف وعنصرا هاما  تلعب دورا بارزا يف الصحة النفسيةحية النفسية النا -3-5-4
؛أما الدكتور ى اجلرأة والشجاعة والثقة بالنفستريب الطفل علو من االحنرافات النفسية بغرض حتقيق التوازن النفسي، 

  ."حنو التدرج والسيطرة على البيئة احمليطةبني أن اللعب ينمي عند الطفل قابليته ")أمني أنور اخلويل( 
تسعى الرتبية البدنية والرياضية كمادة تعليمية يف مرحلة  أهداف التربية البدنية والرياضية في المدرسة الجزائرية -3-6

الثانوية إىل تأكيد املكتسبات احلركية والسلوكات النفسية واالجتماعية وهذا من خالل أنشطة بدنية ورياضية 
نوعة وثرية ترمي إىل بلورة شخصية التلميذ ...من حيثمت  

تطوير و حتسني الصفات البدنية )عوامل التنفيذ(.-  : البدنية الناحية  - 
 - قدرة التكيف مع احلاالت و الوضعيات  

الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضية -   
: الناحية المعرفية  - 

تأثري اجملهود عليه، مع معرفة بعض القوانني املؤثرة على جسم اإلنسان. معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى -   
معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث امليدانية، ومن مث معرفة قواعد الوقاية الصحية. -   
معرفة قوانني وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا  -  

(2008)زيان،    -الناحية االجتماعية :
 - التحكم يف نزواته والسيطرة عليها، و تقبل األخر والتعامل معه يف حدود قانون املمارسة. 

 - التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوز ) التحكم يف االنفعاالت (
روح املسؤولية واملبادرة البناءة والتعاون بني التالميذ. -  
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فالتلميذ الذي يتعب ذهنه يف الدروس الفكرية طوال النهار وهو درس التربية البدنية والرياضية متطلبات   -3-7
إراحة ذهنه بعض الوقت واىل ترويض جسمه ليطرد الكسل واخلمول جالس على املقعد ال يبدي أية حركة حيتاج 
توازن بني الرتبية العقلية والرتبية على عقول التالميذ، والذي يفرض ال إىلمنه إنه الدرس الذي خيفف ضغط املناهج 

)الوطنية، منهاج الرتبية البدنية  اجلسدية إنه الدرس الذي ميكن الفكر من االستمرار يف التعلم ويقويه وجيعله سليما
.( 2006والرياضية للتعليم الثانوي، مارس    

  :    والرياضيةأهداف درس التربية البدنية  -3-7-1
(2003)الوطنية،         إن من أهم األهداف اليت ختدم درس الرتبية البدنية والرياضية هي :

حماولة بناء وتطوير الصفات البدنية بشكل شامل) القوة، السرعة، التحمل، الدقة يف األداء  -   
إيصال املعلومات األساسية حول الصحة والنظريات الرياضية واملعلومات اهلادفة عن طريق التصرفات الرياضية.  -  

 -اكتساب املعارف واملعلومات واحلقائق عن أسس احلركة البدنية وأصوهلا.  
.ظمة لألنشطة الرياضيةتربية بعض العادات اجليدة كاإلرادة والصفات اخللقية احلسنة، والتعود على املمارسة املن-    

:    (37، صفحة 2004)الرمسية،  أدوات درس التربية البدنية والرياضية -3-7-2 
درس الرتبية البدنية والرياضية هو الوحدة املصغرة اليت حتقق البناء املتكامل ملناهج الرتبية البدنية والرياضية وتشمل 

وتتكون حصة أو  نية واملوزعة خالل العام الدراسيبدنني خمتلفني هبدفني متباينني يصبان يف الكفاءة املعنشاطني 
ويشمل اجلو الرتبوي واإلمحاء.القسم اإلعدادي: -1درس الرتبية البدنية والرياضية من ثالث أقسام هي  

ويشمل النشاط التعليمي والنشاط التطبيقي. الرئيسي: القسم- 2  
ويشمل العودة إىل حالة اهلدوء ويتضمن متارين التهدئة كتمرينات التنفس واالسرتخاءالختامي:  القسم -3  
يتوقف مدى تقدم التالميذ ومقدار  :(166، صفحة 2001)زغلول،  أستاذ التربية البدنية والرياضية-3-8

اخلربات اليت يتعلموهنا ونوعيتها على مدى إسهام األستاذ الفاعل واحليوي يف حتقيق ما يتطلع إليه من تنشئة أفراده 
 وفقاً لغايات وأهداف تربوية، واجتماعية، وإنسانية، فاألستاذ مريب أوال وعليه تقع مسؤولية تربية التالميذ.

فيها الفرد غري ناضج انفعاليا وتكون  اليت يكوننصفي لفرتة أو مرحلة من العمر و  مصطلح المراهقةمفهوم  -3-9
اليت تقع ما بني مرحلة البدين، وهي الفرتة اجلسدي و يكون قد اقرتب من النضج العقلي و خربته يف احلياة حمدودة و 

(49)عبد الرمحن، دون تاريخ، صفحة  بداية مرحلة الرشد .الطفولة و   
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من احللم، يؤكد رهق مبعىن املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو  :" البهي السيديعرفها  :المعنى اللغوي -2-1
حلق أو دىن من فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال النضج " غشى أو )جمدي حممد،   

(148، صفحة 2003 . 
التدرج حنو النضج البدين اجلنسي واالنفعايل والعقلي وهنا يتضح الفرق بني كلمة  :المعنى االصطالحي -2-2

مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخرية تقتصر على ناحية واحدة من نواحي النمو، وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن 
نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء 

(15، صفحة 2005)حممد عبد الرمحان،  النضج ".  
 : مراحل المراهقة2-9-3-

سنة  14إىل سن  12ويطلق عليها اسم املراهقة األوىل، وهي تبدأ من سن  : مرحلة المراهقة المبكرة1-2-9-3-
من العمر، وهي فرتة تتسم باالضطرابات املتعددة، حيث يشعر املراهق خالهلا بعدم االستقرار النفسي واالنفعايل 

 .(354و353، صفحة 2006)الوايف،  . االنفعاالت واملشاعر املتضاربة ةوحبدوبالقلق والتوتر 
سنة من العمر، وفيها يشعر املراهق  )17إىل  15(وهي تبدأ من سن  : مرحلة المراهقة الوسطى2-2-9-3-

)عبد  بالنضج اجلسمي واالستقالل الذايت نسبيا، كما تتضح له كل املظاهر املميزة واخلاصة مبرحلة املراهقة الوسطى
 زيادة القوة.النمو البطيء . ويتميز املراهق يف هذه الفرتة باخلصائص التالية:(55، صفحة 2004الرمحن الوايف، 

 .(73و72، صفحة 2001)زيدان،  والتحمل.التوافق العضلي والعصيب.املقدرة على الضبط والتحكم يف احلركات
سنة من العمر، وتعترب هذه املرحلة  )22-21إىل سن  18 (تبدأ من سن :مرحلة المراهقة المتأخرة3-2-9-3-

 ويتميز املراهق يف هذه املرحلة بالقوة والشعور باالستقالل، وبوضوح اهلوية.، يف بعض اجملتمعات مرحلة الشباب
 (59، صفحة 2004)عبد الرمحن الوايف، 

 : خصائص النمو في مرحلة المراهقة3-9-3-

تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة كما يزداد منو  :النمو الجسمي1-3-9-3-
 (74، صفحة 2004)سعيد،  عضالت اجلذع والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو العظام

بضعف التحكم يف اجلسم ،حيث متثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني  تتميز : النمو المورفولوجي2-3-9-3-
، 2004)سعيد،  خمتلف أطراف اجلسم وهذا نتيجة لعوامل غري املتوازنة تبعا الستطالة اهليكل العظمي العظمي، 

  (74صفحة 
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تتميز بثروة وحرية واضطراب يرتتب عليها مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على  : النفسي النمو3-3-9-3-
 (91، صفحة 2000)توما جورج،  .انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة

يبلغ الطفل مرحلة النضج حيث ينعكس هذا النضج يف منوه االجتماعي الواضح،  :االجتماعيالنمو 4-3-9-3-
)توما  .امرأة. فيبدو املراهق إنسانا يرغب يف أخذ مكانة يف اجملتمع وبالتايل يتوقع من اجملتمع أن يقبله كرجل أو 

 .(111، صفحة 2000جورج، 
يف  اإلدراك ومير واالجتماعي، والعقالين العضوي بنموه املراهق إدراك تأثر: النمو العقلي والمعرفي5-3-9-3-

 واحمليط )تعلم بالبيئة تفكريه يتأثر يف كما املراهق، عند اجملرد املعنوي باملستوى طفل عند املباشر احلسي املستوى
 .(165)حممد عماد الدين، صفحة  معها صحيحا تكيفا يتكيف حىت اجتماعي( وذلك

 الخالصة: 
ان اخلط الرفيع الذي يفصل بني اجملهود الرياضي املنظم و املبين على أسس فسيولوجية علمية يف جانب و    

حتديده اإلجهاد املفاجئ الذي يسبب باإلصابة يف اجلانب األخر غري معرف حىت اآلن تعريفا جيدا و ال ميكن 
بوضوح و لذلك جيب على الرياضي أن يكون ملما بأسس فسيولوجيا الرياضة حيث أن استخدامها هلذه األسس 

 متنع حدوث كثري من اإلصابات و مجيعنا نتفق و ال شك أن الوقاية خري من العالج.
فإعداد اجملتمع السليم ال مير دون االعتناء بالفرد الذي هو اللبنة األساسية واجلزء الدقيق يف تشكيل اجملتمع،    

