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 :املقدمة 

اجملتمعات  احلديثة أكثر الطرق الشائعة يف الرتويح ويرجع ذلك لتفهم تلكتعترب الرايضة يف اجملتمعات         
للقيمة اإلجيابية األكيدة واليت ختص اجلوانب البدنية والنفسية واالجتماعية للممارسة للرايضية. ولصغار السن 

ما يساهم يف صقل كفإن ممارسة النشاط البدين والرتوحيي هو تفريغ طبيعي وسليم للطاقة احليوية والنفسية هلم،  
وهتذيب النشء وتعويدهم احرتام القواعد واألصول يف امللعب وخارجه، ولشغل أوقات الفراغ بطريقة صحيحة 

 (2661)رايض،  وهادفة وهو ما ينصح به علماء الرتبية.

ضع الرابعة من ميثاق الرتويح ووقت الفراغ و الذي و و يدعم أمهية الرتويح الرايضي ما ورد يف املادة          
من قبل الرابطة العاملية للرتويح ووقت الفراغ و الذي أشار اىل ان لكل انسان احلق يف املشاركة يف كل أنواع 

 (1001العزيز، )ابهلواء الطلق الرتويح و االندماج فيها اثناء وقت الفراغ كالرايضة و األلعاب و االستمتاع 

مبجرد  و كما تعترب القيم احدى احملددات اهلامة للسلوك االجتماعي فالقيم متعلمة و مكتسبة ،        
توجيه سلوك الفرد و تكوين اجتاهاته حنو اكتساب هذه القيم تصبح يف حد ذاهتا معيارا للموضوعات و 
املواقف اليت هلا عالقة بقيمة ما ، كما ان تشبع الفرد ابلقيم يؤدي اىل اهنا تصبح دوافع يف تكوينه النفسي 

تمع يف وكه عن قيمه اخلاصة و عن قيم اجملتشكل سلوكه و حتدد قواعد هذا السلوك على الفرد ان يفصل سل
  (Ebrahim ،1002) أي موقف من املواقف

ع القيم األخالقية ،حيث تظهر يف تفاعله مع بينه و بني بين جنسه ،و م و من بني اهم أنواع هذه القيم هي
ؤسسات هي عنصر يبىن من الصغر بداية ابالسرة و املبيئته ، كما تظهر جليا يف سلوكه و تصرفاته ، و 

الرتبوية و البيئة و اجملتمع احمليط ابلفرد ،و لذا جيب االهتمام ابلقيم األخالقية لدى األطفال و خاصة من 
 . قبل املسؤولني عن الرتبية و التعليم الن الطفل يقضي معظم وقته يف املؤسسات الرتبوية

لدى فرتة املراهقة و اليت تتصف ابلعديد من التغريات اجلسمية و النفسية ،و نقصد  و هذا يكون ابالخص
 هبذا لدى تالميذ املرحلة املتوسطة و الذين يتميزون برغبة كبرية يف التعلم و التحرك و النشاط 
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لذا جيب توجيه خمتلف هذه الطاقات يف حدود قيم أخالقية صحيحة و ابستخدام النشاط  و اللعب ،و
 البدين الرتوحيي ، و هذا ما سنتطرق اليه من خالل هذه الدراسة احلالية .

 اما فيما خيص الدراسة ككل فقد تكونت من :

عام و األسئلة من التساؤل ال : التعريف ابلبحث الذي تطرقنا فيه إىل إشكالية البحث اليت  تكونتأوال
الفرعية و كذلك الفرضيات اخلاصة هبم، إضافة إىل الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة ،و كذا الفقرة 
اخلاصة ابلتعليق على الدراسات السابقة و امكانية االستفادة منها و امهيتها ابلنسبة للبحث من حيث خمتلف 

 النتائج املتوصل اليها سابقا.

لنشاط االباب الثاين الذي متثل يف الدراسة النظرية املتكونة من ثالثة فصول حيث كان الفصل األول  :اثنيا
، حيث متلف مميزاهتو خمتالميذ املرحلة املتوسطة و اثلثا وأخريا   فالقيم األخالقيةأما اثنيا   البدين الرتوحيي

 يع اجلوانب .تناولنا الرصيد املعريف النظري لكل متغري يف الدراسة من مج

الباب الثالث و الذي جتسد يف الدراسة التطبيقية اليت تكونت من فصلني ، األول و هو منهجية البحث اثاث: 
و إجراءاته امليدانية حيث اعتمدان على املنهج الوصفي يف هذا البحث و كذلك وضحنا فيه حجم العينة ،و 

ليل و مناقشة ، مث الفصل الثاين عرض و حتاألخالقية  القيمأهم أدوات مجع البياانت و اليت متثلت يف مقياس 
ائج بفرضيات الدراسة و كذا مقابلة النت لتالميذ والية مستغامنالنتائج املتوصل اليها بواسطة اإلجاابت املتباينة 

 عن طريق النتائج املستخلصة .و أخريا خرجنا مبجموعة من التوصيات و االقرتاحات اخلاصة مبوضوع حبثنا .
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 إشكالية البحث:

اصبح مصطلح الرتويح و استغالل وقت الفراغ من اهم املصطلحات اليت تركز عليها خمتلف الدول          
يد و هذا بغية تطوير الفرد من خمتلف اجلوانب البدنية و تقوية شخصيته ليفيد البيئة احمليطة به و ابلتايل يف

هلذا زاد االهتمام ابلرتويح و تنويع خمتلف االنشطة اليت تدعمه، و من هنا نالحظ االمهية  جمتمعه ،و
الكبرية اليت احتلها الرتويح و هذا لفوائده العديدة للمجتمعات بتحسني و تنمية خمتلف جوانب الفرد و 

لوقت احلر ، و ن اتقوية نفسيته و قدرته على اختاذ القرارات هذا بغض النظر عن االستفادة الصحيحة م
 ابلتايل فان الرتويح و ووقت الفراغ اصبحا مرتابطان مع بعض .

وعلى هذا األساس فإن عالقة الرتويح ابلوقت احلر قائمة على استخدام الرتويح يف مساعدة الفرد            
نشطة خيتارها الفرد أعلى إدامة عمله بصورة جيدة وهبذا فإن الرتويح أيخذ مكانه يف الوقت احلر بفعاليات أو 

تلقائياً أو خيتارها القادة والرواد مبا يتناسب مع ميول ورغبات األفراد وتبعاً لقدراهتم لغرض تطوير حياة الفرد 
واجلماعة، فهي فعاليات بناءة وليست جمرد قضاء للوقت فقط، إهنا استخدام جيد ومدروس للوقت لفائدة 

 .(16،11)القزويين، ص اخللقية واالجتماعية للفرد.الصحة اجلسمية والعقلية وبناء الناحية 

(: " أن املفهوم النفسي للرتويح KERLMGERوعن كمال درويش يعتقد "كريلنجر" )
وانشطة الفراغ يؤكد أساساً على اإلجناز وتنمية الشخصية من خالل ممارسة األنشطة ذات املعىن واليت جتعل 

 لفراغ قيمة متواصلة مع معطيات جمتمعاتنا احلديثة واليت تكاد تسحق فيها الشخصية بطريقة أو أخرى".ل
 )اخلويل ك.، أصول الرتويح وأوقات الفراغ(

اما عن القيم األخالقية فهي أيضا تلعب دورا أساسيا يف اجملتمع ابعتبارها  هذا عن الرتويح ،
غاية مهمة لدى االسرة و املؤسسات التعليمة و املختصني يف الرتبية ،فكلما كان الفرد يتمتع بقيم أخالقية 

ة ،حيث ان دعالية كلما كانت عاداته السلوكية احسن و افضل ،و ابلتايل تعود على اجملتمع ابلنفع و الفائ
الفرد يكون مستعدا جلميع املواقف اليت ستواجهه مستقبال مهما كانت صعبة و هذا التحسني يكون من 

 األفضل يف سن مبكرة و خاصة لدى أطفال املرحلة املتوسطة .

تعرف االجتاهات تطورا هي مرحلة املراهقة اليت هي أنأهم مرحلة من حياة الفرد اليت ميكن أنفلعل 
مرحلة أساسية أين حتدث فيها عدة تغريات ، خاصة النفسية واالجتماعية حيث تبدأ عند املراهق الرغبة 
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قا للتغريات يف الفرتة ينظم شخصيته وف هعلى احلصول على مركز ومكانة يف اجملتمع ، فاملراهق يف هذ
صفة عامة حنو أهدافه ه وبجتاه حنو والديه وحىت نفسه وزمالئامليول واالجتاهات ، فهو مل يعد لديه نفس اال

تطرأ  يف احلياة فيكتسب اجتاهات جديدة وخمتلفة وذلك تبعا للبيئة اليت يعيش فيها والتغريات املختلفة اليت
 (20)أحم، ص  .عليه يف هذه املرحلة 

و يف هذه الدراسة سنتناول مشكلة كيفية تنمية و حتسني خمتلف القيم االخالقية من خالل ممارسة 
ا و تطرقنا لكل وبعد استعراضنالنشاط البدين الرتوحيي و هذا سيكون لدى فئة تالميذ املرحلة املتوسطة ،

 عارف نطرح التساؤل التايل :هده املعلومات و امل
 التساؤل العام  :

  ؟وسطاملت للنشاط البدين الرتوحيي دور يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ الطورهل 
 التساؤالت الفرعية :

تالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة الرابعة متوسط يف دور النشاط  هل توجد فروق إحصائية بني  -
 ؟ الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية البدين

ة القيم البدين الرتوحيي يف تنمييف دور النشاط  هل توجد فروق إحصائية بني الذكور و االانث  -
 ؟ األخالقية

 أهداف البحث:-
 :اهلدف العام 

 البدين الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ الطور املتوسط .معرفة دور النشاط  -
 :األهداف الفرعية 

لبدين اتالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة الرابعة متوسط يف دور النشاط  بني معرفة الفروق االحصائية  -
 الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية .

 يم األخالقية.البدين الرتوحيي يف تنمية القيف دور النشاط  و االانث  بني الذكورمعرفة الفروق االحصائية  -

 الفرضيات:- -
 * العامة :
  البدين الرتوحيي دور يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ الطور املتوسط .للنشاط 
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*الفرعية:
  تالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة الرابعة متوسط يف دور النشاط  بني فروق احصائية توجد

 البدين الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية .
  قيم البدين الرتوحيي يف تنمية اليف دور النشاط   الذكور و االانث بني فروق احصائية توجد

 األخالقية .

  أمهية البحث:-

لنشاط ا دراسة هذا املوضوع فهذا نظرا ألمهيته اليت ال خيتلف عليها أحد و هذا لكونمبا أننا جلئنا اىل 
افس و هذا النه يفتح اجملال لالبداع و التن مكانة هامة يف شىت مراحل عمر االنسان ، ذو البدين الرتوحيي

لقيم اايضا ستسلط هذه الدراسة الضوء على ، و و احليوية و هذا ما مييزه على غريه من االنشطة االخرى 
االخالقية و ما هلا من دور كبري يف احرتام االخرين و ابلتايل التعلم ابلطرق السليمة و الثابتة و هذا خاصة 

توعية  يف  ابلتايل تكتسب هذه الدراسة امهيتهاو  ،  يف املراحل العمرية املتقدمة من العمر كاملرحلة املتوسطة
لقيم االخالقية او عدم هتميشه و هذا ينطبق على  ابلنشاط الرتوحيياالهتمام ؤولني اىل ضرورة و توجيه املس

 كما هلذه الدراسة أمهية متمثلة يف ما يلي :، ايضا  و ادراج طرق لتنميتها

  النشاط البدين الرتوحيي و القيم االخالقية .بتوضيح شامل عن تزويد القارئ أو الباحث 

  رتبية البدنية ال من خالل ما سيتم التوصل إليه اجلهات املعنية مبجالأيضا قد تفيد هذه الدراسة
و الرتوحيي  ابلنشاط البدين والرايضية من: مسؤولني، وتربويني، وأساتذة، ومفتشني يف االهتمام

 هذا ملدى أمهيته ابلنسبة اىل الفرد و اجملتمع .
  القيم  النشاط البدين الرتوحيي واثراء اجلانب املعريف و إعطاء املزيد من املعلومات حول متغري

 األخالقية أيضا .
 التعريف مبصطلحات البحث:-
 : النشاط البدين الرتوحيي-0

فيعرف الرتويح أبنه "مزاولة أي نشاط يف وقت الفراغ سواء أكان نشاطا فرداي أو  ((Brightbill :اللغوي *التعريف
 (mayer ،2663) اجتماعيا وذلك هبدف إدخال السرور على النفس دون انتظار أي مكافأة."
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 مزاولة أنشطة ومتارين بدنية يتم فيها التنافس )تروحيي( بغرض التسلية اجلماعية عن طريق التعريف االصطالحي : *
 (2661)حسني،  .حتقيق شدة األداء والتنافس مث الركون بعدها للهدوء والراحة

هي خمتلف االنشطة اليت ميارسها تالميذ املرحلة املتوسطة )قيد البحث ( ،و هي  *التعريف اإلجرائي:
 جمموعة من التمارين املتنوعة ذات طابع تنافسي محاسي .

 : القيم االخالقية-9

من كلمة قيمة و هي معىن الشيئ ،و القيم االخالقية تعين قواعد حسنة كاالحرتام  * التعريف اللغوي :
 مثال .

هي قيم اجتماعية إنسانية ،أي جمموعة من املبادئ تعمل على احرتام االنسان   :االصطالحي*التعريف 
لنفسه و لالخرين ، و ذلك بصياغة سلوكه و تصرفاته يف اطار حمدد يتفق و ينسجم مع املبادئ و القواعد 

ة اإلسالمية عاليت يؤمن هبا افراد اجملتمع و كذلك هي معايري و حمددات سلوكية وثيقة من مصدر الشري
 (2661)اجلزار، 

ك التلميذ ،كاالمانة و االحرتامهي خمتلف القيم اليت حيدد من خالهلا سلو *التعريف اإلجرائي :
 : املراهقة )تالميذ املرحلة املتوسطة (-3
إن كلمة املراهقة تفيد االقرتاب أو الدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا  التعريف اللغوي :*

 املعىن يف الفرد الذي يدنو من احللم وإكمال النضج.
  *التعريف االصطالحي : 

اط واإلحب يرى )ستانلي( أهنا:" فرتة عواصف وشدة وتوتر وتكتنفها األزمات النفسية وتسودها املعاانت 
 والصراع والقلق واملشكالت وصعوبة التوافق.

تالميذ ئة فاالكتشاف و التعلم و تتمثل يف  هي مرحلة عمرية تتصف ابلرغبة يف*التعريف اإلجرائي :
 املرحلة املتوسطة .

 
 
 



 

  

 التعريف بالبحث 

7 

 الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة :

  ( :0286 دراسة مجال االشقر )-0
حتت عنوان " درجة متثل طلبة الصف الثالث اثنوي يف املدارس احلكومية يف حمافظة عمان جملموعة من 

 القيم االخالقية و االجتماعية و العلمية " 
حبيث هدفت اىل حتديد درجة متثل طلبة الصف الثالث اثنوي جملموعة من القيم االخالقية و االجتماعية و 

،و اىل معرفة ما اذا كانت درجة التمثل هذه ختتلف ابختالف جنس الطلبة ،و نوع العلمية يف االردن 
ختصصهم الدراسي و مستوى تعليم اابئهم و امهاهتم و مستوى مهن اابئهم و حتصيلهم االكادميي يف 

اانث ( من  966ذكور و 966( طال و طالبة ن منها )1666املدرسة ، تكونت عينة الدراسة من )
ثالث اثنوي اختريوا بطريقة عشوائية ،و من ابرز النتائج ما يلي : ان اكثر من ثالثة ارابع طلبة الصف ال

( ستة اعشار القيم املشمولة يف الدراسة و هي ) النظام ، االمانة  6.0الطلبة من اجلنسني قد متثلوا )
اجلنس و  ي ستقلة و هن مجيع املتغريات امل،التعاون ، حتمل املسؤولية و العدل و التفكري العلمي ( ،و ا

التخصص و مستوى تعليم االب و االم ،و مستوى مهنة االب ،و التحصيل االكادميي للطالب قد فسرت 
من تباين عالمات الطلبة على مقياس القيم ، و ان هذه النسبة كانت ذات داللة    % 3.1ما نسبته 

فسرت املتغريات اخلمسة املتبقية ما نسبته ، بينما    %2.0احصائية ،و فسر متغري اجلنس مبفرده ما نسبته 
 من التباين تقريبا .   % 2.6

 ( :9110دراسة مطهر بن علي )-9

 بعنوان " تنمية القيم االخالقية من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية " 

هتدف هذه الدراسة اىل توضيح مفهوم النشاط عموما ، و النشاط الرايضي خاصة ،و امهية ممارسته و امهية 
القيم االخالقية يف االسالم و اثر ها على الفرد و اجملتمع و دور النشاط الرايضي يف تنمية قيم الصدق و 

تخدم التحليلي و الكمي ،و قد اساالمانة و التعاون و الشجاعة ، حبيث استخدم الباحث املنهج الوصفي 
اداة االستمارة يف مجع البياانت و ابلتايل توصل اىل النتائج التالية : توجد فروق ذات داللة احصائية بني 

( سنة احلاصلني 19-11استجاابت افراد العينة تعزى اىل سنوات اخلدمة لصاحل املعلمني اللذين خدمتهم )
خدمتهم كبرية و مؤهالهتم منخفضة ،و ان النشاط الرايضي يعمل على على مؤهل البكالوراي ابلنسبة ملن 
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تنمية القيم االخالقية )الصدق ، االمانة ، التعاون ، الشجاعة ( بدرجة عالية ، و توجد فروق ذات داللة 
 احصائية بني استجاابت االفراد تعزى اىل املؤهل العلمي ،فاملعلمني احلاصلني على شهادة البكالوراي اكثر

تنمية للقيم من املعلمني احلاصلني على مؤهل دبلوم معهد الرتبية البدنية ،و كذلك من املعلمني احلاصلني 
 لى مؤهل دبلوم الكلية املتوسطة .ع

 ( :9119دراسة ايسر عبد املنعم ابو الفتوح )-3
استهدفت هذه الدراسة القيم االخالقية للرايضيني الناشئني مبحافظة البحرية ، استخدم الباحث املنهج 

رايضي انشئ من املمارسني  169الوصفي ابالسلوب التحليلي ،و طبقت الدراسة على عينة بلغت 
ني الناشئني ،و ضيللنشاط الرايضي مبحافظة البحرية ،و قام الباحث ابعداد مقياس  للقيم االخالقية للراي

من اهم نتائج البحث انه توجد فروق ذات داللة احصائية يف القيم االخالقية  ) حتمل املسؤولية ،احلرية 
،احلياء ،العدل ،العطف ، الطاعة ، االحرتام ( لصاحل ممارسي االنشطة الفردية بينما توجد فروق ذات داللة 

( لصاحل ممارسي االلعاب اجلماعية ، و توجد فروق ذات  احصائية يف القيم االخالقية )الكرم ، التعاون
داللة احصائية يف القيم االخالقية بني الرايضيني الناشئني ذوي العمر التدرييب سنتني و اقراهنم )فوق سنتني 

 سنوات ( . 9اىل 
 ( :9114دراسة ماجد عبد هللا )-4

 ثانوية " قيم االخالقية لدى طالب املرحلة الكانت حتت عنوان " اتثري الرتبية البدنية و الرايضية على ال
و اليت هدفت اىل معرفة مدى اتثري الرتبية البدنية و الرايضية على القيم االخالقية لدى طالب املرحلة 

الثانوية ،حبيث استخدم الباحث املنهج الوصفي و هذا ملالئمته لطبيعة الدراسة ،و اعتمد على االستبيان  
حبيث توصل اىل جمموعة من النتائج من خالل هذه الدراسة متثلت يف : ان للرتبية كأداة جلمع البياانت ،

البدنية اتثري اجيايب يف تنمية روح االحرتام و للرتبية البدنية و الرايضية دور يف تنمية النظام لدى طالب 
 طور الثانوي .لاملرحلة الثانوية و ان للرتبية  البدنية اتثري اجيايب يف تنمية الشجاعة لدى تالميذ ا

 : 9116دراسة ا.قبورة العريب -5

 بعنوان " توظيف االنشطة الرايضية الرتوحيية املعدلة يف حتسني التكيف الشخصي و االجتماعي للمعاقني " 

د توظيف  األنشطة الرايضية والرتوحيية يف حتسني التكيف الشخصي واالجتماعي عن هدفت الدراسة اىل  إىل
( 26فئة من ذوي االحتياجات اخلاصة وهي فئة املعاقني مسعياً، حيث اشتملت عينة البحث عشرون طفالً )
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صل و سنة، مقسمني إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة، حبيث ت 10و 13ترتاوح أعمارهم بني 
الباحث إىل الكشف عن األمهية اإلجيابية املوجودة  بني ممارسة األنشطة الرايضية والرتوحيية وأثرها على تعديل 
يف التكيف النفسي واالجتماعي عند العينة التجريبية. ودورها املكمل إلدماج وحتسني نظرة املعاق مسعيا 

عض النضمام إىل اجلماعة، إضافة إىل التخلص من بلنفسه وكذا نظرة اجملتمع إليه، واالبتعاد عن العزلة وا
التوترات النفسية االنفعالية، وتنمية قدراته البدنية واإلحساس ابلنجاح من خالل ممارسة الرايضة ، و قد مت 
الكشف عن العالقة اإلرتباطية  املوجودة بني توظيف األنشطة الرايضية والرتوحيية املعدلة وحتقيق التكيف يف 

 لشخصية واالجتماعية . األبعاد ا

 ( :9118امحد امساعيل )دراسة -6

 حتت عنوان " القيم االخالقية للرايضيني و غري الرايضيني ابملرحلة االعدادية " 

استهدفت الدراسة الرتتيب القيمي للقيم االخالقية لدى الرايضيني و غري الرايضيني لتالميذ املرحلة 
كذلك التعرف على الفروق بني التالميذ الرايضيني و غري الرايضيني هلذه املرحلة ،استخدم   االعدادية ،و

( تلميذ حيث بلغ عدد التالميذ 066الباحث املنهج الوصفي و طبقت الدراسة على عينة بلغت )
ية ،  ق، و من اهم النتائج التوصل اىل وضع ترتيب للقيم االخال 616،و الغري الرايضيني  626الرايضيني 

كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية  يف معظم القيم بني التالميذ الرايضيني و غري 
 الرايضيني لصاحل الرايضيني .

 ( 9104د )ومشاش حمم –اج صدوق عبد الرمحان دراسة الطلبة ح-7
 " يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ مستوى الثالثة اثنوي دور النشاط البدين الرتوحييبعنوان " 

ألفراد يف تفعيل العالقات االجتماعية ل از دور األنشطة البدنية و الرتوحييةفقد كان هدف الدراسة هو إبر 
 نيوأتثريها على املراهق وكذلك دورها يف احلياة االجتماعية وذلك بتحسممارسة االنشطة البدنية الرتوحيية و 

العالقات مع االخرين والقضاء على املشاكل االجتماعية وقد اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي والعينة 
 تلميذ. وقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية :193املستخدمة مكونة من 

 له دور كبري يف خلق التنافس االجتماعي . أن النشاط البدين الراضي الرتوحيي -
 . له دور اجيايب يف تنمية الروح اجلماعة وخلق التنافس االجتماعي ط البدين الرايضي الرتوحييأن النشا -
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 : 9191دراسة بن زيدان حسني ، مقراين مجال ،امحد بن قالوز توايت  -8

 ( سنة " 96-66بعنوان " اسهامات ممارسة انشطة الرتويح الرايضي يف تنمية بعض القيم لدى الكبار )

هدفت اىل معرفة االاثر االجيابية للممارسة الرايضية من خالل معرفة مستوى القيم لدى كبار املمارسني 
ممارس للنشاط الرايضي  166النشطة الرتويح الرايضي ، حيث استخدم املنهج الوصفي على عينة قوامها 

سنة بوالية مستغامن ، و توصل الباحثون اىل وجود  96-66الرتوحيي يف وقت الفراغ ترتاوح اعمارهم بني 
درجة عالية للقيم قيد البحث لدى كبار املمارسني النشطة الرتويح الرايضي ،و ايضا ان ملمارسة انشطة 

 لدى الكبار .الرتويح الرايضي اسهامات اجيابية يف تنمية القيم 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة و املشاهبة -
النشاط البدين الرتوحيي و كذا القيم يتضح لنا من خالل مراجعة الدراسات السابقة أهنا تنصب حنو 

عترب العالقة املوجودة بني العديد من املتغريات اليت ت،و هدفت هذه الدراسات اىل التعرف على  االخالقية 
ذات امهية ابلغة يف حتقيق خمتلف النتائج اليت يسعى هلا االنسان عامة و العامل يف أي جمال خاصة اال و 
هي حتسني القيم االخالقية و اليت تعد االساس يف السلوك اجليد ، و ممارسة النشاط البدين الرتوحيي الذي 

اما ،،حبيث اعتمدت اغلب هذه الدراسات على املنهج الوصفي التحليلي كثرية للفرد و اجملتمع  له منافع  
من  و فيما خيص عينة البحث فكانت متذبذبة بني طالب املرحلة الثانوية و تالميذ املرحلة االعدادية ،

دنية و االنشطة البان  و من اهم النتائج يف هذه الدراسات مقياس القيم االخالقية   ، االدوات املستخدمة
الرايضية و خاصة الرتوحيية منها هلا اثر كبري على حتسني القيم االخالقية لدى العينات اليت استخدمت يف 

ولقد استفادت الدراسات احلالية من الدراسات السابقة مبا احتوته من األدب الرتبوي ،الدراسات السابقة  
كانت ة و املستقلة ألهنا  ا التابعتغرياهتماحلالية و حتديد  ةالدراس املتعلق مبوضوع الدراسة يف تصميم و تنظيم

مبثابة املراة اليت عكست توجهات الفرضيات و النتائج اليت سنتوصل اليها يف هذا املوضوع .
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 الدراسة النظرية 

 مدخل الباب األول :

تكون الباب األول من الفصول اخلاصة ابلدراسة النظرية ،و هذا انطالقا من الفصل األول الذي تضمن 
النشاط البدين الرتوحيي و فوائد املختلفة للجسم و النفس كذلك ،اما الفصل الثاين فقد اختص ابلقيم 

ثالث كان ، و الفصل ال االخالقية و تعاريفها و خصائصها و أمهيتها السيكولوجية و العديد من العناصر
يدور حول املراهقة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة و ما مييزهم من خصائص ،و كلما كانت هذه املرحلة 

متزنة كلما كان املراهق حيس حبالة بدنية و نفسية افضل و يعطي كل ما ميلك من أداء و سلوك إجيايب يف 
 احلياة .
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 متهيد : 

دين الرتوحيي يتميز ،فان النشاط البنشطة املطلوبة بشكل كبري ط البدين الرتوحيي من بني اهم االيعترب النشا
ابلتنافس و احلماس و حيث الفرد على بذل اقصى ما لديه من جهد و الوصول اىل الفوز مهما تطلب منه 

االمر ، حبيث سنحاول يف هذا الفصل التطرق اىل خمتلف العناصر و املكوانت اليت جتسد هذا املصطلح 
 علمية له و ايضا خصائصه العديدة ،و امهيته ابلنسبة اىل الفرد و اجملتمع ككل .من تعاريف و اسس 

 تعريف النشاط :-0-0
هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خالهلا إشباع حاجات الفرد و دوافعه و ذلك من خالل 

 (1006)اخلوري،  هتيئة املواقف اليت يقابلها الفرد يف حياته اليومية .
 تعريف النشاط البدين : -0-9

يقصد به اجملال الكلي حلركة اإلنسان و كذلك عملية التدريب و التنشيط و الرتبص يف مقابل الكسل و 
الوهن و اخلمول ، يف الواقع فإن النشاط البدين يف مفهومه العريض هو تعبري شامل لكل النشاطات البدنية 

عبري النشاط دم بعض العلماء تاليت يقوم هبا اإلنسان ، و اليت يستخدم فيها بدنه بشكل عام و لقد أستخ
البدين على اعتبار أنه اجملال الرئيسي املشتمل على ألوان و أشكال و أطوار الثقافة البدنية لإلنسان و من 

هؤالء يربز ) الرسن ( الذي اعترب النشاط البدين مبنزلة نظام رئيسي تتدرج ضمنه كل األنظمة الفرعية 
 (2661)اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرايضة، األخرى 
  ،وتوضح هتاين عبد السالم حممد "أن النشاط الرتوحيي أوسع بكثري وأعمق من جمرد نشاط رايضي

فالربانمج الرتوحيي حياول أن يشبع إحتياجات التالميذ سواء أكانت اجتماعية أم مجالية أم 
يصعب حصرها، هذا إىل جانب أن نشاط الرتويح الرايضي أحد  ابتكارية أم إبداعية، وهواايت

 (1001)حممد ت.،  هذه الرغبات.
 أما ( بتلرPutler فريى: " أن الرتويح يعين نوع من أوجه النشاط اليت متارس يف وقت الفراغ )

القيم  يكون من نواجتها اكتسابه العديد منواليت خيتارها الفرد بدافع شخصي ملمارسته واليت 
 البدنية واخللقية واالجتماعية واملعرفية".
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  ويؤكد "كمال درويش"و"حممد احلمامحي" على أن: "الرتويح يعد أسلوابً للحياة، ويعمل على
 احلمامحي() الذي خيتار نشاطه بدافع شخصي ليمارسها يف أوقات الفراغ".تنمية شخصية الفرد 

  ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليه فينكسphinix  إذ يرى أن الرتويح "عملية خلق األفراد
من جديد، أي أن الرتويح يستهدف اإلنعاش والتجديد ويركزون على أن الفرد خيرج من عملية 

 (2666)فينكس، الرتويح متحررا من األعباء ومتطلعا إىل املستقبل ميلؤه األمل والرجاء" 
   كارسلون ويوّضح كل منcarlson ماكلني ،maclean ديب ،deppe بيرتسون ،

peterson أن الرتويح "نشاط وحالة وجدانية ومنط اجتماعي منظم، أو أنه أسلوب ،
 )مصطفى( الستعادت حيوية وقوى الفرد".