فالرتبية و بأنواعها املختلفة تعتين هبذا الفرد منذ نشأته األوىل وطوال مراحل منوه، وهو يف كل مرحلة يتعلم شيئا 
ل أن يتمتع جبميع حقوقه، والرتبية البدنية الرياضية باعتبارها أحد جديدا يسمح له بأداء ما هو مطلوب منه مقاب

أهم مكونات الرتبية العامة، فهي تأخذ على عاتقها هذا اإلعداد وتوليه أمهية كبرية يف جوانب عدة منها اجلانب 
لرياضية؛ الذي احلسي احلركي واالجتماعي العاطفي واجلانب املعريف ويتسىن ذلك من خالل درس الرتبية البدنية وا

يقوي األجسام باتساق واتزان، ويثبت اإلرادة ويقدم فوائد عظيمة إىل التالميذ رجال املستقبل فهي بذلك هتدف 
إىل تطوير شخصية الفرد كوحدة حيوية حتت تأثري اجلماعة يف إطار الوضعيات االجتماعية وحتت إشراف أستاذ 

للعملية الرتبوية.الرتبية الرياضية، والذي يعترب العمود الفقري   
: خاتمة الباب األول   

تعترب الدراسة النظرية من أهم الدعائم املعرفية األساسية اليت يستند عليها الباحث يف دراسة مشكلة حبثه     
واالستدالل هبا يف الدراسة التطبيقية حيث تطرق الطالبان الباحثان خالل هذا الباب إىل جمموعة من املواضيع اليت 
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الرتبية  عند التالميذ يف درسإلصابات الرياضية لة يالبيئ دراسة أسبابالبحث والدراسة حمل البحث " متس مشكلة
ضية " ياالبدنية والر   

             
 



الدراسة الميدانية                                                          الباب الثاني                
 
 

 

 

              

 

 

 

 

 مقدمة الباب

 الفصل األول : منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

 الفصل الثاني : عرض وتحليل النتائج 

 خاتمة الباب

  

 

 

 

 
 



الدراسة الميدانية                                                          الباب الثاني                
 

 مدخل الباب الثاني : 
للبحث حناول من خالل هدا اجلزء االشارة للجاين التطبيقي بتحديد املنهج  لجانب النظريل  بعد أن تطرقنا   

جماالت البحث، أدوات ووسائل البحث،الدراسة االستطالعية وتوظيف االستمارة عينة البحث .، العلمي املتبع
الوصول إىل حتقيق الطور الثانوي، وكل هذا بغية  وتالميذ من أساتذة البحث اليت قمنا بتوزيعها على فئيت االستبيان

 األهداف املرجوة بعد حتليل ومناقشة النتائج ودراسة مدى تقبلها مع الفرضيات.
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 تمهيد
حبيث تغطية املوضوع من جانبه التطبيقي،من انب النظري سنحاول يف هذا الفصل،بعد االنتهاء من عرض اجل   

عينة البحث،جماالت البحث،الضبط اإلجرائي ملتغريات تبع يف هذه الدراسة و سنتطرق إىل التعرف على املنهج امل
مناقشة الفرضية بالنتائج عرض وحتليل النتائج و  التنقل إىل،مث للبحث األسس العلميةالبحث،أدوات البحث و 

 املتحصل عليها.
  منهج البحث: 1-1

 (123، صفحة 2005)بوحفص،  .اعتمدنا يف موضوعنا هذا على املنهج الوصفي ا إلجراء حبثا امليداين
 (35، صفحة 2003)حفيظ،  عينة البحث:و  مجتمع 1-2

  .من بعض ثانويات مستغامن  تلميذ وتلميذة 1800و متكون من وه جمتمع واحدلدينا يف حبثنا هذا 
ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث  ،حرصا منا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعيةاختيار العينات:ـ 

 5على وهي موزعة  % 10بنسبة  150تلميذ وتلميذة حيث اخذنا وكانت متكونة من جمموعة ،متعمدةبطريقة 
 .تلميذ وتلميذ 30ثانويات حيث كل ثانوية اختري منها 

 حممد  تلميذ من ثانوية جبلي 30 -1
 كراف و ثانوية حممد امن  تلميذ 30 -2
 ثانوية معروف شارف تلميذ من  30 -3
 تلميذ من ثانوية االخوة عمار 30 -4
 االخوة وال تلميذ من ثانوية 30 -5

 لبعض الثانويات مستغامن. 10كما اشتمل حبثنا على عينة من األساتذة وكانت العينة 
وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاهرة املدروسة وعامة يعرف باسم  :المتغير المستقل1-3

 ة. يالبيئدراسة أسباب هي املتغري أو العامل التجرييب ويتمثل يف دراستنا 
و االصابات الرياضية التابع يف دراستنا ه وهذا املتغري هو نتاج العامل املستقل يف الظاهرة واملتغريالمتغير التابع:  -

 لدى تالميذ الطور الثانوي .
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 مجاالت البحث: 1-4
بتوزيع استمارات االستبيان أين قمنا  ،مستغامنوالية بعض الثانويات لأجري حبثا يف  المجال المكاني: 1-4-1

ثانوية معروف . كرافو ثانوية حممد ا .لي حممدبثانوية ج(  هي:املراكز اليت مت توزيع االستبيان من   وأخذ النتائج
  ) .خوة وايلاال ثانوية . خوة عماراالثانوية  .شارف

حيث خصصت ماي.إىل غاية شهر  اكتوبرأجري هذا البحث يف الفرتة املمتدة من شهر  المجال الزمني: 1-4-2
(اىل غاية ) 11/2015/ 15) من  (ديسمرب ،نوفمرب ،اكتوبراألشهر الثالثة األوىل يف اجلانب النظري ) 

إىل غاية بداية  جانفيابتدءا من أواخر شهر  اربعة اشهرأما اجلانب التطبيقي فقد دام قرابة  ،(25/12/2015
الذين   والية مستغامنبثانويات بعض لنتائج ل هذه املدة قمنا مجمع وخال ،(22/01/2016من ) أفريل شهر 

قمنا بتحضري األسئلة املناسبة واليت ختدم موضوع حبثنا على الفصل منهجية  حبيث,والرياضيةالبدنية  لرتبيةاميارسون 
 االستنتاج العام.ع النتائج وحتليلها والوصول إىل وبعدها قمنا مجم ،عينة البحثشكل استبيان وزع على  البحث

وبعض أساتذة   الثانويات لوالية مستغامنبعض من  تلميذ 150اشتمل حبثنا هذا على:المجال البشري 1-4-3
 و قد مت اختري العينة بشكل متعمد وذلك ملراعاة الصدق يف النتائج .التعليم الثانوي.

حيث مت توزيع االستمارات  مستغامنالية الثانويات بو  بعض اجري هذا البحث يف :المجال المكاني 1-4-4
 .الرتبية البدنية والرياضيةأثناء حصة ألساتذة على التالميذ وا االستبيانية

، لول أولية ملشكلة البحث املطروحةقصد الوصول إىل ح (334، صفحة 2007)زروايت،   أدوات البحث: 5 -1
و لتحقق من صحة فرضيات حبثنا لزما علينا إتباع أجنع الطرق و الوسائل و ذلك من خالل الدراسة و االستنتاج 

باالعتماد على جمموعة من الكتب و بعض املذكرات السابقة بعض املناهج  حيث اعتمدنا على الدراسات النظرية
وشرح هلم موضوع قدومنا ثنا هذا على املقابلة و على بعض املصادر من األنرتتت. كما اعتمدنا يف حب الرتبوية
  العينة.، وشرح االستبيان حىت يكون مفهوما لدى مجيع أفراد إليهم

، يتكون من جمموعة من األسئلة اليت تتطلب اجيابيات هو عبارة عن استبيان تقليدي مغلق االستبيان: 1-5-1
املشرف  األستاذوهذا هو بالضبط ما انتهجناه يف العملية حتديد أدوات البحث حيث قمنا بعد تشاور مع قصرية ،

 لألساتذة تلميذ واألخر موجه  150بتصميم استبيانني أحدمها موجه للتالميذ وزع على عينة الدراسة مقدرة ب 
 . انويات مستغامنلبعض ث لرتبية البدنية والرياضيةووزعت على أستاذة ا 10واشتملت على 

 االستبيان موجه للتالميذ : 1-5-4
 ( والذي مت بناءه وفق اجلانب النظري. 32إىل  1( عبارة مرقمة من) 32)  حيتوي على
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  : ومت تصميمه وفق ثالثة حماور أساسية هياالستبيان موجه لألساتذة: 1-5-5
معظم اإلجابة على السؤال   .....( األرضيةوالذي يتمحور حول البيئة املادية ) القاعات ،طبيعة  :األولالمحور  - 

 كانت مفتوحة. 
النشاطات املمارسة وعالقتها بطبيعة اجلو) الرطوبة، الذي يعرب عنه وفق  البيئة البشريةمتحور حول  :الثاني المحور-

 احلرارة، الرياح.......(
 .. املالبس.واليت متحورت حول االكتظاظ ونوعية  البيئة البشريةيصب حول عوامل  :الثالث المحور -
حىت تكون األداة ذات ثقل علمي (68، صفحة 2006)وأخرون، : لالختبارات المستخدمةاألسس العلمية  1-6

  التالية:لغرض استخدامها و تطبيقها ميدانيا ينبغي مراعاة الشروط و األسس العلمية 
 : صدق األداة 1-6-1
، أثناء فرتة وأساتذة مت توزيع االستبيان على جمموعة أفراد العينة املتمثلة يف التالميذ الطور الثانوي االستبيان: -