 :األسس العلمية للنشاط البدين-0-3
اعترب املختصني يف امليدان الرايضي أن أي نشاط أسس يرتكز عليها حبيث تعترب كمقومات للنشاط ال 

خترج عن ما حييط ابإلنسان يف خمتلف امليادين اخلاصة العلمية منها و هو ما جيعلهم ال يفصلون األسس 
 التالية كقاعدة للنشاط البدين الرايضي.

 :األسس البيولوجية -0-3-0
املقصود هبا طبيعة عمل العضالت أثناء النشاط البدين الرايضي إضافة إىل خمتلف األجهزة األخرى اليت 

 (1012)اخلالق، تزوده ابلطاقة كجهاز الدوري التنفسي. 
 :األسس النفسية  -0-3-9

و العرفية و اإلدارية لشخصية الفرد و دوافعه و انفعاالته و هي تساعد  هي كل الصفات اخللقية و اإلرادية
على حتليل أهم النواحي النشاط الرايضي من خالل السلوك كما تساهم يف حتليل الدقيق للعمليات املرتبطة 

 ابلنشاط الرايضي إضافة إىل املساعدة يف اإلعداد اجليد و املناسب و التدريب احلركي املناسب.
 :األسس االجتماعية  -0-3-3

و يقصد هبا العمل اجلماعي التعاون األلفة االهتمام ابألداء اآلخرين و ميكن هلذه الصفات تنميتها من 
 (1006)العالوي، علم النفس الرايضي، خالل أوجه النشاطات الرايضية املختلفة 
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 :خصائص النشاط البدين الرتوحيي -0-4
   .متطلبات اجملتمع النشاط الرايضي عبارة عن نشاط مجاعي وهو تعبري عن تالقي متطلبات الفرد مع -1
 .من خالل النشاط الرايضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي -2
  .الصور اليت يتسم هبا النشاط الرايضي هي التدريب مث املنافسة أوضح -3
للفرد ألنه يتطلب  حيتاج التدريب للمنافسة الرايضية، ويؤثر اجملهود الكبري على سري العمليات النفسية  -6

   .درجة عالية من االنتباه والرتكيز
ا وز واهلزمية أو للنجاح والفشل وملال يسود يف أي نوع من أنواع النشاط اإلنساين كأثر واضح للف  -9

 .يرتبط بكل منهم من نواحي سلوكية معينة وصورة واضحة مباشرة مثل ما يظهره النشاط الرايضي
يتميز النشاط الرايضي جبودته يف مجهور غفري من املشاهدين األمر الذي ال حيدث يف كثيــر من فروع  -0

 .احلياة
 للرتويح الرايضيالقيم النفسية االجتماعية -0-5

يوفر النشاط  الرايضي الرتوحيي فرصا طيبة لنمو الشخصية االنسانية للفرض بشكل  يتصف 
ابلتكامل والشمول ، حيث يندمج من خالل األنشطة الرايضية مع اجلماعات والفرق اليت متده ابلصداقة 

وره كفرد يف اجملتمع يمه، ويدرك دوالعشرة واأللفة االجتماعية، وجتعله يتقبل معايري جمتمعه، ويتطبع على ق
مما يساهم يف تشكيل اجتاهاته ورغباته، كما ان التدريب املستمر  وقيم املنافسة ومزاايها تصقل شخصية 

 املمارس وتعوده على حتمل املسؤولية

ع ا والرتويح الرايضي مبين على أساس ممارسة الرايضة والنشاط البدين مع تقليل االهتمام ابملنافسة والصر  
وجتاوز قيم النصر واهلزمية وصوال اىل متعة بدل اجلهد البدين.فبينما جند أن غرض الرتبية البدنية هو اللياقة 
البدنية والتدريب على مهارات خمتلفة وتربية الفرد عن طريق البدن، يتضح لنا أن هدف الرتويح األساسي 

 إشباع الرغبة شاط الرتوحيي وتتمثل أغراضه يفهو السعادة الشخصية اليت يشعر هبا الفرد خالل ممارسته للن
للحركة، وابلتايل فهو احلالة اإلنفعالية اليت حتدث للفرد عند ممارسته لنشاط ما وكذا رد فعل عاطفي اجتاه 

 ذلك النشاط.
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قيم هامة  6، استخلص اىل أن هناك «Loy »ويف دراسة أجراها الباحث االجتماعي الرايضي "لوي" 
 للرايضة ميكنها أن تساهم دفع احلراك االجتماعي:  

 املشاركة املبكرة ميكنها ان تكون املدخل املباشر لالحرتاف الرايضي. -1
املشاركة الرايضية ميكنها ان تساعد يف اإلجنازات التعليمية من خالل املنح الدراسية كما أهنا تدعم  -2

 درسة.سلوك التلميذ ابمل
تقود اىل فرص وظيفية أفضل، أو تساعد فيما بعد على احلياة العملية كالعالقات واملعارف  -3

 والصداقات .
تؤدي إىل تطور إجيايب ألمناط السلوك القيمة يف احلياة العملية واالجتماعية، فاالخنراط يف األنشطة  -6

 . )اخلويل ك.( الرتوحيية ينظر إليه كطريق من طرق النجاح 
 أمهية النشاط الرايضي الرتوحيي:-0-6

وبصورة  ،ان االشرتاك يف االنشطة الرايضية والرتوحيية يعود ابلفائدة على الشخص السوي أو املعوق
 عامة فان امهية النشاط الرايضي الرتوحيي يف املؤسسة هو:

مييل األطفال والشباب اىل هذا النشاط حكم طبيعة سلوكهم ويقبلون على ممارسته بدافع من 
أنفسهم وهلذا يعترب وسيلة انجحة لزايدة عدد األفراد املشاركني إذا روعيت مالءمة هذا النشاط 

 ةمبستوى منو األعضاء وميوهلم، وعن طريق املالحظة ميكن للرائد أو املدرب فهم األعضاء كمجموع
وكأفراد ما ميكنه من استخدام النشاط الرايضي الرتوحيي لتعديل االجتاهات املنحرفة مع أعضاء 

اجلماعة و أهداف املؤسسة وتقاليد اجملتمع و قيمه، كما يساعد النشاط الرايضي على اكتساب 
 تالعادات الصحية و يعدل العادات اخلاطئة فيساعد على تعويدهم النظافة و ابتعاد عن العادا

الضارة، ويعترب الوسيلة األساسية لتنمية القدرات اجلسمية و اتباع احلاجات البدنية كما يعترب أيضا 
وسيلة لتدريب احلواس املختلفة، ويتيح النشاط الرتوحيي الرايضي الفرصة للممارسني لكي يعربوا عن 

 أنفسهم حبرية وطالقة أثناء ممارسة الفعاليات الرايضية املتنوعة.
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وتضيف هتاين عبد السالم حممد " أنه يكسب الفرد بعض األحاسيس واملشاعر تتمثل يف اإلخاء، 
اإلجناز، الشعور ابلغبطة ملا يتمتع به الفرد من قدرات بدنية وعقلية وعاطفية، كنتيجة جانبية حلياة 

 (2666)طه،  تتسم ابإلتزان بني العمل والراحة".
ويضيف حذام حممد أن "النشاط الرتوحيي الرايضي يساعد على تنمية النواحي اجلسمية و الفكرية و 

الوجدانية لشخصية الفرد و بذلك تساعد على خلق مواطن صاحل، و يتيح الفرصة لألعضاء 
لبعض اآلخر و تنمية العالقات االجتماعية يف املشاركني لتكوين عالقات طيبة بعضهم مع ا

املؤسسة، كما يوفر النشاط الرايضي الرتوحيي الفرصة يف ممارسة الفعاليات و بذلك يساعد على 
 اكتساب األعضاء اخللق الرايضي الذي يعلم الفرد كي يتقبل اهلزمية بنفس الروح اليت يتقبل

 . (1010)القزويين،   هباالفوز 

 خالصة :

ميكننا اسخالص من هذا الفصل ان النشاط البدين الرتوحيي له امهية ابلغة للممارس ،و هذا النه يعمل 
على حتسني خمتلف قدراته و كفاءاته البدنية و النفسية ،و حيفزه على االجناز و حتقيق افضل النتائج ،و هذا 

التحدي و ايضا التعاون مع الزمالء و ابلتايل تنمية قيمه االخالقية و من خالل التعامل مع املنافسة و 
 االجتماعية و تطوير شخصيته من خمتلف النواحي .
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 الفصل الثاني : القيم األخالقية 

  متهيد :

من اهم املفاهيم اليت اهتم هبا العلماء ،و ذلك من اجل فهمها و ابراز امهيتها و دورها يف يعد مفهوم القيم 
الوصول اىل افضل النتائج ،و هذا خاصة يف القيم االخالقية ،حبيث سنتطرق يف هذا الفصل اىل خمتلف 

ن العناصر م اجلوانب املعرفية اخلاصة هبذا املصطلح من تعاريف و تقسيمات و اشكال و امهية و غريها
 االخرى .

 تعريف القيم :-9-0

  ُعرِّفت القيم أبهنا " جمموعة من القوانني واملقاييس تنشأ يف مجاعٍة ما ، ويتخذون منها معايري
للحكم على األعمال واألفعال املادية واملعنوية ، وتكون هلا من القوة والتأثري على اجلماعة حبيث 

مومية ، وأي خروج عليها أو احنراف على اجتاهاهتا يصبح يصبح هلا صفة اإللزام والضرورة والع
  (1010)بركات، وأهدافها ومثلها العليا "  .  خروجاً عن مبادئ اجلماعة

  م فقد عرَّفت 1016أما " جلنة القيم واالجتاهات " اليت شكلتها وزارة الرتبية والتعليم األردنية عام
القيمة كما يلي : " القيمة معىن وموقف وموضع التزام إنساين أو رغبة إنسانية ، وخيتارها الفرد 

 (1011)امللك، يت يعيش فيها ، ويتمسك هبا " . بذاته للتفاعل مع نفسه ومع الكلية ال
  وعند علماء االجتماع : القيمة هي االعتقاد أبن شيئاً ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية، وهي

صفة للشيء جتعله ذا أمهية للفرد أو للجماعة ، وهي تكمن يف العقل البشري وليست يف الشيء 
 (1000)أمحد، نفسه .  اخلارجي

 تعريف القيم االخالقية :-9-9

  ينسبها العامل شيبلي اىل العامل املثايل اليت تدرك فيه مشاعر و عواطف قبلية ففي ذلك يدرك
 (2661)شكري،  االنسان اخالقه السلوكية اذا كانت متحققة ابلفعل ام ال .

  يعرفها عبد الرمحن حممد ابهنا ك مقننات تصرف املرء الشخصي ابعتبارها صوااب او خطا او غالبا
اكثر مقننات اجلماعة اليت يتوحد نفسه ابلتصرف الراهن ابلرجوع اىل مقننات الصواب و اخلطا و 
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احلالل و احلرام و احلق و الباطل فالقيم االخالقية حتكم سلوك الرد االخالقي و االجتماعي . 
 (2611)العيسوي، 

  اما حممد منري يعرفها يف موسوعته االعالمية اهنا جمموع القيم اليت تستهدف اداء العبادات و
اليت حثنا عليها سبحانه و تعاىل و الرسول صلى هللا عليه و سلم و هدف هذه  االلتزام ابالخالق

القيم هو توجيه السلوكيات اليت حترك االنسان و يتخذها مرجعا رئيسيا للحكم على سلوكه ابنه 
 (2661)حجاب، مرغوب فيه او غري مرغوب فيه . 

 االخالقية :تقسيمات القيم -9-3
 تقسم القيم االخالقية لعدة تقسيمات ،حبيث يقسمها االستاذ املغريب اىل اربعة اقسام كااليت :

 قيم اخالقية اجيابية شخصية . -

 قيم اخالقية سلبية شخصية  -

 قيم اخالقية اجتماعية اجيابية . -

 قيم اخالقية اجتماعية سلبية . -

و يوضح ذلك من خالل ان القيم االخالقية الشخصية و االجتماعية تدور حسبه عند قطيب  -
الواجبات الشخصية و الواجبات االجتماعية و هو يرى اب بعض القيم ال ميكن ان يقدر حق 
قدره اىل مبضادات سلبية و يرى ان احلث على الواجبات يتضمن يف الوقت نفسه احلث على 

ففضائل العمل و السعي يتضمن بطبيعة احلال نبذ الكسل و التواكل  التغلب على فعل مضاد
  (1002)القادر،  اللذان يعربان عن قيمتني سلبيتني .

 اشكال القيم االخالقية :-9-4
 للقيم االخالقية اشكال متعددة و خمتلفة و سنذكرها فيما يلي :

 االخرين :احرتام -9-4-0
و هي ان حيرتم الصغري من اكرب منه سنا او مكانة و عليه تقوم العالقات االنسانية الطيبة داخل 

  (2613)رافت،  اجملتمع و يعترب من انبل مكارم االخالق و القيم االخالقية السامية .
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 حتمل املسؤولية :-9-4-9
و هي ان يقوم الفرد ابالعمال املوكلة اليه على اكمل وجه و ان يتقبل و يتحمل نتائج تصرفاته و 

فتحمل املسؤولية يعد قوام االمة و اجملتمع و ادراك املسؤولية يرتقي ابجملتمع و سلوكه مهما كانت 
مكارم االخالق حبيث يقول الرسول صلى هللا عليه و سلم " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته 
فاالمام راع و مسؤول عن رعيته و الرجل راع يف اهله و مسؤول عن رعيته و املراة يف بيت زوجها 

 مسؤولة عن رعيتها و اخلادم راع و مسؤول عن رعيته " رواه مسلم .راعية و 
 التعاون :-9-4-3

هو مساعدة االفراد لتحقيق اهداف مشرتكة و هو قيمة خلفية امران هبا هللا تعاىل لتحقيق اخلري و 
 هللا الصالح فقال تعاىل :" و تعاونوا على الرب و التقوى و ال تعاونوا على االمث و العدوان و اتقوا

 . 2ان هللا شديد العقاب " سورة املائدة االية 
 و نذكر من اوجه و اشكال القيم االخالقية ما يلي : 

 . العدل 
 . الصرب 
 . املساومة 
 . النظام 
  . الشورة 
 . الشجاعة 
  . بر الوالدين 
 . االمانة 

 مصادر القيم االخالقية :-9-5
ان التعرف على القيم االخالقية يقربنا اكثر اىل فهم طبيعتها و تشمل تلك املصادر 

مصادر التشريع االسالمي نفسها و هذا ما مييزها عن غريها من القيم حيث مصدرها 
اخلالق ال املخلوق مما جيعلها قابلة للتطبيق و االلتزام من منطلق انسجامها مع الفطرة 
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و ميكن مجع هذه املصادر فيما صالحها لكل زمان و مكان . االنسانية و واقعيتها و
 :يلي
 القران الكرمي :-9-5-0

هناك اجتاهات ترد القيم االخالقية اىل هللا سبحانه و تعاىل املشرع املباشر هلا فاخلري خري 
 (2619)قادوس،  الن هللا اوجده و الشر يكون كذلك الن هللا هنى عنه .

لذلك القران الكرمي هو اول مصدر القيم االخالقية حيث حيتوي على التنسيق القيمي 
االسالمي لتفصيالته املتعددة و هو الدستور الذي جيب ان تستند عليه يف اشتقاق القيم 

فكل الية تضمنت و نصت على امر يعترب كل قيمة و اية نصت على هني قيمة سالبة 
التزام بعكسها و هي القيمة املوجبة يف القران الكرمي كتاب عقيدة شامل ابلقيم تدعو اىل 

 (2661)امحد ع.، املرغوب فيها فما متسك مبنهجه فاز و فرح يف الدنيا و االخرة 
 السنة النبوية :-9-5-9

و االعمال الصادرة عن رسول هللا  تتشكل السنة النبوية من جمموعة االقوال و االفعال
اثين مصدر  القران الكرمي فهيصلى هللا عليه و سلم و هي تعترب مبدأ للقياس اضافة اىل 

للقيم االخالقية يف االسالم و قد امران اله عز و جل ابتباع رسول هللا صلى هللا عليه 
للرسول اذا  تجيبوا هلل ووسلم يف الكثري من االايت فيقول تعاىل '' اي أيها الذين امنوا اس

 .266دعاكم ملا حيييكم و اعلموا أن هللا حيول بني املرء و قلبه '' سورة األنفال أية
احاديث كثرية  بتا يفهللا صلى هللا عليه و سلم يف اتباع سنته و العمل  وقد رغب نيب

ى هللا صمنها قوله صلى هللا عليه و سلم '' من اطاعين فقد أطاع هللا و من عصاين فقد ع
 '' فالسنة النبوية جاءت بنظام القيم االخالقية.

فالرسول صلى هللا عليه و سلم هو احسن و امثل قدوة نقتدي هبا يف كل القيم و املثل 
 العليا للحياة .
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 العرف :-9-5-3
فهو من مصادر القيم هو ما ألفه اجملتمع و سار عليه الناس من قول أو فعل أو ترك 

األخالقية يف اجملتمع االسالمي خاصة العرف الصحيح الذي عمل بتا ألكثرية من قبل و 
 (2666)مرجتي،  ليس العرف الفاسد.

 الفالسفة : -9-5-4
 يف رأيهم ان مصدر القيم االخالقية هو االنسان نفسه.

 االخالقية :وظائف القيم -9-6

الوصول اىل التكامل او التضامن يف اجملتمع من خالل نسق القيمة العامة اليت تعطي شرعية ملصاحل **
 االهداف اجلمعية و حتدد املسؤولية للقيم دور كبري يف بناء الشخصية الفردية .

 **املساعدة يف التكيف على االوضاع املستجدة للفرد .

 اذ القرارات الصحيحة .**تساعد على حل النزاعات و اخت

 **تعمل على تنظيم اجملتمع و ضبطه و استمراره و حتافظ على البناء االجتماعي .

م **تعمل على احلفاظ على اجملتمع و على هويته و ثقافته فلكل جمتمع هويته الثقافية املميزة اليت تعمل القي
 )اليود(االخالقية على احلفاظ عليها . 

 امهية القيم االخالقية : -2-7

 امهية القيم االخالقية يف حياة اجملتمع :-9-7-0

 .احملافظة على متاسك اجملتمع و حتدد له اهدافه و مثله العليا و مبادئه الثابتة  -

تساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث بتحديدها لالختيارات الصحيحة مما يساهم على  -
 استقرار اجملتمع و احملافطة على كيانه يف اطار موحد .

 ربط اجزاء ثقافة اجملتمع ببعضها البعض . -

 تقي اجملتمع من االاننية .املفرطة و النزاعات و الشهوات الطائشة . -
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الوصول اىل التضامن و التكامل يف اجملتمع من خالل نسق القيمة العامة اليت تعطي شرعية  -
 االهداف اجلمعية و حتدد املسؤولية .

تعمل على استمرار اجملتمع و تنظيمه و ضبطه اجتماعيا و جتعل امناط االفعال املتصلة هبا دائمة و  -
 عامة بني اعضائها .

 احملافظة على النظام و البناء االجتماعي . -

 متد اجملتمع ابالجتاهات و امليول و السمات االخالقية اليت يرغب التزود هبا . -

تساعد اجملتمع ابلتمسك بتعاليم الدين الصحيحة الهنا انبعة من مصدرين مها القران الكرمي و  -
 السنة النبوية .

خرى ذاته فهي االساس الذي تبىن عليه سائر القيم االالقيم االخالقية هي تربية للمجتمع يف حد  -
 بل هي جزء ال يتجزا منها مثل القيم الساسية و الدينية و اجلمالية .

 امهية القيم االخالقية يف حياة الفرد :-9-7-9

  تساهم يف تشكيل الشخصية الفردية و حتديد اهدافها يف اطار معياري صحيح من خالل ااتحة
 اختيارات معينة لتحديد السلوك الصادر عن االفراد .

  تعطي الفرد امكانية ما هو مطلوب منه ليكون قادرا على التكيف و التوافق بصورة اجيابية 
 لنفسي و خمتلف التحدايت اليت تواجهه يفحتقق للفرد االحساس ابألمان و مواجهة الضعف ا 

 حياته و تعطي للفرد الفرصة يف التعبري عن نفسه و اتكيد ذاته .
 . تساعد الفرد على فهم العامل من حوله و توسيع اطاره املرجعي يف فهم حياته و عالقاته 
 . اصالح الفرد نفسيا و خلقيا و توجهه حنو االحسان و اخلري و الواجب 
 ط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه .تعمل على ضب 
 . تعمل على تنمية الوازع الديين لدى االنسان دونه أي مغاالة 
 . تعمل على تنمية الضمري االنساين و محايته من االاننية و نكران الذات  يف سبيل صاحل اجملتمع 
 ده ابملعلوماتش فيه و تزويتكيف الفرد لكي يتماشى و يتالءم مع تيار حضارة اجملتمع الذي يعي 
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 (2666)انصر،  .و النظرايت و احلقائق الضرورية  
 خالصة :

من خالل ما مر على امساعنا يف الفصل السابق ميكننا القول ان القيم االخالقية من بني اهم القيم 
فهي تعترب معيار لتوجيه الفرد احسن توجيه و تعديل سلوكه و تصرفاته حسب البيئة اليت يعيش 

ت البدنية و افيها ،و كلما كان للفرد قيم اخالقية عالية كلما زادت قابلية تعلمه للمزيد من املهار 
 النفسية اجلديدة و ابلتايل افادة نفسه و افادة جمتمعه الذي حييط به .
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  متهيد :

تعترب مرحلة املراهقة من بني ابرز و اهم املراحل اليت مير هبا الفرد خالل حياته ،و يف هذا الفصل سنتطرق اىل 
هذا العنصر من عدة جوانب معرفية ،و سنعرض معلومات عديدة ختص هذه املرحلة و خاصة لدى تالميذ 

 د .، من مفاهيم و خصائص جسمية و نفسية هلؤالء االفرااملرحلة املتوسطة 

 تعريف املراهقة :-3-0

أحياان  وتوصف الرشد ابكتمال اجلسمان املراهقة تعين الفرتة اليت تبدا ابلبلوغ و تنتهي العايل عبد حبسب
به  يتمتع الذي الذايت االستقالل حتقيق الشباب. حماوال و الطفولة اخلصائص بني جتمع انتقالية فرتة أبهنا

 إىل املستقبل الطموح و عنه االبتعاد حماوال ماضيه يف النظر إعادة له يتيح فكري طور يف أصبح الراشدين. وقد
 (1006)اجلسماين،  املتكاملة ذاته فيه حيقق الذي

 وتسودها النفسية االوهام تكتنفها وتوتر عواصف فرتة ابهنا سلفا ذكران ولقد وصفه "ستانلي هول" كما
 (1077)زهران،  التوافق وصعوبة والقلق املعاانة واإلحباط

 الشباب إىل الطفولة من انتقالية مرحلة أبهنا واما "ميخائيل" و"ابراهيم سعدون"و"سليمان خمول" ففسروها
 وذهنية ونفسية عضوية تغريات فيها حتدث و والنمو التحول مثل العمليات من ابلكثري معقدة وتتسم أبهنا

 (1012)خمول،  الراشدين جمتمع يف عضو إىل الصغري تقلب الطفل واضحة

 املراهقة: امناط-3-9
 :يلي فيما تلخيصها ميكن للمراهقة عامة أمناط أربعة هناك

 :املتكيفة املراهقة-3-9-0
 وغالبا احلادة االنفعالية التوترات من ختلو وتكاد العاطفي االستقرار إىل متيل واليت نسبيا اهلادئة املراهقة وهي

 وال يشرف معه وتوافقه له اجملتمع بتقدير املراهق يشعر كما طيبة، عالقة به ابحمليطني املراهق عالقة تكون ما
 .االعتدالإىل  مييل هنا املراهق أن أي السلبية، واالجتاهات اخليال أو اليقظة أحالم يف الشكل هذا يف املراهق

 املراهقة العدوانية املتمردة:-3-9-9
 كما اخلارجي، اجملتمع املدرسة، الوالدين، سلطة سواء السلطة على متمردا اثئرا املراهق فيها ويكون
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العدواين  والسلوك اللحية، ٕواطالق كالتدخني سلوكهم يف وجماراهتم ابلرجل والتشبه ذاته أتكيد إىل املراهق مييل
العناد  صورة يتخذ مباشرة غري بصورة يكون قد أو اإليذاء يف يتمثل ومباشرا، صرحيا يكون قد الفئة هذه عند

 سابقتها. من أقل بصورة ولكن اليقظة وأحالم واخليال ابألوهام يتعلقون قد النوع هذا من املراهقني وبعض
 املراهقة االنسحابية املنطوية:-3-9-3

االجتماعي  التوافق وعدم ابلنقص والشعور واخلجل والرتدد والسلبية والعزلة االنطواء إىل متيل صورة وهي
نفسه  إىل املراهق تفكري من كبري جانب ويصرف  حمدودةو  ضيقة االجتماعية اخلارجية املراهقة وجماالت

يف  ابالستغراق يصرف كما واألخالقية الروحية القيم يف والتأمل الديين التفكري إىل أو حياته مشكالت وحل
 .اهلواجس

 املنحرفة: املراهقة-3-9-4
 السابقتني الصورتني كانت فإذا والعدواين، املنسحب للشكلني املتطرفة الصورة تشكل النوع هذا وحاالت

 شرور بتصرفات املراهق يقوم إذ النفسي واالهنيار اخللقي االحنالل جند حيث متكيفة غري أو غري متوقعة
 (1010)زيدان،  العقلي. واملرض النفسي املرض أو اجلرمية عداد يف أحياان البعض اجملتمع ويدخلها

 ختتلف أهنا حيث املراهقة من أنواع عدة هناك أن "عيسيوي الرمحان راي "عبد خالل من لنا يتبني وابلتايل
اجملتمع  يف املراهقة فتجد احلضارية واالمناط املادية، النفسية، االجتماعية، الظروف وحسب آخر إىل من فرد

 سلفا. ذكرت اليت أنواع ثالثة إىل املراهقة مرحلة قسمت مث ومن الريفي اجملتمع يف عنه خيتلف احلضاري
 (1009)عيسيوي، 

 مراحل املراهقة:-3-4

األهل  على ينبغي واحدة مرحلة فهي املراهقة مرحلة إىل مييلون الناس معظم أن تركي" رابح الدكتور" يرى
 وهي: ابرزة ثالث مراحل احلقيقة يف ويوجد حتملها،

 املرحلة املبكرة:-3-4-0

مير  أنه إال صغريا مازال الطفل أبن االهل اعتقاد ورغم ابلتقريب سنة 13و 11متتد هذه الفرتة بني سن 
 األهل يهتم أن الرغبة كراشد وبني يعامل يف أن الرغبة بني يدور هذا ففي السن، هذا يف جدا كبرية بتغريات
 ينظر اجلميع أبن ويعتقد عليه، تطرأ ابلتغريات اليت يتعلق فيما الثقة املراهق بضعف يشعر كذلك به وفيها

 فيبدأ االمور، من العديد يف احلرية من ملزيد حاجاته تنعكس كما ذلك بغري اقناعه األهل على ويصعبإليه 
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وتوترا  عصبية أكثر يبدو وقد معهم، واحد مكان يف ابلتواجد ابإلحراج ويشعر األهل أفكار برفض مجيع
 .وقلقا

 الوسطى: املراهقة-3-4-9

شعور  مساهتا أهم من البيولوجية التغريات اكتمال مرحلة وهي سنة، 17 إىل 15 الفرتة من متتد الفرتة هذه
يف  نفسه إلثبات املاسة حاجته بسبب و اخلاصة، شخصيته فرض يف الرغبة و احلرية و ابالستقاللية املراهق
 االهل و وقيم ألفكار االنصياع يرفض هلذا و العائلة، حميط داخل ونزاعا تصادما أكثر املراهق يصبح اجملتمع
 غري احملبذة أو املمنوعة األمور جيلب األحيان بعض يف املراهق جيعل الذي األمر له، حيلوا ما فعل على يصر

التحدي  من كنوع إخل ...املمنوعات وتعاطي متأخرة لساعات البيت خارج والسهر كالتدخني، االهل عند
 احلصول على يف األصدقاء على يعتمد و خماطرة و جمازفة أكثر املراهق يصبح و اخلاص، لرايه وفرض لألهل

 (1011)تركي،  األهل. من بدال النصيحة

 املراهقة املتاخرة:-3-4-3
 العتماد نظرا أطول مدة املرحلة هذه متتد فقد جمتمعنا يف أما سنة 21 و 18 بني املرحلة هذه متتد

الشاب  يصبح وفيها األحيان، بعض يف التخرج بعد ما إىل الدراسية و املادية الشؤون يف أهلهم على األطفال
يعملوا  أن الشباب معظم يستطيع كذلك العمل فرتة أثناء ويف .التصرفات و ابملظهر راشدا إنساان الفتاة أو

اجتاه  أكرب بثقة يشعرونه وألهنم وشخصيتهم هويتهم معامل برسم تتعلق بقضااي انشغاهلم رغم مستقلة بطريقة
 لألهل و سارة كمفاجأة التصرف هذا أييت و األهل، من االرشاد و النصيحة لطلب الكثري قراراهتم ويعود

تبقى  االهل وتربية قيم أن إال ،مراهقتهم خالل وحرة مستقلة شخصيات اكتسبوا قد االطفال أن من ابلرغم
 اجلديدة. الشخصية هلذه ظاهرة و واضحة