 .  نتمكن من التأكد من صدق اإلجابة حىتاالسرتاحة وملئها 
قبل توزيع االستبيان قمنا بعرضه على جمموعة من احملكمني املشهود هلم بالكفاءة الصدق الظاهري: 1-6-2

واملستوى العلمي يف جمال التخصص وذلك بغية معرفة مدى صدقه، باإلضافة إىل أخذ عينة صغرية من اإلداريني 
 الرياضية وهذا ملعرفة مدى فهمهم ألسئلة هذا االستبيان. واملختصني يف جمال اإلدارة

شرع الطالبان خالل هذه الدراسة يف الوقوف على الصعوبات اليت قد تواجه  الدراسة االستطالعية: 1-6-3
التالميذ واألساتذة يف فهم أسئلة االستبيان الذي يعترب من أحد أدوات املسح اهلامة لتجميع البيانات املرتبطة 

وضوع البحث وذلك بإعداد استمارة الستطالع رأي موجه لتالميذ واألساتذة الثانوي، حيث مت االعتماد على بامل
 (،  أحيانا – ال – نعمتقدير الثالثي التدرج )  " يف إعدادها،باستعمال technique  likertطريقة ليكرت "

منهج التحليل  باستخدامهذه الدراسة أسلوب دراسة احلالة ،  كما استخدمنا (167، صفحة 2003)رشوان، 
 االستبيانلتحليل نتائج  SPSSالربنامج اإلحصائي  باستعمالو قمنا  االستبياناإلحصائي من خالل توزيع 

اخلطوات التالية  اتبعناكما للمستجوبني على كل عبارة،   أسهل طريقة لوصف االجتاه وهي توضيح النسبة املئوية 
 -الطبيعية احملور البيئة -: حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي وهي ثالثة حماور وهي -: إلعداد هذا االستبيان

-01 -15إىل غاية  2015-10 -10) وامتدت هذه العملية ما بني .البشريةاحملور البيئة  -احلور البيئة املادية
 . السابقة املرتبطة مبضمون االستبيان الدراساتمراجعة  -: وذلك يف ضوء( 2016

 النظري لبحث احلايل ) الدراسات النظرية واملصادر واملراجع ذات صلة بالبحث( اإلطارمراجعة   -



منهجية البحث وإجراءات الميدانية                                                      األولالفصل   
 

  
Page 31 

 
  

 ارتبط كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث وهذا يساعد على حتقيق أهداف البحث.  -
وبناءا احملكمني ) صدق احملكمني (  األساتذةوبعد إعدادها يف شكلها األويل عرضت على  :صدق المحكمين -

حيث وضعت عبارات  على مالحظاهتم العملية عدلت صياغة بعض العبارات إال أن أصبحت يف صورهتا النهائية
بيان صادقة. وأنه مناسبة لكل حمور بشكل يتصف بالوضوح وال حيتاج إىل تفسري أو شرح.وهبذا كله تعترب االست
هل فهمها دون أي ميكن تطبيقها على عينة من اجملتمع األصلي.وبعد التغري وتعديل يف بعض األسئلة بشكل يس

مت توزيع هذا االستبيان على أساتذة وتالميذ من الطور الثانوي بوالية مستغامن قصد تأكيد ثبات تأويل أو تعقيد،
 مت إعدادها بشكل هنائي.وصدق االستبيان ) صدق احملتوى ( إىل أن 

استخدمنا الطريقة اإلحصائية يف حبثنا هذا لكون  ،لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا الدراسة اإلحصائية: 1-7
 ،اإلحصاء هو الوسيلة واألداة احلقيقية اليت تعاجل هبا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث واالستقصاء

 ا يلي:وعلى ضوء ذلك استخدمنا م
 SPSSالنسبة املؤوية واليت إعتمدنا يف حتديدها على معاجلة البيانات بربنامج  -

 : الخالصة
يعترب هذا الفصل مبثابة فصل متهيدي  للمرحلة التطبيقية الذي يعدنا للشروع  يف اجناز  التحاليل واملناقشات  

والزم يف  ،ملعلومات مسبقة واالستنتاجات ويهيئنا بواسطة املعطيات املذكورة يف البداية للدخول  يف املرحلة القادمة
تبع يف هذا املوضوع ووصفنا أدوات وتقنيات البحث وكيفية اختيارحيث وضعنا يف مستهله  املنهج امل ،هذا امليدان  

  العينة وجماالت البحث والوسائل اإلحصائية
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:   تمهيد
قد متكنا من خالل اإلجراءات املنهجية املتبعة للدراسة من احلصول على أكرب قدر من املعلومات حول الظاهرة ل 

الدراسة. ومن أجل الضمان حتليل هذه النتائج بدقة ووفق ما تقتضيه أهداف الدراسة قمنا مبعاجلة تلك النتائج 
اإلحصائية باحلصول على النتائج أخرى ترمجناها على شكل جداول ولقد مسحت لنا هذه املعاجلة   إحصائيا.

 ورسوم بيانية ومن أجل تنظيم عملية التحليل وضمان عدم تداخل النتائج.
 عرض و تحليل نتائج الدراسة+

 الجنس  الشخصية:المعلومات 

 (spssالمصدر : نتائج )  : توزيع أفراد العينة حسب الجنس 01الجدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرار اجلنس
 %60.7 91 ذكر
 %39.3 59 أنثى

 %100 150 اجملموع:
 

   توزيع أفراد العينة حسب الجنس يمثل: 01الشكل رقم 

 
هم %39من عينة الدراسة هم ذكور و  61%، حيث ( توزيع أفراد العينة تبعا للجنس01يوضح اجلدول رقم )

 هذا يدل على أن نسبة الذكور أكرب من نسبة اإلناث. ، و إناث

61% 

39% 

 ذكر

 أنثى
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 : السن 

 (spssالمصدر : نتائج ) : توزيع أفراد العينة حسب السن  02الجدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار السن
15 76 50.7% 
17 74 49.3% 

 %100 150 اجملموع 
 

 : توزيع أفراد العينة حسب السن02الشكل رقم  

 

 15إىل  10من  من أفراد العينة يبلغون%51، حيث ( توزيع أفراد العينة تبعا للسن02رقم ) يوضح اجلدول

 ،  سنة.سنة 20إىل  16من يبلغون % 49، سنة

 مقارنة مع فئة اإلناثمتثل أكرب نسبة  الثانويات يف  ذكورنالحظ أن فئة 

 

51% 

 15الى  10من 49%

 20الى  16من 
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 عرض نتائج االستبيان الخاص بالتالميذ+ 
 على هذه منشآت رياضية؟تتوفر مؤسستكم : 1السؤال 

معرفة ما إذا توفرت املؤسسة على هذه املنشات قبل الشروع يف الدرس. :الهدف منه  
 (spssالمصدر: نتائج )منشآت رياضية  يمثل توفر مؤسسة على 03الجدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرار 

 %43.4 14 800مضمار 

 9.3% 29 80مضمار 
 38% 50 الوثب الطويل

 19.3% 57 اجللةرمي 
 %100 150 اجملموع

 

  منشآت الرياضية يمثل نسبة:   03الشكل رقم 

 

 ،م800أن معظم الثانويات تفتقر إىل مضمارأجابوا ب أفراد العينةمن  %33.3( أن 03يوضح اجلدول رقم )

بـ  متوفر وبنسب عالية قدرتب الطويل ، بينما جند ميدان دفع اجللة، وميدان الوثتإال العدد القليل من الثانوياو 

34% 

9% 38% 

19% 

 80مضمار  

 800مضمار 

 الوثب الطويل

 رمي الجلة
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ونستنتج أن أغلب املؤسسات التعليم الثانوي ال تتوفر  % على التوايل وهي غري كافية لنشاط رياضي %34 38

 ذلك عدم وجود أماكن خاصة باأللعاب الرياضية م يشكل مشكل لبعض املؤسسات التعليمية800على مضمار 

فيها ؟صالحية منشآت رياضية اليت متارس : 2السؤال   
ساملنشات قبل الشروع يف الدر  صاحلة هذه: معرفة ما إذا كانت الهدف منه   

التكرارات والنسب منشأة الرياضية الصالحة: توزيع   04الجدول رقم   
 النسبة املئوية التكرار 

 %31.3 47 صاحلة متاما

 %44.7 67 صاحلة نسبيا

 %24 36 غري صاحلة

 %100 150 اجملموع :
 

 نسب العينة للمنشآت الرياضية الصالحةتوزيع  :04رقم الشكل 

 

 

31% 

45% 

24% 

   صالحة تماما

 صالحة نسبيا

 غير صالحة
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و  صاحلة متاماأجابوا ب % 31و  ،صاحلة نسبياأجابوا ب  أفراد العينةمن  %45( أن 04يوضح اجلدول رقم )

تؤثر يف حصة املنشآت الرياضية ليست صاحلة وينتج عنة إصابات أن هنا نستنتج . و غري صاحلة أجابوا ب% 25

 والرياضية الرتبية البدنية

 

 كثرة تالميذ أثناء احلصة يؤدي إىل اإلصابات؟  :3السؤال 
 معرفة ما إذا كان االكتظاظ يؤدي إىل اإلصابات الهدف منه:

 (spssالمصدر : نتائج ) لكثرة التالميذ أثناء الحصة يؤدي إلى إصابات: توزيع أفراد العينة   05الجدول رقم          

 النسبة املئوية التكرار 
 %80 120 نعم
 %20 30 ال

 %100 150 اجملموع:

  
 لكثرة التالميذ أثناء الحصة يؤدي إلى إصاباتالعينة  نسب: توزيع   05الشكل رقم 

 

 
 

80% 

20% 

 نعم

 ال
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بان كثرة اإلصابات أثناء احلصة تؤدي إىل أفراد العينة أجابوا بنعم من   %80( أن 05يوضح اجلدول  رقم )

يف  نستنتج أن االكتظاظ من األسباب الرئيسية اليت تؤدي إىل اإلصاباتوهنا  أجابوا ب ال %20و  إصابات 

 حصة الرتبية البدنية والرياضية

 

 اخلشونة بني التالميذ أثناء احلصة يؤدي إل إصابات؟ :4السؤال 
 معرفة ما إذا كانت اخلشونة تؤدي إىل إصابات. الهدف منه:

 لخشونة التالميذ: توزيع أفراد العينة  06الجدول رقم                                   

 النسبة املئوية التكرار 
 %63.3 95 نعم
 %36.7 55 ال

 %100 150 اجملموع :
 

 

لخشونة التالميذالعينة  نسبتوزيع  :06الشكل رقم   

                    

63% 

37% 

 نعم

 ال
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التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية لكثرة خشونة  بنعمأجابوا  أفراد العينة %من63أن  (06يبني اجلدول رقم )

نستنتج أن اخلشونة بني التالميذ أثناء حصة  لعدم وجود خشونة بني التالميذ.  الأجابوا ب  %37و  والرياضية،

 الرتبية البدنية والرياضية تؤدي إىل اإلصابات بسبب فروق يف العمر واجلنس

 سوء املستلزمات الرياضية يؤدي إىل اإلصابات؟ :5السؤال 
 معرفة ما إذا كانت سوء املستلزمات سبب يف اإلصابات. الهدف منه:

الخاصة بالمستلزمات الرياضيةالعينة  تكرارات : توزيع07الجدول رقم   
 النسبة املئوية التكرار 
 %78.7 118 نعم
 %21.3 32 ال

 %100 150 اجملموع:

 المستلزمات الرياضيةالعينة حسب  نسب: توزيع   07الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79% 

21% 

 نعم

 ال
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أجابوا ب   %21لسوء املستلزمات الرياضية و أفراد العينة أجابوا بنعم من   %79( أن 07يوضح اجلدول رقم)

الرتبية البدنية ونستنتج أن سوء املستلزمات الرياضية واستعماهلا أثناء حصة  ال بأن املستلزمات ال تؤثر أثناء احلصة

 والرياضية من األسباب اليت تؤدي إىل اإلصابات.

 

 عدم مالئمة أرضية امللعب أثناء احلصة يؤدي إىل اإلصابات؟: 6السؤال 

  معرفة ما إذا كانت أرضية اللعب تؤدي إىل اإلصابات. الهدف منه:

الخاصة بأرضية الملعب أثناء الحصةالعينة  تكرار: توزيع 08الجدول رقم   
 النسبة املئوية التكرار 
 %66 97 نعم
 %34 53 ال

 %100 150 اجملموع:
     

 

 (spssالمصدر : نتائج ) ألرضية الملعب أثناء الحصة العينةنسب توزيع يمثل :  08الشكل رقم  
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الثانويات هذا ما يؤكد أن ال، أجابوا ب %66أفراد العينة أجابوا بنعم و من  %34 (أن08يوضح اجلدول رقم )

نستنتج أن أرضية املالعب تؤثر سلبا على التالميذ أثناء حصة الرتبية ، ال تتوفر على مالعب رياضية بشكل جيد

 البدنية والرياضية خاصة بسبب العوامل الطبيعة واليت تؤدي إىل اإلصابات.

 

 سوء اختيار احلذاء أثناء احلصة يؤدي إىل اإلصابات؟ :7السؤال 
 معرفة ما إذا كانت سوء استعمال احلذاء يؤدي إىل اإلصابات. الهدف منه:

 (spssنتائج  المصدر:) سوء اختيار الحذاءحسب  العينةتكرار : توزيع 9الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 66% 99 نعم 
 %34 51 ال

 100% 150 اجملموع :
 

 اختيار الحذاءسوء العينة حسب نسب توزيع  :9رقم الشكل 

66% 

34% 

 نعم

 ال
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الثانويات ال هذا ما يؤكد أن أجابوا ب ال،  %6أفراد العينة أجابوا بنعم و من  %34 (أن9يوضح اجلدول رقم )

  تتوفر على مالعب رياضية بشكل جيد

نستنتج أن أرضية املالعب تؤثر سلبا على التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية خاصة بسبب العوامل 

 الطبيعة واليت تؤدي إىل اإلصابات. 

 األنشطة اليت تتعرض هلا بكثرة أثناء احلصة ؟ :8السؤال 
 معرفة ما إذا كانت األنشطة هي اليت تؤدي إىل اإلصابات. الهدف منه:

  (spssنتائج  المصدر:)األنشطة المعرضة لإلصابات  العينةتكرارات توزيع : 10الجدول رقم    

 النسبة املئوية التكرار 
 %43.3 65 سباق السرعة 

 %4 6 سباق نصف الطويل
 %26.7 40 الوثب الطويل 

 %26 39 دفع جلة
 100% 150 اجملموع:

 

66% 

34% 

 نعم

 ال
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 اإلصابات الشائعة العينة حسب  نسبتوزيع : 10الشكل رقم 

 
( أن أكثر املنافسات الرياضية اليت يتعرض من خالهلا التالميذ لإلصابة هي سباق اجلري 10يوضح اجلدول رقم)

% والسبب يف ذلك يعود بالدرجة األوىل إىل قلة التحضري البدين، وإىل تكرار عدد 43النصف الطويل بنسبة 
ذلك األرضية الصلبة  م( زيادة على200الدورات ، الن اغلب ساحات املؤسسات الرتبوية صغرية احلجم )دورة بـ 

% مث وأخريا منافسة دفع 26بسبب اخلوف يليها سباق السرعة بنسبة  27،مث تليها منافسة الوثب الطويل بنسبة
. اخلاصة باألنشطة الرياضية املنشآتوقلة  اإلمحاء لنقص  وذالك راجع اجللة   

 أسباب اإلصابات ؟ :9السؤال 
 اليت يتعرض هلا .معرفة ما هي أسباب اإلصابات  الهدف منه:

 ( spssنتائج  المصدر: أسباب اإلصابات)العينة  تكرارات: توزيع 11الجدول رقم              
 النسبة املئوية التكرار 

 %15.3 23 التعب 
 %24.7 37 أرضية الغري الصاحلة

 %10 15 احلالة النفسية
 26% 39 األداءأخطاء 
 14.7% 22 اإلمحاءقصر 
 9.3% 14 اإلمحاءانعدام 

43% 

4% 

27% 

26% 

 سباق السرعة

 نصف الطويل

 الوثب الطويل

 دفع الجلة
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 100% 150 اجملموع
 

      

أسباب اإلصابات    العينة حسب  نسب : توزيع 11الشكل رقم    
 

 

% تليها األرضية الغري صاحلة بنسبة 26( قصر فرتة اإلمحاء واليت قدرت نسبتها بـ 11يتضح من اجلدول رقم)

% مث التعب من جراء هذه 15% تليها احلالة النفسية للتالميذ بنسبة 15% مث أخطاء األداء بنسبة 25

.إلصابات % وأخريا انعدام اإلمحاء ونستنتج أن نقص اإلمحاء هو السبب الرئيسي حلدوث ا10املنافسات بنسبة   
 

 نتائج االستبيان الخاص باألساتذة وتحليل + عرض
 المحور األول: البيئة الطبيعية (1

 حسب طبيعة اجلو؟ تتالءمالتمارين املختارة  :1السؤال 
 معرفة ما إذا كان األستاذ خيتار التمارين قبل الشروع يف الدرس. الهدف منه:

 spssالمصدر: نتائج  الجويةيمثل التمارين تتالءم مع أحوال  01الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 

 %70 7 نعم

 %10 1 ال

15% 

25% 

10% 

26% 

15% 

9% 

 التعب

 أرضية الغير  الصالحة

 الحالة النفسية

 أخطاء األداء

 قصر اإلحماء

 انعدام اإلحماء
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 %20 2 أحيانا

 %100 10 اجملموع
                          

 

 
أجابوا % 10، و تتالءم مع اجلوالتمارين عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %70( أن 01يوضح اجلدول رقم )

طيعة اجلو يعد من أولويات . و هذا يعين أن أحيانا أجابوا ب% 20و  ال لعدم تالءم التمارين مع طبيعة اجلوب 

 . إلجناح عملية التدريسية التمارين الرياضية جيب أن تتالءم مع طبيعة اجلو

 تعد من بني العوامل املؤثرة؟الظروف اجلوية وما ختلفه على أرضية املالعب  :2السؤال  
 معرفة ما إذا كان الظروف اجلوية تؤثر قبل الشروع يف الدرس. الهدف منه: 

     spss(نتائج  )المصدر: الظروفأفراد العينة حسب تكرارات توزيع  :04الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %00 00 أحيانا
 %100 10 اجملموع 

 

70% 

10% 

20% 

 نعم

 ال

 احيانا

 تالءم الجوأفراد العينة حسب نسب : توزيع  01الشكل رقم  
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الظروف الجويةأفراد العينة حسب  نسب : توزيع 04الشكل رقم   

 

 

البيئة الطبيعية  أو الظروف الطبيعية عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %100( أن 04يوضح اجلدول رقم )
 . تؤثر على حصة الرتبية البدنية والرياضية إجيابيا

تؤثر بدرجة كبرية على جناح حصة الرتبية  البدنية والرياضية واليت البيئة الطبيعة أو الظروف الطبيعة  أن نستنتج و 
 تؤدي إىل إصابات.