وسطى  مراهقة مبكرة، عمرية مراهقة مراحل ثالث إىل املراهقة بتقسيم "تركي رابح " قام لقد للقول وكخالصة
خاص  نوع فرد فلكل املراهقة، من واحد نوع هناك ليس الواقع يف أنه إىل االشارة وينبغي ومراهقة متأخرة،

ختتلف  فاملراهقة الطبيعية، استعداداته وحسب واملادية االجتماعية والظروف اجلسمية امليكانيزمات حسب
 .املراهق وسطها يف يرتىب اليت احلضارية االمناط ابختالف
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 :ومميزات املراهق يف املرحلة املتوسطة خصائص-3-5
 النمو اجلسمي:-3-5-0

 منكبيه اشتداد واتساع قامته يف مطرد ارتفاع فهناك والسرعة االنتظام بعدم املراهقة بداية يف النمو هذا يتميز
 الذي يوجد الشعر من والشارب للحية األوىل والطالئع صوته وخشونة وقدمه، ليديه، واستطالة عضالته، يف
 كاخنفاض معدل الفيزيولوجية التغريات جانب إىل‘ املنوية اإلفرازات على عالوة جسمه من خمتلفة مواضع يف

 ابلتعب والشعور .لألكسجني اجلسم استهالك واخنفاض الدموي للضغط واالرتفاع البلوغ بعد النبض
 للجسم الشديد االهتمام التغريات هذه وتصاحب الشاق البدين اجملهود بذل على القدرة وعدم والتخاذل

 التغريات هبذه يتصل مما للنقد الشديدة احلساسية اجلسمي، للنمو املفاجئة التغريات حنو والشعور ابلقلق
 (2663)عبدهللا،  املراهق التكيف معها. حماوالت

 النمو العقلي:-3-5-9
اما هذا اجلانب فيستمر املراهق على اكتساب القابلية العقلية وتقويتها كما ينمو ايضا يف القابلية على تعلم  

االشياء وهو اىل جانب ذلك يتميز بزايدة قابليته على إدراك العالقة بني االشياء وعلى حل املشكالت اليت 
)سامي  ردة.ة على التعامل مع االفكار اجملتتميز ابلصعوابت والتعقيد ابإلضافة اىل هذا سيصبح أكثر قو 

 (1016عفريج، 
ويف هذا اجلانب تزداد القدرات العقلية االبتكارية والقدرة على التحصيل و االهتمامات وتؤثر املدرسة ابلذات 

الدافعية  رب املدرسي وضعفعلى املعلمني على اداء املراهق اما ابلنمو العقلي السليم واما ابلشلل والتس
 ويتضح ذلك فيما يلي:

االنتباه: ابلرغم من االزمة اليت مير هبا املراهق اىل ان قيمة االنتباه تزداد عنده حيث يزداد مستواه  -
بشكل واضح يف مداه ومدته. فهو ال يستطيع استيعاب مشاكل معقدة. واالنتباه هو اللذي يبلور 

 شعوره بشيء يف جمال ادراكه. لالنسان
الرتكيز: يتبني يف هذه املرحلة على اساس الفهم فتعتمد عملية الرتكيز على القدرة على االستيعاب  -

والتعرف والقدرة على االحتفاظ وترتبط عملية الرتكيز بنمو قدرة الفرد على االنتباه بدرجة حنوها او 
 قات بني املقومات املتذكرة.عزوفه عنها وكذا قدرة الفرد على استنتاج العال

الذكاء: هو حمصلة النشاط العقلي كله او القدرة العقلية االم اليت تبني املستوى العام للفرد كما عرفه  -
ابلنواحي  أتثرهة بل ابلنواحي اجلسدي أتثره"بريت" فانه القدرة العضلية املعرفية العامة ويقصد به عدم 

 االدراكية.



 

 

 هقة الفصل الثالث : المرا

32 

ويف هذه املرحلة وجب فيها استخدام اختبارات الذكاء والقدرات واالستعدادات لتحديد مستوى العمل 
املدرسي من جهة واكتساب امكانيات وقدرات من جهة اخرى لتضمن له بدا التعمق املدرسي ابألخص 

 (1007)السيد،  والتوافق الدراسي
خيال املراهق ابنه الوسيلة اليت يتجاوز من خالهلا حواجز الزمان واملكان وله وظائف  التخيل: يتسم -

اداة تروحيية كما انه مسرح للمطامح غري احملققة.وايضا فان  املراهق. فهوعدة ال ميكن ان حيققها 
 فعاالت.هق ووسيلة هامة لتحقيق االناخليال يعترب وسيلة من وسائل حل املشكالت ابلنسبة للمرا

العالقات اجملردة والغامضة واملعنوية على هذا االساس وهبذا  إدراكاملراهق اىل  إدراكاالدراك: يتجه  -
التطور جنده ال يتقبل االفكار اجلاهزة واليت تقوم على الربهنة واالقناع وهلذا تبدو امهية املواهب اليت 

ات على فهم القدر  إدراكتؤكد الفروق العقلية الواسعة والعريضة بني االفراد املختلفني من خالل 
 احلياة.

االستدالل والتفكري: التفكري وحل املشكالت القائمة. إذا استطعنا ان ننمي يف املراهق القدرة على -
التفكري الصحيح واملؤسس على املنهج العلمي البعيد عن االهواء واملعتقدات اخلاطئة يتمكن من معاجلة 

تفكري اجملرد يرتفع من التفكري اجلسمي ويرتقي اىل مرتبة ال املشاكل عن طريق استنتاج عقلي سليم حيث
حيث يستخدم فيه االستدالل بنوعيه واالستقرار واالستنتاج. وما يهم املراهق ان تفكريه دائما مبين على 

 )خمتار( افرتاضات للوصول اىل حد املشكالت.
 النمو النفسي:-3-5-3

ان املراهقة تعترب من أصعب املراحل من الناحية النفسية حيث ان الرغبة يف التقرب  من اجلنس االخر دون 
التفكري يف حصرها يف شخص معني تزداد حتت سلطات احلاجة املتزايدة تتولد االهتمامات الدينية على 

املتزايدة  صراع مع املتطلباتالعكس مع االرتباك الداخلي واحلاجة اىل العون تلك احلاجة اليت تدخل يف 
 (1079)البهي،  للعقل و النفس.

 :النمو االجتماعي-3-5-4
اما يف هذا اجلانب فيظهر امليل لتوكيد الذات واالنتماء للجماعة وحتمل املسؤولية االجتماعية والوعي و 

 االجتماعي ومساعدة االخرين واختيار األصدقاء وتنمو االجتاهات وتتنوع امليول. اإلصالح
ومن هذا نستطيع القول انه يف هذه املرحلة تتبلور شخصية املراهق ويصبخ اكثر اعتمادا على نفسه ويتاثر 

لة مشاعر احلب حبزمالئه وؤثر فيهم ومتتاز هذه الفئة ابالخالص اىل بعضها البعض ويسود املراهق يف هذه املر 
 (2661حبل، ) ويهتم بردود أفعال االخرين اجتاه سلوكه ومشاعره ويفكر يف كيفية استقالله االقتصادي.

 



 

 

 الفصل الثالث : المراهقة 

33 

 النمو احلركي:-3-5-5
النمو احلركي هو التغريات يف السلوك احلركي خالل حياة االنسان ومن مظاهر النمو احلركي لدى املراهق ان 

 حركاته تصبح اكثر توافقا وانسجاما, ويالحظ يف هذه املرحلة زايدة يف نشاطه وقوته وسرعة االستجابة.
ة والرايضية رسة العديد من النشاطات البدنيان زايدة منو القدرة تؤدي اىل ارتفاع مستوى القدرة على احلركة ومما

 فيما يؤدي النشاط احلركي اىل االستقرار والرزانة والتازم التام وتزداد املهارات احلسية اخلركية بصفة عامة.
 (1007)القذايف، 

 النمو االنفعايل:-3-5-6
يتعرض املراهق ملخاوف وقلق يف أمور مدرسية واسرية واجتماعية وصحية واقتصادية ويندفع املراهق وراء 
 انفعاالته فيبدو متهورا لقلة خربته يف احلياة وسرعة التغريات اليت مر هبا ويستغرق املراهق يف أحالم اليقظة

ر ذاتيته ويشعر مد املراهق على نفسه فتظهفيحقق من خالهلا رغباته وحاجاته وجيد منها هراب من واقعه.ويعت
انه حمط انظار اجلميع لذا لديه حساسية مفرطة لنقد االخرين له معتقدا ان ال اخد يفهمه وقد يقوده ذلك 

 للعزلة واالنطوائية وقد ينجم عن هذه الذاتية عجب ومثالية.
 النمو الديين:-3-5-7

احلاد على  الوالدين الدينية وتدل مناقشات املراهقني وجداهلم حتتفظ األغلبية الساحقة من املراهقني ابجتاهات
وجود اليقظة الدينية وال شك ان االخالق الدينية تنظم سلوك الفرد واجلماعة وتنمي الضمري الفردي والضمري 

 (2662)اهلنداوي،  االجتماعي.
 النمو املرفولوجي:-3-5-8

تتميز هذه املرحلة بضعف التحكم يف النفس حيث متحثل مرحلة غياب التوازن يف خمتلف اطراف اجلسم 
وهذا نتيجة للعوامل الغري املتوازنة اذ انه تبعا الستطالة اهليكل العظمي فان احتياطات الدهون تبدا فيب الزوال 

 مي ولكن دون زايدة يف احلجمخاصة عند الذكور, كما ان العضالت تستطيل مع استطالة اهليكل العظ
,وهذا مييز الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم كما ان الطراف السفلية تستطيل اسرع من اجلدع واألطراف 

 (1000)محادة،  العليا ويف هذه املرحلة يبدا التخصص الرايضي.
 خالصة :

ميكننا استخالص من هذا الفصل ان عامل املراهقة يعد من بني العوامل املهمة لدى الفرد و الذي تتكون 
صني يف الرتبية جيب على املخت ،حبيثفيه خمتلف القيم و العادات و تطور فيه جوانب الشخصية السليمة 

و التعليم تكييف برامج خاصة لرتسيخ خمتلف انواع القيم للتالميذ من مجيع االطوار العمرية و توجيه هذه 
 الفئة من اجملتمع و اليت تعد مستقبله حنو االجناز و النتائج االفضل و االبداع فيها .
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 خامتة الباب األول :

لقد مسح الباب األول ابإلحاطة ابلتعريف الشامل  لعناصر الدراسة و إعطاء معلومات وفرية حوهلا ،فقد 
ؤثر على ي وفه،أمهيته ابلنسبة للممارسني له و مدى  النشاط البدين الرتوحييراينا من خالل الفصل األول 

لقيم او ادائهما ،اما فيما خيص الفصل الثاين فقد متحور حول  رفع من كفائتهماياجلسم و العقل و 
ياة داخل املؤسسات الرتبوية او أداء اعمال خارجية يف احل اإلجيايب على عملية التعلم و أتثريها األخالقية 

حبيث لثالث ،حبيث كانت املراهقة فصلنا ا لتالميذ املرحلة املتوسطة اليومية  و هذا خاصة عند فرتة املراهقة 
 يتميزون ابلعديد من املتغريات البدنية و كذا االنفعاالت النفسية حبيثتبني لنا من خالله ان املراهقني 

 لكي يصبح هذا املتغري بصورة اكثر وضوحا .العناصر املعرفية اخلاصة ابملراهقة  ألغلبتطرقنا 
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  مدخل الباب الثاين :

  بعد االنتهاء من الدراسة النظرية اليت اشتملت على خمتلف املعلومات و املعارف اخلاصة مبتغريات الدراسة ،
نتطرق اآلن للدراسة التطبيقية اليت سنحاول من خالهلا حتديد املنهج املناسب للبحث و االختيار املالئم 

لعينة الدراسة مع مراعاة األدوات و الوسائل اإلحصائية املستخدمة  و ابلتايل الوصول إىل عرض مجلة من 
 ستفيد موعة من التوصيات اليتالنتائج و مقابلتها بفرضيات الدراسة و التحقق من صحتها وتقدمي جم

 خمتلف الدراسات و البحوث املشاهبة .
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  :متهيد

ان ما مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية ، هذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع 
سنحاول يف هذا الفصل توضيح اهم اإلجراءات صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية، و هلذا 

الدراسة واجملاالت  متغرياتاليت اتبعناها يف هذه الدراسة من املنهج اخلاص ابلبحث و ايضا حتديد امليدانية 
اخلاصة ابلبحث املكانية و الزمانية و البشرية ،و كذلك الوسائل االحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج و 

 هذا بغاية جناح البحث .

 منهج البحث :-0

 حيث اإلنسانية،الظواهر  لدراسة املناسب املنهج انه ابعتبار الوصفي، املنهج على دراستنا يف اعتمدان لقد
 اليت الظروف والعالقات بتحديد ويهتم وتفسريه كائن هو ما بوصف يهتم انه على الوصفي املنهج يعرف
 املدروسة، عن الظاهرة للوصف املنظم العلمي والتفسري التحليل أشكال أحد يعترب انه مبعين الوقائع، بني توجد

 (2666)حممد،  الدقيقة. للدراسة وإخضاعها وتصنيفها

 جمتمع وعينة البحث:-9

من السنة  119و الذين قدر عددهم بتالميذ الطور املتوسط  متثل جمتمع حبثنا يفجمتمع البحث: -
 االوىل و السنة الرابعة ،من كال اجلنسني )اانث و ذكور ( .