 
 حصة ؟تعطي أمهية لعملية التسخني يف  :3السؤال 

 معرفة ما إذا كان األستاذ يعطي أمهية التسخني قبل الشروع يف الدرس. الهدف منه:
 spss(نتائج  )المصدر: أهمية التسخينأفراد العينة حسب تكرارات توزيع  :3الجدول رقم              

 النسبة املئوية التكرار 
 %80 8 نعم
 %10 1 ال

 %10 1 أحيانا

 %100 10 اجملموع

 

100% 

0% 

 نعم

 ال

 احيانا
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 عملية اإلحماءأفراد العينة حسب نسب : توزيع 03الشكل رقم 
    

 

 
 

، و عملية اإلمحاء اليت تعطي مؤشرا إجيابياعن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %80( أن 03يوضح اجلدول رقم )
 . أحيانا أجابوا ب% 10و  ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة اجلوأجابوا ب % 10

 عملية اإلمحاء جزء أساسي  يف جناح العملية التدريسية والبد من توفرها.أن نستنتج و 
 

 الزائدة؟أرضية املالعب تسهل انسياب األمطار وتصريف املياه  :4السؤال 
 معرفة ما إذا كان املالعب تسهل انسياب األمطار وتصريف املياه. الهدف منه:

 spssنتائج  المصدر:انسياب األمطار الزائدة أفراد العينة حسب تكرارات : توزيع 04الجدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار 
 %60 6 نعم
 40% 4 ال

 %00 00 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

                   
 spssنتائج  المصدر:انسياب األمطار الزائدة أفراد العينة حسب نسب : توزيع 04الجدول رقم 

 

80% 

10% 

10% 

 نعم

 ال

 احيانا
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وجود انسياب األمطار الزائدة اليت تعطي عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %60( أن 04يوضح اجلدول رقم )
 . ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة احلصةأجابوا ب  % 20و ،مؤشرا إجيابيا

توفر املؤسسة على قنوات انسياب األمطار الزائدة جزء أساسي  يف جناح العملية التدريسية والبد من أن نستنتج و 
 توفرها واليت تؤدي إىل إصابات.

 
 إصابات أثناء احلصة ؟الظروف الطبيعية واألحوال اجلوية هي العامل األول اليت تؤدي إىل  :5السؤال 

 معرفة ما إذا كانت األحوال اجلوية تؤدي إىل إصابات. الهدف منه:
 spssنتائج  المصدر:السؤال األحوال الجوية أفراد العينة حسب تكرارات : توزيع 05الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %60 6 نعم
 %40 4 ال

 %00 00 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

 
 

60% 

40% 
 نعم

 ال

 احيانا
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 spssنتائج  المصدر:السؤال األحوال الجوية أفراد العينة حسب تكرارات : توزيع 05رقم  الشكل

                 

                     

الظروف الطبيعية واألحوال اجلوية اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %60( أن 05يوضح اجلدول رقم )
 . واليت تعطي مؤشر إجيايب مع عدم تأثري العوامل اجلويةال أجابوا ب  %40و ،تعطي مؤشرا سليب

الظروف اجلوية أو العوامل الطبيعية  تعد العامل األول اليت تؤدي إىل إصابات وتؤثر أيضا يف  جناح أن نستنتج و 
 العملية التدريسية والبد من توفرها.

 بإمكانك تفادي إجراء احلصة يف الظروف املناخية الصعبة؟ :6السؤال 
 معرفة ما إذا كانت الظروف املناخية تؤثر على إجراء  احلصة. الهدف منه:

 spssنتائج  المصدر:الظروف المناخية أفراد العينة حسب تكرارات : توزيع 6الجدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار 

 %70 7 نعم
 %00 00 ال

 %30 3 أحيانا
 100% 10 اجملموع:

 

60% 

40% 
 نعم

 ال

 احيانا
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  spssنتائج  المصدر:الظروف المناخية أفراد العينة حسب نسب : توزيع 6لجدول رقم ا

   

الظروف الطبيعية واألحوال اجلوية اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %70( أن 6يوضح اجلدول رقم )
 . ال واليت تعطي مؤشر إجيايب مع عدم تأثري العوامل اجلويةأجابوا ب  %40و ،تعطي مؤشرا سليب

الظروف اجلوية أو العوامل الطبيعية  تعد العامل األول اليت تؤدي إىل إصابات وتؤثر أيضا يف  جناح أن نستنتج و 
 العملية التدريسية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية.

 البيئة املدرسية تعترب عنصرا ال غىن عنه؟ :7السؤال 
 الشروع يف الدرس. أمهية قبلمعرفة ما إذا كانت البيئة هلا  الهدف منه:

 (spssنتائج  المصدر:البيئة )العينة حسب  نسب أفراد: توزيع 7الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %90 9 نعم
 %00 0 ال

 %10 1 أحيانا
 100% 10 اجملموع :

 

70% 

30% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 (spssنتائج  المصدر:البيئة )العينة حسب  نسب أفراد: توزيع 7رقم  الشكل

 

 
 

 ،أمهية البيئة اليت تعطي مؤشرا اجيايبعن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %90( أن 7)يوضح اجلدول رقم 
 . أحيانا  واليت تعطي مؤشر سليب مع عدم تأثري البيئةأجابوا ب  %10و
الظروف البيئة تعد العامل األول يف  جناح العملية التدريسية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية وال أن نستنتج و 

 ميكن االستغناء عنه.
 

  البيئة المادية الثاني:تحليل المحور 

  املالعب الرياضية املتوفرة تفي مبتطلبات تنفيذ فقرات املنهج؟ :1السؤال 
 :تفي مبتطلبات املنهج الرياضيةمعرفة ما إذا كانت املالعب  الهدف منه  

المالعب الرياضيةالعينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 1الجدول رقم   
 النسبة املئوية التكرار 
 60% 6 نعم
 20% 2 ال

 20% 2 أحيانا
 100% 10              اجملموع 

 

90% 

10% 

 نعم

 ال

 احيانا
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المالعب الرياضيةالعينة حسب  نسب أفراد: توزيع 01رقم  الشكل  

 

 
 

وجود مالعب رياضية تفي بالغرض اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %60( أن 01يوضح اجلدول رقم )
 أجابوا ب% 20و  ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة احلصةأجابوا ب  % 20و ،مؤشرا إجيابياتعطي 
 . أحيانا

املالعب الرياضية تفي مبتطلبات فقرات املنهج وهو جزء أساسي  يف جناح العملية التدريسية والبد من أن نستنتج و 
 توفرها أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية.

  املالعب اليت ينفذ فيها درس خالية من احلفر والعوائق؟ :2السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت املالعب ال تعيق التالميذ الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:المالعب التي ينفذ فيها الدرس )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 02الجدول رقم 
 النسبة املئوية  التكرار  
 %80 8 نعم
 %20 2 ال

 %00 00 أحيانا
 %100 10 اجملموع 

 

60% 20% 

20% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 (spssنتائج  المصدر:المالعب التي ينفذ فيها الدرس )العينة حسب  نسب تكرارات أفراد: توزيع 02رقم  الشكل
 

 

 
 
 

وجود مالعب فيها حفر واملطبات اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %80( أن 02يوضح اجلدول رقم )
 . ال  واليت تعطي مؤشر إجيايب مع عدم وجود حفر ومطباتأجابوا ب  %20و ،تعطي مؤشرا سليب

توفر املنشآت الرياضية اليت ينفذ فيها درس الرتبية البدنية والرياضية جيب أن تكون خالية من احلفر أن نستنتج و 
جناح العملية التدريسية.  واملطبات  األول  إلإ

 

  ؟ وصيانتهايتم بشكل منتظم تقومي حالة املالعب  :3السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت صيانة مالعب بشكل منتظم الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:المالعب التي يتم صيانتها )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 03الجدول رقم          

 النسبة املئوية التكرار 
 %60 6 نعم
 %20 2 ال

 %20 2 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

          

80% 

20% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 (spssنتائج  المصدر:) المالعب التي يتم صيانتهاالعينة حسب  أفرادنسب تكرارات : توزيع 03رقم الشكل  

 

 
 

وجود مالعب رياضية يتم صيانتها بشكل عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %60( أن 03يوضح اجلدول رقم )
أجابوا % 20و  مؤشر سليب مع طبيعة احلصةال واليت تعطي أجابوا ب  % 20و ،دائم اليت تعطي مؤشرا إجيابيا

 . أحيانا ب
املالعب الرياضية جيب صيانتها بشكل دائم  لنجاح العملية التدريسية والبد من توفرها أثناء حصة أن نستنتج و 

 الرتبية البدنية والرياضية.
  الكرات ذات جودة وقليلة التأثر بالعوامل؟ :4السؤال 
 :الكرات ذات جودة وقليلة التأثرمعرفة ما إذا كانت  الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:الكرات ذات جودة )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 04الجدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار 

 %50 5 نعم 
 %40 4 ال

 %10 1 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

60% 20% 

20% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 (spssنتائج  المصدر:الكرات ذات جودة )العينة حسب  نسب أفراد: توزيع 4رقم  الشكل
 

 
 

وجود كرات ذات جودة عالية وقليلة عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %50( أن 04يوضح اجلدول رقم )
ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة أجابوا ب  % 40و ،التأثر بالعوامل اجلوية اليت تعطي مؤشرا إجيابيا

 . أحيانا أجابوا ب% 10و  احلصة
كرات اليت متارس هبا أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية البد أن تكون ذات جودة عالية وقليلة   أن نستنتج و 

 التأثر بالعوامل اجلوية.
  املرافق واخلدمات قريبة من امللعب؟ :4السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت املرافق قريبة من موقع إجراء الدرس الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:المرافق والخدمات )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 04الجدول رقم              

 النسبة املئوية التكرار 
 %70 7 نعم
 %30 3 ال

 %00 00 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

50% 

40% 

10% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 (spssنتائج  المصدر:المرافق والخدمات )العينة حسب  نسب أفراد: توزيع 04رقم  الشكل

 

 

لوجود مرافق وخدمات قريبة من املالعب نعم أجابوا ب  أفراد العينةمن  %70( أن 08يوضح اجلدول رقم )
 . واليت تعطي مؤشر سليب الأجابوا ب  %30و ،اليت تعطي مؤشرا إجيايب

عدم وجود مالعب قريبة من املرافق واخلدمات يؤثر سلبا على جناح العملية التدريسية ويف درس أن نستنتج و 
 والرياضية والبد من توفرها.الرتبية البدنية 

  املالبس واألحذية العالية تؤدي إىل اإلصابات؟ :05السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت املالبس واألحذية العالية تؤدي إىل اإلصابات الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:المالبس واألحذية )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 05الجدول رقم        

 النسبة املئوية  التكرار  
 %90 9 نعم
 %10 1 ال

 %00 00 أحيانا
 %100 10 اجملموع : 

 

70% 

30% 

 نعم 

 ال

 احيانا



 الفصل الثاني                                                عرض وتحليل النتائج ومناقشة النتائج
 

  
Page 57 

 
  

 (spssنتائج  المصدر:المالبس واألحذية )العينة حسب  تكرارات أفراد نسب : توزيع10رقم  الشكل
 

 

 

تعطي  لوجود أحذية تؤدي إىل إصابات واليتنعم أجابوا ب  أفراد العينةمن  %90( أن 05يوضح اجلدول رقم )
 . واليت تعطي مؤشر سليب الأجابوا ب  %10وسليب  ،مؤشرا ي

املالبس واألحذية هي السبب الرئيسي اليت تؤدي إىل اإلصابات أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية أن نستنتج و 
 ويؤثر سلبا على جناح العملية التدريسية ويف درس الرتبية البدنية والرياضية والبد من توفرها.

 
 البيئة البشرية الثالث:المحور  تحليل نتائج أسئلة     

  يوجد توافق بني العتاد الرياضي املوجود وعدد التالميذ؟ :1السؤال 
 :معرفة ما إذا كان هناك توافق بني العتاد الرياضي والتالميذ  الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:)توافق العتاد مع التالميذ العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 01الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %50 5 نعم
 %30 3 ال

 %20 2 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

90% 

10% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 (spssنتائج  المصدر:توافق العتاد مع التالميذ )العينة حسب  تكرارات أفراد: توزيع 01الجدول رقم  
 

 

                        

وجود توافق بني التالميذ والعتاد اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %42( أن 01يوضح اجلدول رقم )
 أجابوا ب% 33و  ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة احلصةأجابوا ب  % 25و ،تعطي مؤشرا إجيابيا

 . أحيانا
لنجاح درس أو حصة الرتبية البدنية والرياضية جيب أن يتوافق العتاد مع التالميذ لتفادي االكتظاظ  أن نستنتج و 

 .والذي يؤدي إىل إصابات 

  االكتظاظ التالميذ يعيق من سري احلصة ؟ :2السؤال 
 :معرفة ما إذا كان االكتظاظ يعيق أثناء الدرس. الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:العتاد مع اكتظاظ التالميذ )العينة  أفراد تتكرارا: توزيع 02الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %90 9 نعم
 %10 1 ال

 %00 00 أحيانا

42% 

25% 

33% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 100% 10 اجملموع 
 

 

 (spssنتائج  المصدر:العتاد مع اكتظاظ التالميذ )العينة  أفراد تتكرارا: توزيع 02رقم  الشكل
 

       
 

سليب  ،لوجود اكتظاظ واليت تعطي مؤشرا نعم أجابوا ب  أفراد العينةمن  %90( أن 02يوضح اجلدول رقم )
 . واليت تعطي مؤشر اجيايب الأجابوا ب  %10و
االكتظاظ هي السبب الرئيسي اليت تؤدي إىل اإلصابات أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ويؤثر أن نستنتج و 

 درس الرتبية البدنية والرياضية والبد من توفرها. سلبا على جناح العملية التدريسية ويعيق
  تعتقد أن اإلصابات تِؤثر على رغبة التالميذ؟ :3السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت اإلصابات هي سبب يف نقص رغبة التالميذ  الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:حسب اإلصابات )العينة  تكرارات أفراد: توزيع 03الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %50 5 نعم
 %40 4 ال

 %10 1 أحيانا

90% 

10% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 100% 10 اجملموع 
 

 

 (spssنتائج  المصدر:حسب اإلصابات )العينة  تكرارات أفراد: توزيع 03الجدول رقم 
 

       
 

وجود إصابات بني التالميذ اليت عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %50( أن 03يوضح اجلدول رقم )
 أجابوا ب% 10و  ال واليت تعطي مؤشر إجيايب مع طبيعة احلصةأجابوا ب  % 40و ،مؤشرا سليبتعطي 
اإلصابات  تؤثر على رغبة التالميذ لنجاح درس أو حصة الرتبية البدنية والرياضية نفيا  أننستنتج . و أحيانا

 ونقص رغبة يف أداء نشاط رياضي بسب اإلصابة السابقة.
 

 االحتكاك يؤدي إىل اإلصابات؟تظن أن : 4السؤال 
 :معرفة ما إذا كان االحتكاك ِيؤدي إىل اإلصابات الهدف منه 

 (spssنتائج  المصدر:حسب االحتكاك التالميذ )العينة  تكرارات أفراد: توزيع 04رقم  الجدول        

 النسبة املئوية  التكرار  
 %90 9 نعم
 %00 00 ال

 %10 1 أحيانا

50% 

40% 

10% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 %100 10 اجملموع 
 

 

 (spssنتائج  المصدر:حسب االحتكاك التالميذ )العينة  تكرارات أفراد: توزيع 04رقم  الشكل
 

 

 

لوجود احتكاك واليت تعطي مؤشرا سليب. نعم أجابوا ب  أفراد العينةمن  %90( أن 04يوضح اجلدول رقم )
 . واليت تعطي مؤشر اجيايب الأجابوا ب  %10و
الرئيسي اليت تؤدي إىل اإلصابات أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ويؤثر  االحتكاك هي السببأن نستنتج و 

 سلبا على جناح العملية التدريسية ويعيق درس الرتبية البدنية والرياضية والبد من توفرها.
 

  تتوفر مؤسستكم على لوازم اإلسعافات األولية؟ :5السؤال 
 :معرفة ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على لوازم  الهدف منه 

 ( spssنتائج  المصدر:حسب لوازم اإلسعافات )العينة  نسب تكرارات أفراد: توزيع 05رقم  الشكل

 النسبة املئوية التكرار 
 %50 5 نعم
 %20 2 ال

90% 

10% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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 %30 3 أحيانا
 100% 10 اجملموع 

 
            

 ( spssنتائج  المصدر:حسب لوازم اإلسعافات )العينة  أفرادتكرارات نسب : توزيع 05رقم  الشكل  
      

 

وجود لوازم إسعافات األولية اليت تعطي عن  نعمأجابوا ب  أفراد العينةمن  %50( أن 05يوضح اجلدول رقم )

 . أحيانا أجابوا ب% 10و  ال واليت تعطي مؤشر سليب مع طبيعة احلصةأجابوا ب  % 20و ،مؤشرا إجيايب

لنجاح درس أو حصة الرتبية البدنية والرياضية  جيب أن تتوفر لوازم اإلسعافات األولية لتدخل أثناء  أننستنتج و 

 .حصة ومعاجلة اإلصابة

 : مناقشة فرضيات

 من خالل دراستنا ملوضوع البحث حتت عنوان " دراسة أسباب البيئية لإلصابات الرياضية عند التالميذ يف درس

تغامن ، وبعد قراءة اجلداول و سدارساتنا امليدانية اليت أجريناها بثانويات لوالية مالرتبية البدنية والرياضية "، و 

 التحليل اإلحصائي املتحصل عليه استطعنا إىل وصول للمعطيات التالية:

50% 

20% 

30% 

 نعم 

 ال

 احيانا
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ومن نتائج اجلدول رقم: إن النتائج اليت توصلنا إليها من خالل إجابات التالميذ، :" بالنسبة للفرضية األولى+ 
م مدرج يف 800هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما اعتربنا أن سباق فإن  ألسئلة االستبيان املوجه للتالميذ 1 .3

سرعة هو أيضا ، وقدرت م واخلاص بامتحان بسباق ال80أما فيما خيص مضمار   امتحان الرتبية البدنية والرياضية
ثانوية ال تتوفر على مضمار  7ثانوية منها  10% أي من جمموع  32نسبة عدم توفره حسب إجابات التالميذ بـ

 م ، الن هذه املؤسسات بنيت بشكل استعجايل فهي ال تتوفر حىت على 80
عالوي يال  (لطلبة لبحث قد حتققت مع دراسة السابقة عليه فإن الفرضية األوىل لو  .م100ساحة بطول وعرض 

البيئة املدرسية يف اقتناء  إسهامات( حول " واقع  2013من جامعة مستغامن سنة )  )محو و دمحاين عبد الصمد
 ورعاية التالميذ املتفوقني رياضيا يف التعليم املتوسط ".