تلميذ  06،حيث بلغت عينة الدراسة  العشوائيةقمنا ابختيار العينة ابستعمال الطريقة عينة البحث: -
من  %166 حيث أخدان نسبة%  21.61و مثل الذكور نسبة.% 27.97حبيث مثلت االانث نسبة 

و اجلدول  ،حبيث نالحظ ان نسبة االانث جاءت اكرب من نسبة االانث 119ي بلغذاجملتمع األصلي و ال
 االيت يوضح هذا :
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املتوسطات 
 اخلاصة ابلدراسة

 االانث الذكور السنة الرابعة  السنة األوى 

محدوش عبد 
 القادر

39 23 13 11 

 10 10 39 36 مسعودان حممد
بن زيدان عبد 

 القادر
29 32 16 16 

 06 العدد اإلمجايل 
  ( ميثل توزيع أفراد العينة املدروسة0)جدول 

 جماالت البحث: -3

 اجملال الزماين: --3-0

لقد بدأت الدراسة الفعلية هلذا البحث بعد حتديد موضوع الدراسة واملوافقة عليه من طرف اللجنة العلمية 
ختبارات لالهذا التاريخ بدأت الدراسة النظرية جبمع املادة العلمية، أما ابلنسبة ومن  20/12/2610يف 

 . 61/62/2626يف اخلاصة ابجلانب التطبيقي فكانت 

 اجملال املكاين:-3-9

 ثالث متوسطات و هي كااليت :أقيمت هذه الدراسة على مستوى  

 . متوسطة محدوش عبد القادر بلدية خضرة والية مستغامن 
 . متوسطة مسعودان حممد بلدية خضرة والية مستغامن 
 والية مستغامن . دي شريفمتوسطة بن زيدان عبد القادر بلدية عني سي 
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الرابعة سنة و ال متوسطاألوىل  السنةاملرحلة املتوسطة الدراسة على تالميذ متت اجملال البشري: -3-3
 تلميذ . 06عدد امجايل ب متوسط

 متغريات البحث :-4

 استنادا اىل عنوان الدراسة ميكننا حتديد متغريات مستقلة و أخرى اتبعة متثلت فيما يلي :

 و اليت جاءت كمتغري مستقل .النشاط البدين الرتوحيي  : -

  متثل يف املتغري التابع للدراسة احلالية .: القيم األخالقية  -

 البحث : ادوات -5

تعترب االدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البياانت املرتبطة مبوضوع البحث من اهم اخلطوات وتعترب 
يم األخالقية ابلقأسئلة خاصة أي دراسة ، حبيث اعتمدان يف دراستنا على االساسي والضروري يف احملور 

 و مفتاح تصحيحه كااليت : )سبق ان ذكر من قبل ( ،موجودة يف مقياس القيم 

 غري موجودة موجودة بدرجة متوسطة موجودة بدرجة كبرية الصفة
 61 62 63 الدرجة

 يوضح مفتاح التصحيح الداة البحث . 19اجلدول رقم 

 و اجلدول التايل يبني حتديد املستوايت اخلاص ابملقياس .

 منخفض  متوسط عايل  مستوى الدرجات 
 (61-1.00) ( 1.07-2.33) (2.36-63) املدى 

 حتديد املستوايت .يوضح  13اجلدول رقم 

 و هذا إضافة اىل أدوات حبثية أخرى متثلت يف :

 . املعادالت و الوسائل اإلحصائية 
 . خمتلف أنواع املصادر و املراجع 
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 التجربة االستطالعية:-6

 الثبات:-6-0

يعد االختبار اثبتا إذا كان يعطي نفس النتائج ابستمرار إذا ما تكرر على نفس املفحوصني و حتت نفس 
 الظروف.

 استخدمنا إحدى طرق حساب ثبات االختبار و هي طريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه ،حيث 
منا إبجراء وعلى أساس هذه الطريقة ق .حبيث يهدف إىل حتديد نسبة و قيمة العوامل املؤقتة يف االختبار.

 . أايم 16على مرحلتني بفاصل زمين قدره )توزيع املقياس اخلاص ابلدراسة (االختبار

معامل  درجة احلرية  العينة  االستبيان 
 الثبات 

مستوى 
 اللة الد

 "ر" اجلدولية 

القيم 
 األخالقية  

16 60 6.00 6.69 6.02 

 ( يبني معامل الثبات الستبيان القيم األخالقية .14اجلدول رقم )

 التحليل :

لغت الستبيان القيم االخالقية   بمن خالل اجلدول املبني أعاله أن قيم معامل االرتباط يتبني  
 لبريسون"، ملعرفة ثبات االختبار عند االرتباط البسيط "و ابلرجوع إىل جدول دالالت 6.00

 يتميز بدرجة ثبات عالية . االستبيان ( . جند أن 6.69مستوى الداللة )

 الصدق : -6-9

الصدق أهم شروط االختبار اجليد و يقصد ابلصدق أن يقيس االختبار فعال القدرة أو السمة  يعترب
 . اليت وضع االختبار لقياسها
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معامل  درجة احلرية  العينة  االستبيان 
 الصدق 

مستوى 
 الداللة 

 "ر" اجلدولية 

القيم 
 األخالقية  

16 60 6.73 6.69 6.02 

 ( يبني معامل الصدق الستبيان القيم األخالقية   .15اجلدول رقم )

التحليل :

ساب يتميز بدرجة عالية من الصدق. و ذلك حباستبيان القيم األخالقية  من خالل نتائج اجلدول يتبني أن 
(  6.73)   بلغتالصدق الذايت عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات . فقيم معامل الصدق 

.و  6.69( عند مستوى الداللة 6.02وهذه القيم دالة إحصائيا ابملقارنة مع "ر" اجلدولية اليت بلغت )
 فاالستبيان يتمتع خباصية الصدق .ابلتايل 

 املوضوعية :-6-3

، و مبا اننا قمنا بدراسة خصائصه  يعترب االختبار أو املقياس موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة
)الثبات و الصدق ( ،و درسنا مالئمته لعينة البحث و توافقه معها يف العديد من الدراسات  السيكومرتية

 ضوعية .يتميز ابملو السابقة املدرجة ضمن هذه الدراسة ،نستخلص ان استبيان دراستنا 

 الوسائل اإلحصائية :-7
 : ت. ستودنت 

 :*املعادلة 

 𝑇 = (𝑥̅ 1−𝑥̅ 2)

√(
S1

2×n1+S2
2×n2

n1+n2−2
)(

1

n1
+

1

n2
)

 

 : االحنراف املعياري 
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𝒔 =   √
∑( 𝐘 − �̅� ) 𝟐

𝒏

s.االحنراف املعياري: 

)�̅�- Y2): مربع احنراف القيم عن متوسطها احلسايب .

n :عدد أفراد العينة . 

 :املتوسط احلسايب 

𝑥 =
∑𝑥𝑖

n
 

 :املتوسط احلسايب . 𝑥   حيث 

∑𝑥𝑖 . جمموع القيم: 

n:. عدد أفراد العينة 

 صعوابت البحث :-8

 ،واجهنا بعض الصعوابت من بينها :املرور ابخلطوات املختلفة هلذه الدراسةمن خالل 

 صعوبة املواصالت و التنقل نظرا للفرتة الزمنية احملدودة للخروج . -
 .الظروف و االزمة الصحية شكلت عائقا كبريا امام إمتام خطوات الدراسة  -
 صعوبة الوصول اىل املراجع و املصادر العلمية املتعلقة مبتغريات الدراسة كالكتب . -

 خالصة :

اينة امليدانية املع اخلطوات متثلت يف  جمموعة منة من لقد تكون الفصل األول من الدراسة التطبيقي
دف الوصول إىل  هبوالوسائل املساعدة  للمشكلة مث بعد ذلك قمنا بضبط متغريات البحث
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الوصفي  ،و أيضا وضحنا اجملال املكاين و غلى املنهج  االعتمادكشف احلقيقة عن طريق 
 وجهنا اثناء القيام هبذه البحث .الزماين للدراسة و أيضا الصعوابت اليت وقفت يف 
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  :متهيد

الفصل األول من الدراسة التطبيقية على خمتلف اخلطوات املنهجية املتبعة يف هذه  بعد ان عرجنا  يف
الدراسة ،سنتناول يف هذا الفصل جانب مهم جدا و له الدور الرئيسي يف أي دراسة و الذي هو عرض 

ها يف مالنتائج اخلاصة ابستبيان القيم األخالقية لتالميذ الطور املتوسط ،و أيضا القيام بتحليلها و تنظي
جداول و مناقشتها و هذا ابلرتتيب املتبع يف الفرضيات اخلاصة ابلدراسة و التوصل أخريا اىل جمموعة من 

التوصيات من اجل املتابعة يف هذا النوع من البحوث  .

 و مناقشة النتائج  : أوال : عرض و حتليل 

 :الفرضية األوىنتائج  حتليل و مناقشة  عرض و**

 عة تالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة الراب بنيفروق احصائية وجود  و اليت تنص على
 البدين الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية .متوسط يف دور النشاط  

      
 عينة الدراسة

 

 
 السنة االوى متوسط

 

 
 السنة الرابعة متوسط

 
 

 القيم اإلحصائية 

 2.54 2.48 م.حسايب
 

 0.32 0.14 ا.معياري
 

 5.34 4.65 ت.احملسوبة
 1.02 ت.اجلدولية

تالميذ السنة االوى و السنة الرابعة : يبني داللة الفروق بني ( 16اجلدول رقم)
 متوسط يف استبيان القيم االخالقية .
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج الفصل الثاني :

  6.69:مستوى الداللة 

 : ما يلي أعاله 60يتضح من خالل اجلدول رقم  التحليل:

  و هي اكرب من قيمة "ت" 4.65تالميذ السنة األوىل بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند
اخلاصة بتالميذ السنة الرابعة ،و بلغت "ت" احملسوبة   1.02اليت بلغت ةاجلدولي
أي أن  6.69و هي اكرب أيضا من "ت" اجلدولية و هذا عند مستوى الداللة 5.34

قيم السنة األوىل و تالميذ السنة الرابعة يف ال بني تالميذ هناك فروق ذات داللة إحصائية
و .األخالقية لصاحل تالميذ السنة الرابعة متوسط اثناء ممارسة النشاط البدين الرتوحيي  

 اخلصائص اجلسمية و اختالف االنفعاالت النفسية لدى الفئتني .هذا راجع اىل 

 
ميذ بتالاخلاصة  اجلدولية "ت" ستودنت احملسوبة و يوضح  (0رقم ) خمطط تكراري

 السنة األوى و تالميذ السنة الرابعة متوسط .

 :الثانية الفرضية  حتليل و مناقشة نتائج عرض و**

 لبدين ايف دور النشاط   الذكور و االانث بني فروق احصائية   وجود و اليت تنص على
 الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية .

4,65

5,34

1,62 1,62

0

1

2

3

4

5

6

تالميذ السنة األولى 
متوسط  

تالميذ السنة الرابعة 
متوسط  

الفرضية االولى 
المحسوبة " ت" الجدولية " ت"
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 عينة الدراسة

 

 
 التالميذ الذكور 

 

 
 التالميذ االانث

 
 

 القيم اإلحصائية 

 2.46 2.33 م.حسايب
 

 0.68 0.16 ا.معياري
 

 5.37 4.21 ت.احملسوبة
 1.02 ت.اجلدولية

 ة الفروق بني الذكور و االانث يف القيم االخالقية .يبني دالل :( 17اجلدول رقم)

  6.69:مستوى الداللة 

 : ما يلي أعاله 67يتضح من خالل اجلدول  التحليل:

اليت  ةهي اكرب من قيمة "ت" اجلدوليو   4.21بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور  
و هي اكرب أيضا من  5.37،و بلغت "ت" احملسوبة  اخلاصة ابالانث  1.02بلغت

أي أن هناك فروق ذات داللة  6.69"ت" اجلدولية و هذا عند مستوى الداللة 
لصاحل االانث اثناء ممارسة النشاط  القيم األخالقيةإحصائية بني الذكور و االانث يف 

البدين الرتوحيي . و هذا راجع اىل ان االانث يتمتعن بنفسية اجتماعية و أخالقية و 
 و شعورية اكثر من فئة الذكور . خصائص نفسية
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ث ابلذكور و االاناخلاصة  "ت" ستودنت احملسوبة و اجلدولية يوضح  (9رقم ) خمطط تكراري
 يف القيم األخالقية .

 االستنتاجات العامة :

يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها عن طريق املعاجلة اإلحصائية و انسجاما مع الفرضيات اجلزئية 

 : للدراسة نستنتج ما يلي

  :االول االستنتاج -0
"ت" ستودنت احملسوبة و بعد مقارنتها ب  من خالل النتائج االحصائية اخلاصة ب

اجلدولية للفرضية االوىل وجدان ان هناك فرق احصائي بني تالميذ السنة  "ت" ستودنت
االوىل و السنة الرابعة متوسط و هذا بعدما مجعنا نتائج استبيان القيم االخالقية و حللناه 

احصائيا ،حبيث كان الفرق لصاحل تالميذ السنة الرابعة متوسط و هذا الختالف 
وسط لفئة الكربى  مقارنة بتالميذ السنة االوىل متاخلصائص النفسية و الفيسيولوجية ل

4,21

5,37

1,62 1,62

0
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3
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5

6

تالميذ السنة األولى 
متوسط  

تالميذ السنة الرابعة 
متوسط  

الفرضية الثانية 
المحسوبة " ت" الجدولية " ت"
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حيث يتمتع تالميذ السنة الرابعة ابنفعاالت و خصائص اقوى من اخلصائص اخلاصة 
 بتالميذ السنة االوىل .

 :االستنتاج الثاين -9

من خالل النتائج االحصائية اخلاصة ب"ت" ستودنت احملسوبة و بعد مقارنتها ب "ت" 
لذكور و االانث ا ابستبيان القيم االخالقية بني اخلاصةاجلدولية للفرضية الثانية  ستودنت

،حيث كانت النتائج االحصائية ان هناك فروق احصائية بني الذكور و االانث لصاحل 
و فعالية ممارسة النشاط البدين الرتوحيي يف حتسني  و من هنا نستخلص امهيةاالانث ،

،و هذا ما اكدته النتائج املوضحة ث اكرب بقليل من الذكور القيم االخالقية لدى االان
  اعاله .

يل حتقق الفرضية و الفرضية اجلزئية الثانية حتققت و ابلتاالفرضية اجلزئية األوىل مما سبق نستنتج أن 
البدين الرتوحيي دور يف تنمية القيم االخالقية لدى تالميذ الطور  العامة اليت تقول أن  للنشاط

 املتوسط .

 مقابلة النتائج ابلفرضيات :

 الفرضية األوى :

ائية بني احصمن اجل التحقق من الفرضية اجلزئية االوىل و اليت تقول ان هناك فروق 
رتوحيي يف البدين ال  االوىل و تالميذ السنة الرابعة متوسط يف دور النشاطتالميذ السنة 

 تنمية القيم األخالقية .
( و الذي بني من خالل نتائج املتوسطات 60قمنا كذلك جبمع النتائج اخلاصة ابجلدول رقم )

توصلنا ، احلسابية اخلاصة  بتالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة الرابعة متوسط  و "ت" ستودنت
اىل ان هناك فرق يف القيم االخالقية بني تالميذ السنة االوىل و السنة الرابعة لصاحل تالميذ السنة 
 الرابعة  ،و هذا راجع اىل املميزات اجلسمية و النفسية اليت خيتص هبا تالميذ الفئة العمرية الكربى 

 :( 9119دراسة ايسر عبد املنعم ابو الفتوح )و هذا ما تتفق معه 
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج 

استهدفت هذه الدراسة القيم االخالقية للرايضيني الناشئني مبحافظة البحرية ،و من اهم نتائج 
البحث انه توجد فروق ذات داللة احصائية يف القيم االخالقية  ) حتمل املسؤولية ،احلرية ،احلياء 

 ممارسي االنشطة الفردية بينما توجد فروق ذات ،العدل ،العطف ، الطاعة ، االحرتام ( لصاحل
داللة احصائية يف القيم االخالقية )الكرم ، التعاون ( لصاحل ممارسي االلعاب اجلماعية ، و توجد 

فروق ذات داللة احصائية يف القيم االخالقية بني الرايضيني الناشئني ذوي العمر التدرييب سنتني و 
 ات ( .سنو  9اقراهنم )فوق سنتني اىل 

 الفرضية الثانية :

الذكور و ني بحصائية فروق ا من اجل التحقق من الفرضية اجلزئية الثانية و اليت تقول ان هناك 
 البدين الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية .يف دور النشاط  االانث 

هناك فروق إحصائية بني الذكور و االانث يف  اليت بينت أن( 67) قمنا جبمع نتائج اجلداول رقم
ذا حسب ما جاءت عليه نتائج املتوسطات القيم االخالقية  هذا كان لصاحل االانث ، و ه

،و كذا ما دعمته نتائج "ت" ستودنت احملسوبة و اليت جاءت اكرب من "ت" ستودنت احلسابية 
 خالل هذه النتائج االحصائية . اجلدولية ،و منه ميكن القول ان الفرضية االوىل حتققت من

 ( :9114دراسة ماجد عبد هللا )و هذا ما تؤكده 
و اليت هدفت اىل معرفة مدى اتثري الرتبية البدنية و الرايضية على القيم االخالقية لدى طالب 
املرحلة الثانوية  ،حبيث توصل اىل جمموعة من النتائج من خالل هذه الدراسة متثلت يف : ان 

ة النظام لبدنية اتثري اجيايب يف تنمية روح االحرتام و للرتبية البدنية و الرايضية دور يف تنميللرتبية ا
لدى طالب املرحلة الثانوية و ان للرتبية  البدنية اتثري اجيايب يف تنمية الشجاعة لدى تالميذ الطور 

 الثانوي .
 