% من 51، أشارت النتائج أن صالحية هذه املنشآتفإن " 9، 10االستبيان ألسئلة   :الثانيةبالنسبة للفرضية 
% من التالميذ ترى أهنا صاحلة نسبيا،فأغلب 43إجابات التالميذ ترى أهنا غري صاحلة متاما بينما جند نسبة 

املؤسسات اليت زرهتا أثناء توزيع استمارة االستبيان على األساتذة والتالميذ أن ساحات الثانويات مغطاة 
دراسة كوبر عليه فإن الفرضية الثانية للبحث قد حتققت مع دراسة السابقة لو  ج عنه إصابات مباشرةباحلصى. ينت

(Cooper, 1995 )  " أمهية تقدمي أنشطة تربوية ثرية ومتنوعة من خالل البيئة املدرسيةحول  
 %68أن اغلب هذه اإلصابات تتمثل يف اجلروح بنسبة   :"  3.1ومن نتائج اجلدول رقم:  الثالثةبالنسبة للفرضية 

% ، أما األماكن املعرضة بكثرة لإلصابات عند التالميذ فهي 55% والتشنجات بنسبة 56بنسبة  االلتواءمث  
% من األساتذة 50% . وأن نسبة 45% تليها الركبة بنسبة 48.75% مث الفخذ بنسبة 75الكاحل بنسبة 

اكتشاف إصابة التالميذ عند حماولتهم إخفاء هذه اإلصابة من طرف التالميذ حبجة هم دائما على مقدرة من 
اخلجل أو ما شابه ذلك ، أما فيما خيص املنافسة اليت يتعرض من خالهلا التالميذ لإلصابة أكثر ، هي منافسة 

،  %48بنسبة %. ومنافسة الوثب الطويل 85جري املسافات النصف الطويلة ، فقدرت إجابة األساتذة بنسبة 
ولتقليل من هذه اإلصابات الرياضية أجاب اغلب األساتذة أن التحضري اجليد والتسخني اجليد ، واختيار مراكز 

% من األساتذة أجابوا أن التالميذ أصبحوا ال ميارسون  47خاصة كفيلة بتقليل اإلصابات الرياضية ؛ وأن نسبة 
عليه فإن الفرضية الثانية للبحث قد حتققت مع دراسة و  املؤسسةحصة الرتبية البدنية والرياضية بانتظام داخل 

   "لدكتور رميون معلويل حول " جودة البيئة املادية للمدرسة وعالقتها باألنشطة البيئية  السابقة 

 االستنتاجات 
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ا شىت جملاالت اليت  إن تعليم مادة الرتبية البدنية والرياضية ليست غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي وسيلة لرتبية الفرد يف
تساهم يف تشكيل شخصيته )الرتبية اجلسمية، النفسية، العقلية واالجتماعية ( الن الرتبية البدنية والرياضية تسعى 

 إىل خدمة شخصية التلميذ،
يف درس الرتبية  رفون على عملية اإلمحاء للتالميذمن خالل حتليل اجلداول تبينا لنا إن اغلب األساتذة ال يش

ومن هن العمل البشري أو البيئة البشرية هلا دور فعال  وهذا ما يؤدي بالتالميذ إلمهال التسخنيية والرياضية البدن
 يف حدوث االصابات الرياضية.

كما أن سوء احلالة الطبيعية من أمطار ورياح ودرجة احلرارة العالية تشكل هاجس كبري أمام التلميذ ومنه إن البيئة 
 حدوث االصابات الرياضيةالطبيعية تؤدي اىل 

وسوء املستلزمات واالدوات الرياضية ونوعية احلذاء الرياضي ورداءة أرضية امليدان)البيئة املادية( هي العامل االول 
 يف حدوث االصابات الرياضية أثناء درس الرتبية البدنية.

 : وتوصيات االقتراحات+
   يف معاجلة موضوع أخذ القرار االقرتاحات الطالبان بعض يقدم يف حدود حبتنا و النتائج املتحصل عليها 

 باستعمال طريقة احملاكاة، يف شكل نقاط استفهام قد تفيد املهتمني باملوضوع العمل عليها و هي:
املربجمة يف مجيع املؤسسات التعليمية بالرياضةضرورة توفري مجيع املنشآت واملرافق الرياضية اخلاصة  -  

ة التسخني للتالميذ قبل بدء أي منافسةاإلشراف على عملي   
افق مثل الساحات ملزاولة األنشطة، وغرف الدراسة وإضاءهتا االهتمام باملباين وكل ما يتعلق هبا من توفري املر  -

( طالبا يف  40) لتقليل أعداد الطالب داخل الصفوف، فمن الظلم وجودالسعي اجلاد وهتويتها بشكل جيد، و 
 فصل واحد.

الوحدات الصحية ، وحتسني وضع ورعايتها، تكثيف زيارات األطباء للمدارس االهتمام بالنواحي الصحية، -
 إمكانياهتا.و وزيادة إعدادها 

األحذية ، وخاصةجيب أن تكون املالبس الرياضية مناسبة ملثل هذه املنافسات - 
  ألمراض النفسية يف صفوف الطالب االهتمام بالنواحي النفسية حيث لوحظ يف اآلونة األخرية ظهور بعض ا -

مما يتطلب وجودهم يف اليت حتتاج إىل خمتصني نفسيني لعالجها و غريها ( واالكتئاب، والتوحد، و  ) كالقلق
 ، مع زيادة عدد املرشدين الطالبيني داخل املدارس .على أقل تقدير يف كل مركز إشرايف، أو املدارس

على العاملني  وينبغيبيئة مدرسية تعمل على أن تكون بيئة الصف مسحة ومرنة ويسودها االحرتام املتبادل،  -
. إجيايب اجتماعيبالبيئة املدرسية توفري بيئة تعليمية جذابة ومناخ   
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 : الخالصة العامة
"دراسة أسباب البيئية  من خالل املعطيات النظرية و التطبيقية اليت سبقت،و انطالقا من املشكلة املطروحة

اهلدف من االهتمام بالبيئة  أن على بصياغة فرضية عامة تنصلإلصابات الرياضية يف درس الرتبية البدنية "قام 
، و إجياد اجلو املناسب لشعوره باألمن باملدرسة، والوصول إىل حبه هلا التلميذي لتقوية انتماء املدرسية هو السع

يشارك فيها و من تفريغ طاقاته الكامنة ، ويتفاعل مع األنشطة املدرسية الصفية  ، كي يتمكناالجتماعيالنفسي و 
تغريت نفسيته  تلميذكالم فكم من ، فالواقع يؤيد هذا اليستفيد من الربامج الرتبوية ويزداد حتصيله العملي واملعريفو 
حالته عندما تغريت بيئته املدرسية ، وكم من تلميذ تردى  وضعه عندما تغريت بيئته املدرسية ، لذلك من اخلطأ و 

، بل هي أمشل من ذلك فاالهتمام بالبيئة املدرسية يشتمل و ملحقاهتا فقطحصر مفهوم البيئة املدرسية على املباين 
وعدد من  .الستخدام، وجزء منها ذات أبنية متصدعةفمدارس كثرية مشغولة وهي غري صاحلة ل.على عدة أمور 

املباين املدرسية آيلة للسقوط، أدرج عدد منها يف اخلطة إلشغاله. وما يزال عدد مرتفع من املدارس مستأجرة، 
وطينية.... ومدارس جديدة متصدعة نتيجة سـوء تنفيذ يف الدراسات ويف تنفيذ بناء املدارس أدى إىل حوادث 

ختطـيط ،الدولة وإذا أضفنا إىل ما تقدم، وجود شكوك بشأن اخنفاض مستوى األنشطة الرتبويـة ذات  مفجعة )هيئـة
املعرفة واملمارسة  واليت ميكن لو  استناداً لنتائج حبث سابق "مناهج الرتبية البيئية التالميذالطابع البيئي اليت ميارسها 

اقع البيئة املدرسية وجتملت يف عيون طالهبا، األمـر الـذي ميكن متت ممارستها فـي املدرسـة وبيئتها احمللية لتحسن و 
أن يسهم بقسطه يف تنمية اجتاهات إجيابية حنو املدرسة، وزيادة الرغبـة فـي حتسينها، عندئذ ستغدو املدرسة مسرحاً 

 والسلوكت ألنشطة عديدة ومتنوعة نظرية وعملية يشرتك فيها املعلم والطالب هبدف اكتساب املعارف واملهارا
من الصعب الفصل بني البيئة املادية للمدرسة واملنهج  واملواقـف التـي تعد للحياة. املدرسة البيت الثاين للطالب

توجهات الرتبية احلديثـة وجماالهتـا املعاصـرة  مع تالؤمتطـوير هـذه البيئة وتكييف شروطها كي  توالطالب، وبات
التنوع يف البناء املدرسي وفق مناذج متعددة، تبعاً  بدال تربوي واعد بات أمراً الجم وخنص هنا الرتبية البيئية على أهنا

على توفري قاعات األنشطة املتعددة  لية والظروف املناخية والتأكيدللمرحلة التعليمية ونوع التعلـيم والبيئة احمل
تعليمية وتعلميه مناسبة، وتسمح  األغراض، وتطبيق نظام القاعات الدراسية التخصصية نظرًا ملا توفره من بيئة

باستخدام التقنيات املتوافرة يف عملية التعلم والتوجه حنو البناء املدرسي القابل لالسـتخدامات املتعـددة األغـراض 
وصيانة املدارس أمهية خاصة حرصًا على استمرار صالحيته والرتكيز  حتقيقـًا لالستثمار األمثل وتقليل الكلفة املالية

بعدين الوظيفي واالجتماعي للبيئة، واالستفادة من مكوناهتا احليـة والفنية واملادية يف تصميم البناء املدرسي على ال
وتنفيذه واستخدامه وإعادة النظر ببيئة املرافق / مياه الشرب، املراحيض، واملغاسل.../مـن حيـث كفايتها ونظافتها 
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والعمل على حتسني العالقات االجتماعية  الرتبويـة  الراهنمن خالل نظام خدمة خمتلف عما هو سائد يف الوقت 
بـني أعـضاء اجملتمـع املدرسي، من خالل تبين مدخل العالقة الدميقراطية ذات البعد اإلنـساين مبـا تتضمنه من 

بيئة على املشاركة يف اختاذ القرارات وختطيط املناشط ومنها تشكيل اللجان لتنشيط العناية بال التالميذتشجيع 
 املدرسية
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التربية البدنية والرياضية) مرحلة الثانوي(        للتالميذاستبيان موجه   

يشرفنا أن نضع بني أيديكم هذا االستبيان يف إطار اجناز حبث علمي ميداين الجناز مذكرة خترج ضمن     
ة يئيالب دراسة أسبابمتطلبات نيل شهادة املاسرت التدريب الرياضي) ختصص صحة والرياضة ( بعنوان: " 

التربية البدنية والرياضية " .عند التالميذ في درس الرياضية لإلصابات   
. صدق حسب إحساسكم حىت يتسىن لنا الوصول بنرجوا منكم ملئ هذا االستبيان باإلجابة على هذه األسئلة  
إىل معلو مات تفيدنا يف هذا البحث، لتكون قد سامهت يف إثراء البحث العلمي عامة ومساعدتنا و لك منا كل 

 الشكر.
العلم انه ميكن اإلجابة على أكثر من احتمال واحدمع  . (x) يف اإلطار املناسب  ضع عالمة :مالحظة   

 البيانات الشخصية:   
السن :                                                                                                    

                                                                                                           :  اجلنس
         :  ذكر:                                                                            أنثى

 ..................................................................  المؤسسة:
: المستوى الدراسي   

الثالثة ثانوي           - الثانية ثانوي -              -األوىل ثانوي            
 

 : 2015-2016 السنة الجامعية                           
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                                                استمـــارة االستبيـــان 
 

        مرحلة الثانوي() ألساتذة التربية البدنية والرياضيةاستبيان موجه 
مذكرة خترج ضمن  الجنازيف إطار اجناز حبث علمي ميداين  بياناالست ايشرفنا أن نضع بني أيديكم هذ    

دراسة أسباب البيئية بعنوان:  التدريب الرياضي) ختصص صحة والرياضة ( متطلبات نيل شهادة املاسرت
"  بدنية والرياضيةلإلصابات الرياضية عند التالميذ في درس التربية ال  

باإلجابة على هذه األسئلة بصراحة وصدق حسب إحساسكم حىت يتسىن ا االستبيان نرجوا منكم ملئ هذ   .
ومساعدتنا و ، لتكون قد سامهت يف إثراء البحث العلمي عامة بحثال النا الوصول إىل معلو مات تفيدنا يف هذ

 لك منا كل الشكر.
 فريق البحث: األستاذ المشرف                                                                     

زبشي نور الدين -د              عصماين عيسى                                                   -    

قناوي فتحي -  
 

.مع العلم انه ميكن اإلجابة على أكثر من احتمال واحد (x) يف اإلطار املناسب. ضع عالمة:  مالحظة  

 
 
 
     



األولالمحور   :البيئة الطبيعية * 
 احيانا  
 

 ال
    

 الرقم                     األسئلة                                                   نعم

 1 الوقت واملكان مالئم لعرض الوسيلة التعليمية.   
 2 التمارين املختارة تتالئم حسب طبيعة اجلو.   
 3 البيئة الطبيعية تعطي مؤشرا إجيابيا تساعد على النجاح الدرس   
ئكالظروف اجلوية وما ختلفه على أرضية املالعب تعد من بني العوامل املؤثرة يف أدا     4 
وفق احلالة اجلوية.تعطي أمهية لعميلة التسخني يف حصة الرتبية البدنية والرياضية      5 
 6 تتوفر مؤسستكم على مياه نظيفة وصحية؟   
 7 أرضية املالعب تسهل انسياب األمطار وتصريف املياه الزائدة.   
 8 املكان الذي متارس فيه حصة الرتبية البدنية والرياضية مناسب وخايل من التلوث   
االصابات أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضيةالظروف الطبيعية ) االمطار، احلرارة ( تؤدي اىل      9 
.االحوال اجلوية هي العامل األول اليت تودي إىل االصابات أثناء احلصة الرتبية البدنية والرياضية     10 
د عامال مهما يف العملية عوجود البيئة حمفزة تتوفر على املالعب واملرافق والوسائل الرياضية ت   

   ة.تزيد من إبراز إبداعاتك ومهاراتك يف التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيالتدريسية اليت 
11 

 12 بإمكانك تفادي إجراء حصة يف الظروف املناخية الصعبة ) الرطوبة العالية. األمطار. احلرارة...(؟   
ألستاذ الرتبية البدنية البيئة املدرسية تعترب عنصرا أساسيا ال غىن عنه يف النجاح العملية التدريسية    

.والرياضية داخل النظام التعليمي  
13 

 
: البيئة المادية  *  الثانيالمحور 

أحيانا   ال    الرقم     الرقم األسئلة   نعم 
؟) مالعب. قاعات....... (تتوفر مؤسستكم على منشآت رياضية      1 
 2 املالعب الرياضية املتوفرة تفي مبتطلبات تنفيذ فقرات املنهج من حيث صالحيتها الفنية واألمنية.   
 3 تصميم املالعب الرياضية يثري الدافعية للتالميذ حنو التعلم احلركي واإلبداع الرياضي   
املنهاجاملالعب الرياضية املتوفرة تفي مبمارسة وتنويع االنشطة البدنية املقررة يف      4 
 5 املالعب اليت ينفذ فيها درس الرتبية البدنية والرياضية ختلو من العوائق كاحلفر أو املطبات   



إزالة     يتم بشكل منتظم تقومي حالة املالعب وعمل صيانة إصالحية ووقائية هلا يف حالة االتالف من حيث ّ
 احلفر والشقوق.

6 

على عدد كاف من األجهزة والشروط يف مؤسستكم توجد قاعة واسعة حتتوي     7 
 8 املالعب الرياضية اليت ميارس فيها درس الرتبية البدنية والرياضية خمططة جيدا و بطريقة واضحة   
 9 الكرات املتوفرة ذات جودة عالية وقليلة التأثر بالعوامل اجلوية.   
تغري املالبس خمزن التجهيزات الرياضية قريبة من املرافق واخلدمات املرتبطة بأداء النشاط الرياضي مثل غرف    

 موقع مكان تنفيذ حصة الرتبية البدنية والرياضية.
10 

 11 املالبس واألحذية العالية تؤدي اىل االصابات   
 

 * الثالثالمحور  :البيئة البشرية
 
  احيانا

 
 ال  

 
 نعم 

             
االسئلة                                          

 
 الرقم

 1 هناك توافق بني العتاد الرياضي املوجود وعدد التالميذ املمارسني أثناء احلصة.   
 2 االكتظاظ التالميذ يعيق من سري حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟   

حتقيق النجاح؟تعتقد أن االصابات الرياضية قد تؤثر على رغبة يف      3 
 4 أال تظن أن االحتكاك مع الزمالء يؤدي إىل االصابات.   
فتتوفر مؤسسة على لوازم االسعافات األولية بشكل كا     5 
األخطاء اليت قد يقع فيها التالميذ أثناء ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ؟ حتتمل     6 
حتضر نفسك دائما ملواجهة أي طوارئ اليت قد حتدث مثل عدم القدرة التالميذ على أداء مترين معني أو    

 التغري الغري املتوقع يف احلالة اجلو .
7 
 

 8 يتواجد لكل تلميذ دفرت صحي والقيام بزيارة الطبيب كل مرة ؟   

 9 تراعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء الدرس ؟   
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شهادة التحكيم                                                 

    صدق المحكمين
 

الطلبة                                         يشهد السادة واألساتذة والدكاترة احملرتمون املوقعون أدناه أن          

عصماني عيسى -  

       قناوي فتحي   -

                 دينال زبشي نور  وحتت إشراف الدكتور                                                       

موجهة إىل عينة التالميذ )استمارة أسئلة( ) الثانية ماسرت( قد حكم أداة من حبثه  من قسم التدريب الرياضي   
 (حتت 2016-2015الطور الثانوي والىت تندرج ضمن متطلبات إجناز حبثه املتواضع خالل املوسم اجلامعي ) 

" . الرياضية عند التالميذ في درس التربية البدنية والرياضيةدراسة األسباب البيئية لإلصابات عنوان: "   

 

 

 

 



–قائمة األساتذة المحكمين  -  
 

التوقيع           
 

مكان العمل      
 

 
 الدرجة العلمية

 
اسم ولقب االستاذ      
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-2 

    
-3 

    
-4 

    
-5 

    
-6 

    
-7 

 

االختصاص       مكان العمل      التوقيع            
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