 

 

 



     

 

 الخالصة العامة 

52 

  اخلالصة العامة :

أمهية  كبرية من عدة نواحي أمهها الناحية البدنية كتطوير الصفات و للنشاط الرايضي الرتوحيي 
اخلصائص اجلسمية من قوة و سرعة و مرونة و غريها ،و أيضا له أمهية نفسية كتنمية الثقة ابلنفس 

تلف أنواع  القيم اليت يتميز هبا الفرد و ابرزها القيم و حتسني جوانب الشخصية و تنمية خم
 األخالقية .

تعد القيم األخالقية من بني اهم العناصر اليت جيب االهتمام هبا ،فهي متثل خمتلف  حبيث 
السلوكات و العالقات بني الفرد و زمالئه من احرتام و تقدير و تعامل و تصرفات اجتاه املواقف و 

،و من خالل هذه الدراسة اوضحنا أمهية و دور ممارسة النشاط الرايضي خرين اجتاه االفراد اال
الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة أي الذين ميرون بفرتة املراهقة و 

الذين حيتاجون اىل هذه القيم بشدة لتكوينهم تكوينا سليما و تنشئتهم أخالقيا و اجتماعيا  
 يل .بشكل مثا

االوىل و  تالميذ السنةخري توصلنا اىل حقيقة ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  و يف األ
صاحل من خالل ممارسة النشاط الرايضي الرتوحيي ل القيم األخالقيةتالميذ السنة الرابعة متوسط يف 

تنمية  يفالذكور و االانث بني حصائية فروق ا هناك ووجدان كذلك ان  ، تالميذ السنة الرابعة 
 .و هذا لصاحل االانث القيم األخالقية 

و من هنا ميكننا القول ان للنشاط الرايضي الرتوحيي دور يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ 
 املرحلة املتوسطة من كال اجلنسني )ذكور و اانث ( .
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 التوصيات واالقرتاحات:

عد يف ضوء أهداف البحث وتساؤالته، وب من خالل القيام ابلدراسة النظرية و كذا التطبيقية و  
 ما يلي: ،نقرتح و حتليلها احصائيا مناقشة النتائج

  ابداء اهتمام اكرب ابلنشاط البدين الرتوحيي و هذا لدوره يف حتقيق الصحة البدنية و ابلتايل
األداء األفضل للمواقف و النشاطات اجلماعية و الفردية داخل و خارج املؤسسات 

 التعليمية .

  تنظيم دورات و منافسات ملمارسة النشاط البدين الرتوحيي و هذا يف خمتلف املستوايت
 ة .العمري

  دى االهتمام بتنمية و تطوير القيم األخالقية لعلى أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية
 التالميذ من خالل احلصص املعتمدة و التوجيه املستمر .

   املرحلة  كتالميذاجراء دراسات مشاهبة لتحليل عنصر القيم األخالقية عند عينات أخرى
 االبتدائية و املرحلة الثانوية .

  فسية أخرى غري نعلى متغريات  النشاط البدين الرتوحييتستخدم بدراسات مشاهبة القيام
 ويف مستوايت ومراحل تعليمية أخرى . القيم األخالقية

 

 

 

 

 

 



     

 

 المصادر و المراجع 

 المصادر باللغة العربية :

 (. مصر: عامل الكتب. 62)اإلصدار ط  الرتبية االخالقية(. 2666ابراهيم انصر. ) -

 القاهرة : جمموعة النيل العريب . قواعد البحث العلمي .(. 2666ابو انصر متحت. ) -

 الرايض : دار املريخ للنشر. يف فلسفة الرتبية.(. 1010أمحد ، لطفي بركات. ) -

  األسس الطبية والرايضية.-رايضة املعاقني(. 2661أسامة رايض. ) -

 القاهرة : دار الفكر العريب . دوافع التفوق الرايضي .(. 1006أسامة كامل راتب. ) -

االب االلكرتوين اليات لغرس الثقافة و اخالقيات الطفل (. 2619اشرف قادوس. ) -
 القاهرة: املكتب العريب للمعارف. العريب.

نظرايت و طرق الرتبية البدنية (. 1002الشاطي حممد عوض بيسوين ،فيصل ايسني. ) -
 اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلزائرية. الرايضية.

 (. لبنان، بريوت : دار املشرق.2666املنجد يف اللغة العربية املعاصرة. ) -

األردن: دائرة  –عمان  القيم وطرائق تعليمها وتعلمها .(. 1011الناشف، عبد امللك. ) -
 .الرتبية والتعليم بوكالة الغوث

 .القاهرة: دار الفكر العريب أصول الرتبية البدنية و الرايضة.(. 2661أمني أنور اخلويل. ) -

القاهرة : دار  .26أصول الرتبية البدنية و الرايضة ص(. 2661أمني أنور اخلويل. ) -
 الفكر العريب.

 بريوت: املوسوعة النفسية. التغلب على اخلوف.ب شعبان. )بال اتريخ(.  -
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)اإلصدار ط  اإلحصاء التطبيقي يف جمال البحوث(. 1000ابهي مصطفى حسني. ) -
 (. مصر : مركز الكتاب للنشر.61

مذكرة ماسرت ،ممارسة النشاط البدين و الرايضي و (. 2611-2616بقدي حممد. ) -
 جامعة شلف: )اجمللة(. .26دوره يف حترير من اخلجل لدى تالميذ املرحلة الثانوية ص

 (.2660-2661صر الصويف. )بكيل حسني ان -

  الرتويح والرتبية الرتوحيية.(. 1001هتاين عبد السالم حممد. ) -

  دراسات يف الرتويح.(. 2666هتاين عبد السالم حممد، طه عبد الرحيم طه. ) -

اجلزائر : ديوان املطبوعات  اإلسالم و قضااي علم النفس احلديثة.(. 1010توفيق. ) -
 اجلامعية .

 علم النفس الرتبوي و تطبيقاته يف جمال الرتبية اخلاصة.(. 2666حة. )تيسري مفلح كواف -
 عمان، االردن : دار املسرية للنشر و التوزيع.

 دار املعارف . الدافعية نظرايت و تطبيقات .(. 1002جابر. ) -

بريوت :  سيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها األساسية.(. 1006جسماين. ) -
 مؤسسة الشرق للطباعة.

شباب الظل وقود العنف ،حول مسألة الشباب (. 1017ح حجازي مصطفى. ) -
 جملة الوحدة. املهمش.

 .210علم النفس النمو و الطفولة واملراهقة ص(. 1077حامد عبد السالم زهران. ) -
 .1القاهرة: عامل الكتب، ط 
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 (. 69)اإلصدار ط  علم النفس النمو واملراهقة(. 1009حامد عبد السالم زهران. ) -
 القاهرة: عامل الكتب.

)اإلصدار ط  علم النفس النمو الطفولة واملراهقة(. 2661حامد عبد السالم زهران. ) -
 (. القاهرة : عامل املكتبات. 62

  الرتبية الرتوحيية.(. 1010حذام حممد ضياء القزويين. ) -

 .(. الرتبية الرتوحيية.16،11حذام حممد ضياء القزويين. )ص -

:التوافق النفسي والتوازن  -(. 2660طفى حسني ابهي. )حسني أمحد حشمت ، مص -
 (. مصر: الدار العاملية للنشر والتوزيع. 61)اإلصدار ط  الوظيفي

 (. 60)اإلصدار ط  مشكالت املراهقني لإلرشاد(. 20حلمي منيال أحم. )ص  -

سيكلوجية النمو بني الطفولة (. 2660د.خالد حممد أبو شعرية د.اثئر أمحد غباري. ) -
 عمان: مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع. راهقة.وامل

اجلزائر: ديوان املطبوعات  .13أصول الرتبية والتعليمة ص (. 1011رابح تركي. ) -
 اجلامعية.

  اإلعداد النفسي للناشئني .(. 2669راتب. ) -

عمان : دار املسرية للنشر  التعليم الثانوي املعاصر.(. 2660رمضان سامل النجار. ) -
 توزيع.وال

مصر : املكتبة  .369علم النفس واملراهقة ص(. 1007رمضان حممد القذايف. ) -
 اجلامعية .
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(. دار اسامة للنشر و 61)اإلصدار ط  علم النفس الرايضي(. 2661رمضان ايسني. ) -
 التوزيع.

اثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف شبكات النسق (. 2613رايب رافت. ) -
شباب السعودي دراسة ميدانية رسالة ماجستري غري منشورة طلية القيمي االخالقي لل
 السعودية: جامعة امللك عبد العزيز. االعالم و االتصال.

عالقة االجتاه حنو السلوك الصحي ببعض املتغريات النفسية (. 2669زعطوط رمضان. ) -
 لة.قاجلزائر: جامعة ور  االجتماعية لدى املرضى املزمنني بورقلة ،مذكرة ماجستري.

عمان: دار النشر والتوزيع  .126علم النفس التطوري ص(. 1016سامي عفريج. ) -
 .1ط

دار العربة  .376منهاج البحث يف الرتبية وعلم النفس ص (. 2666سامي حممد. ) -
 للنشر والتوزيع والطباعة .

درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان (. 1001سعاد سليمان وعبد هللا منيزل. ) -
وعالقتها بكل من متغريات اجلنس والفصل الدراسي واملعدل التحصيلي واملوقع قابوس 
 (. جملة دراسات العلوم الرتبوية. 61العدد20)اإلصدار جملد  السكين

السلوك الصحي و االجتاهات حنو الصحة :دراسة مقارنة (. 2667مسري مجيل رضوان. ) -
  بني طالب سوريني و املان.

معهد  ثر السلطة األبوية على النمو االجتماعي للمراهق.ا(. 1010صاحل العبودي. ) -
 علم النفس وعلوم الرتيب واجلزائر.

 (.2666صدقي نور جميد. ) -

  القيم الرتبوية يف القصص القرآين .(. 1000طهطاوي ، سيد أمحد. ) -
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ق مرجع ساب علم النفس الرايضي.طهلويس كمال, نزار جميد الطالب. )بال اتريخ(.  -
 .216صفحة 

مدى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم االخالقية (. 2666د حممود حممد مرجتي. )عاه -
 غزة: قسم اصول الرتبية كلية الرتبية . من وجهة نظر معلميهم .

كفاايت تدريسية يف طرائق تدريس (. 1001عباس امحد صاحل ،عبد الكرمي حممود. ) -
 جامعة بغداد. الرتبية الرايضية.

القاهرة: دار املعرفة  .63.66علم النفس النمو ص (. 1009ي. )عبد الرمحان عيسيو  -
 اجلامعية.

 سيكولوجية الفساد و االخالق و الثقافة(. 2611عبد الرمحن حممد العيسوي. ) -
 (. االسكندرية: دار الفكر العريب.1)اإلصدار ط 

ة يسيكولوجية الطفولة وامل ا رهقة وحقائقها األساس(. 1006عبد العايل اجلسماين. ) -
 لبنان: دار العربية للعلوم . .1ص 

 علم نفس الصحة: األسس النفسية والسلوكية للصحة(. 2661عثمان خيلف. ) -
 (. الدوحة: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع. 61)اإلصدار ط 

طرق تدريس الرتبية (. 2660عصام الذين متويل عبد هللا ،و بدوي عبد العايل. )- -
 (. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر.61)اإلصدار ط  البدنية

بة مصر: دار املكت التدريب الرايضي نظرايت و تطبيقات.(. 1012عصام عبد اخلالق. ) -
 اجلامعية.

يوان د أساليب وطرائق التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية.(. 2660عطاء هللا امحد. ) -
 املطبوعات اجلامعية.
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 التدريس للتعلم يف الرتبية البدنية و الرايضية.(. 1006عفاف عبد الكرمي. ) -
 اإلسكندرية: منشأة املعارف.

تداخل التعلم التعاوين و االكتشاف املوجه و اثره يف (. 2612علوان ،عبد اجمليد ران. ) -
(. )جملة كلية الرتبية  70)اإلصدار العدد تطوير بعض مهارات كرة السلة للطالبات 

 لية الرتبية الرايضية للبنات: جامعة بغداد.األساسية، احملرر( ك

تنمية القيم االخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة (. 2661علي بن مسعود امحد. ) -
كلية السعودية، جامعة ام القرى: حمافظة القفزة   من وجهة نظر معلمي الرتبية االسالمية .

 قسم الرتبية االسالمية و املقارنة.

(. بريوت :  61)اإلصدار ط  الوظيفة االجتماعية للمدارس(. 1000علي سليمان. ) -
 دار الفكر العريب.

العني : دار  .300علم النفس الطفولة واملراهقة ص (. 2662علي فاتح اهلنداوي. ) -
 . 2الكتاب اجلامعي ط

 لبنان : دار املعرفة اجلامعية. علم النفس النمو.(. 1009عيسوي. ) -

 مصر القاهرة: دار الفكر العريب. الضغوط النفسية. القلق و إدارة(. 2661ف عثمان. ) -

  القلق وإدارة الضغوط النفسية.(. 1016ف. ا. عثمان. ) -

 القاهرة: دار الفكر العريب. القدرات العصابية.(. 2666ف. م لزراد. ) -

القاهرة: دار الفكر  القلق و إدارة الضغوط النفسية.(. 2661فاروق السيد عثمان. ) -
 .1العريب ط
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(. اجلامعة االسكندرية:  61)اإلصدار ط  القيم االخالقية(. 2661انور شكري. ) فايزة -
 دار الفجر.

 األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة".(. 1079فؤاد البهي السيد. ) -
 القاهرة: دار الفكر العريب .

االسس النفسية للنمو من الطفولة اىل الشيخوخة (. 1007فؤاد البهي السيد. ) -
 .3القاهرة : دار الفكر العريب ط .213ص

 القاهرة. .211األسس النفسية للنمو ص (. 1079فؤاد السيد البهي. ) -

مصر : املكتب اجلامعي  .627علم النفس العام ص(. 2661فوزي حممد حبل. ) -
 احلديث .

  ترمجة حممد لبيب النجيحي: فلسفة الرتبية.(. 2666فينكس. ) -

  وسوعة الرايضية والبدنية الشاملة.امل(. 2661قاسم حسن حسني. ) -

  تطور القابلية البدنية يف العمر املدرسي.(. 1010قيس انجي عبد اجليار. ) -

  أصول الرتويح وأوقات الفراغ.كمال درويش، أمني اخلويل. )بال اتريخ(.  -

  أصول الرتويح وأوقات الفراغ.كمال درويش، أمني اخلويل. )بال اتريخ(.  -

  رؤية عصرية للرتويح وأوقات الفراغ.كمال درويش، حممد احلمامحي. )بال اتريخ(.  -

(. بريوت، لبنان  62)اإلصدار ط  مدخل إىل علم النفس(. 1070لندال دافيندوف. ) -
 : دار ماكجار وهيل للنشر.

 البحث العلمي يف الرتبية البدنية و الرايضية و علم النفس.(. 1000م. ح راتب. ) -
 هرة: دار الفكر العريب.مصر القا
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(. عمان: دار  1)اإلصدار ط الشباب و القيم يف عامل متغريماجد اليود. )بال اتريخ(.  -
 الشروق للنشر و التوزيع.

دار  .290النمو النفسي بني السواء واملرض ص (. 2663جمدي أمحد حممد عبدهللا. ) -
 املعرفة اجلامعية لتوزيع والنشر.

(.  61)اإلصدار ط  يم يف تشكيل السلوك اإلنساينالق(. 2661حممد اجلزار. ) -
 القاهرة: مركز الكتاب للنشر.

ار )اإلصدالرتويح بني النظرية و التطبيق (. 1001حممد احلمامحي عايدة عبد العزيز. ) -
 (. القاهرة : مركز الكتاب و النشر. 62ط 

 و الرايضية .أسس بناء برامج الرتبية البدنية (. 1006حممد احلمامي أنور اخلوري. ) -
 القاهرة: دار الفكر العريب.

 القاهرة: دار املعارف. علم النفس الرايضي.(. 1006حممد حسن العالوي. ) -

، 1)ط  موسوعة االختبارات النفسية للرايضيني.(. 1001حممد حسن العالوي. ) -
 احملرر( مصر: مركز الكتاب للنشر.

 القاهرة: دار املعارف. . علم النفس الرايضيحممد حسن العالوي. )بال اتريخ(.  -

القاهرة: دار املعارف  سيكولوجية التدريب واملنافسات.(. 1017حممد حسن عالوي. ) -
 للنشر والتوزيع.

 .2القاهرة : دار املعارف ط علم النفس الرايضي.(.  1002حممد حسن عالوي. ) -

 (.62)اإلصدار ط  سيكولوجية النمو للمريب الرايضي(. 1001حممد حسن عالوي. ) -
 القاهرة: مركز الكتاب للنشر.



     

 

 المصادر و المراجع 

 مركز الكتاب للنشر. مدخل يف علم النفس الرايضي.(. 2666حممد حسن عالوي. ) -

 .7دار املعارف ط سيكولوجية التدريب و املنافسة.(. 2667حممد حسن عالوي. ) -

 (. مصر.6)اإلصدار ط  مدخل علم النفس الرايضيحممد حسن عالوي. )بال اتريخ(.  -

  مبادئ الصحة النفسية.(. 1006الطيب. ) حممد عبد الطاهر -

االسكندرية : دار املعرفة  مبادئ الصحة النفسية.(.  1006حممد عبد الظاهر طيب. ) -
 اجلامعية.

 مصر : املكتب اجلامعي احلديث. مدخل اىل علم النفس .(. 2666حممد عشوي. ) -

رية: االسكند املرشد يف التدريس يف الرتبية الرايضية.(. 1001حممد حمسن محص. ) -
 نشأة املعارف.

ظرية الرتويح بني النحممد حممد احلماميي، عايدة عبد العزيز مصطفى. )بال اتريخ(.  -
  والتطبيق.

تسيري االحتادايت الرايضية و مدى تطبيق اإلعداد النفسي حممد منصور. )بال اتريخ(.  -
  لرايضة النخبة.

(. دار الفكر  61صدار ط )اإل املوسوعة االعالمية(. 2661حممد منري حجاب. ) -
 للنشر و التوزيع.

الطفولة و املراهقة و املشكالت النفسية و (. 1001حممود عبد الرمحان محودة. ) -
 القاهرة : مركز الطب النفسي العصيب. العالج.

اجلزائر :  .00حماضرات يف علم النفس االجتماعي صحمي الدين خمتار. )بال اتريخ(.  -
 . ديوان املطبوعات اجلامعية



     

 

 المصادر و المراجع 

القيم يف املسلسالت التلفزيونية دراسة (. 1002مساعد عبد هللا احملىي عبد القادر. ) -
عاصمة للنشر و دار ال حتليلية وصفية مقارنة لعينة من املسلسالت التلفزيونية العربية.

 التوزيع.

الدافعية نظرايت و تطبيقات (. 1001مصطفى ابهي حسني ،امينة إبراهيم شليب. ) -
  للنشر ،القاهرة.،مركز الكتاب 

رعاية املسنني بني العلوم الوضعية و التصور (. 2661مصطفى حممد امحد الفقي. ) -
 جامعة االزهر. االسالمي ،قسم اخلدمة االجتماعية و تنمية اجملتمع .

القاهرة :  .190النمو النفسي للطفل واملراهق ص (. 1010مصطفى حممد زيدان. ) -
 دار الشروق .

كتبة م طرق التدريس يف الرتبية البدنية و الرايضية.(. 1007معوض حسن السي. ) -
 القاهرة اجلديدة.

 .121التدريب الرايضي من الطفولة اىل املراهقة ص(. 1000مفيت ابراهيم محادة. ) -
 .1مصر : دار الفكر العريب ط

  تدريس الرتبية الرايضية .(. 1001موسكا موسنت و سارة اشورت. ) -

مشكالت الطفولة و املراهقة ص (. 1012ليمان خمول. )ميخائيل ابراهيم سعدون، س -
 بريوت: دار املعارف. .299

 بغداد: جامعة بغداد. علم النفس الرايضي.(. 1016ن. ا الويس. ) -

 المصادر باللغة االجنبية : 

- Tomlinson.T ( .1003 .) Motivating. students to learn . . 
Berkley Mrcutrhan Publishing co. 



     

 

 المصادر و المراجع 

- BERNAR CARGILI ( .1070 .) Psycho-pedgaogie du 
sport . Calibraie , J.Vrin. 

- Brightbill and mayer ( .2663 .) recreation prentice hall .  

- Fathi Ebrahim ( .1002 .) Role of the Sport Activity  . the 
Arabian Academy for Maritime  .  

- G TOURNIER ( .1009 .) manuel de sciens economique 
et humaines baillier . PARIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مستغانم –بن باديس عبد الحميد جامعة 

 

 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 

 استبيان القيم األخالقية 
 

دور النشاط البدين الرتوحيي يف تنمية القيم يف إطار البحث الذي نقوم به حتت عنوان "

 "  األخالقية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

 املاسرت يف الرتبية البدنية والرايضية. والذي يندرج يف إطار البحث العلمي لنيل شهادة

استبيان خاص ابلقيم األخالقية و هو جمموعة من األسئلة حيث ال يوجد هلذا  سنقدم فيما يلي 
 و هي كااليت :إجابة خاطئة و أخرى صحيحة ،

 

 

 اشراف:                                            :  إعداد الطالب

 .سيفي بلقاسما.                                       ريفي عالء الدين  .ش  -

 
 

 

 9191-9102السنة الدراسية :

 

 



     

 

 المالحق 

 استبيان القيم األخالقية                                  

 

موجودة  الفقرات الرقم 

بدرجة 

 كبيرة 

موجودة 

بدرجة 

 متوسطة 

غير 

 موجودة 

    ؟ التعصب الرياضيهل تكره  10

    ؟ الهزيمة بروح رياضيةهل تتقبل  10

السلوك غير المرغوب فيه اثناء هل تقاوم  10

 ؟ ممارسة االنشطة الرياضية

   

تكون صادقا مع ان حرص على هل ت 10

 ؟ داخل و خارج الفريق زمالئك

   

عدم مجاراة الزميل المنافس هل تفضل  10

 ؟ في اللعب العنيف

   

الى االلتزام بقرارات  هل تدعو زمالئك 11

 ؟ الحكام دون أي اعتراض

   

 

 

 

 

 



     

 

 المالحق 

 2222/22/22 :التاريخ                                                                                شريفي عالء الدين  ستاذ:اال

 الثانية ثانوي . المستوى:                                                                                         كرة السلة .النشاط:

  ميقاتي ،صافرة ،كرات سلة الوسائل التعليمية:     تعليمية .                                                                               طبيعة الحصة:

 العمل على التحكم في تمرير و استقبال الكرة من مختلف الوضعيات .الهدف االجرائي :

الثانوية  األهداف اإلجرائية ظروف االنجاز المدة معايير النجاح   مراحل التعلم 
مع تعليمات  االنضباط و التركيز-

 االستاذ.
التسخين الجيد لتفادي االصابات.-  
الدقة في التمرير واالستقبال.-  

 

االصطفاف على شكل مربع مفتوح، المناداة، مراقبة اللباس الرياضي، شرح موجز - د15
 لهدف الحصة، اعفاء المرضى.

جري خفيف حول الملعب مع اجراء مختلف التمارين التسخينية + تمديد عضلي.-  
اجراء لعبة التمريرات العشر بين فوجين ذكور واخرين اناث، ثم يعاقب الخاسر من -

 كل جنس.

مراقبة وتنظيم القسم.-  
تهيئة التالميذ نفسيا وبدنيا للدخول  -

 في النشاط.
 

 المرحلة التمهيدية 

تمرير الكرة على مستوى -
 الصدر.

التحكم في الجسم عند استقبال -
 الكرة.

الكرة نحو الزميل.تقدير مسار -  
تنظيم العمل الجماعي واحترام     -

 قواعد اللعبة.

 
 
02 
 د

( افواج ذكور واناث وكل فوج 0الموقف االول: بعد تقسيم التالميذ الى )
الى نصفين متقابلين حيث يقوم كل تلميذ من كل فوج بتمرير الكرة الى 

نى اليم الزميل المقابل على مستوى الصدر والتركيز على تحرك الرجل
الى االمام في حالة التمرير وتحرك الى الخلف في حالة االستقبال، في كل 

 مرة تغير االدوار و تكرر العملية.
الموقف الثاني: نفس التقسيم العمل السابقين لكن هذه المرة يكو التمرير -

بضرب الكرة على االرض مرة باليد اليمنى ومرة اليسرى ثم بكلتا اليدين، 
 تركيز على تقدير مسار الكرة نحو الزميل ، يكرر العمل.بحيث يتم ال

الموقف الثالث: اجراء منافسة بين االفواج على شكل بطولة ، و يتم 
 التركيز على ما اكتسبه التالميذ خالل الحصة.

 

العمل على ضمان-  
التمريرة الصدرية والتحكم الجيد في 

 استقبال الكرة.
 التعود على التمرير واالستقبال من-

 مختلف الجوانب.
ابراز كل القدرات لتحقيق الفوز.-  
  

 المرحلة الرئيسية 

 تقديم المالحظات . -
 المشاركة في المناقشة .-

د5 حركات استرخائية .-   
مناقشة و تقييم الحصة .-  

العودة الى الراحة ،المناقشة و -
 التحضير النفسي للحصة المقبلة.

 المرحلة الختامية 

 وحدة تعلمية



     

 

 :الدراسة عنوان 
دور النشاط البدني الترويحي في تنمية القيم األخالقية  لدى تالميذ 

 الطور المتوسط 

هتدف الدراسة اليت بني أيديكم إىل معرفة دور النشاط الرايضي الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية 
ل ذلك اتبعنا املنهج الوصفي ، حيث مشل اجملتمع األصلي لدى تالميذ الطور املتوسط ،و ألج

تلميذ من السنة األوىل و السنة الرابعة متوسط  06 بلغت عينة الدراسة، و تلميذ  119للدراسة
 ثالث متوسطات و هي كااليت:و هذا  على مستوى  و من كال اجلنسني

 . متوسطة محدوش عبد القادر بلدية خضرة والية مستغامن 
  مسعودان حممد بلدية خضرة والية مستغامن .متوسطة 
 . متوسطة بن زيدان عبد القادر بلدية عني سيحي والية مستغامن 

 ابلقيم األخالقية  استبيان خاص و استعملنا جلمع البياانت العشوائية ،حيث اخرتان العينة ابلطريقة 
ان هناك فروق احصائية بني تالميذ السنة االوىل و تالميذ السنة ان أهم نتائج الدراسة ،و من 

السنة   تالميذلصاحلالبدين الرتوحيي يف تنمية القيم األخالقية الرابعة متوسط يف دور النشاط  
لبدين االذكور و االانث يف دور النشاط  بني فروق احصائية  هناك ، و أيضا ان  الرابعة متوسط

البدين النشاط   ب اكثر،و عليه نوصي ابالهتمام لصاحل االانث قيم األخالقية الرتوحيي يف تنمية ال
و هذا نظرا المهيته و مميزاته الكثرية و خاصة روح املنافسة و احلماس و الرغبة يف الفوز  الرتوحيي 

،و هذا ما الحظناه فهو يساهم يف التحسني من القيم األخالقية لدى املراهقني )تالميذ املرحلة 
 توسطة ( .امل

 النشاط البدين الرتوحيي ، القيم األخالقية ، تالميذ الطور املتوسط .الكلمات املفتاحية : 

 

 



     

 

Titre de l'étude: 

Le rôle de l'activité physique récréative dans le développement 
des valeurs morales chez les élèves de niveau intermédiaire 

L'étude entre vos mains vise à connaître le rôle de l'activité sportive récréative dans 
le développement des valeurs morales chez les élèves de niveau intermédiaire, et 
pour cela nous avons suivi l'approche descriptive, où la communauté d'origine de 
l'étude comprenait 185 étudiants, et l'échantillon d'étude a atteint 90 élèves de 
première et de quatrième année intermédiaire et des deux. Les deux sexes et ceci 
est au niveau de trois moyennes, qui sont les suivantes: 

- École intermédiaire Hamdouche Abdelkader, municipalité de verdure, état de 
Mostaganem. 

- École intermédiaire Masoudan Muhammad, Green Valley, province de 
Mostaganem. 

- Intermédiaire Bin Zaidan Abdel Qader, municipalité d'Ain Sehey, province de 
Mostaganem. 

Lorsque nous avons choisi l'échantillon selon la méthode intentionnelle 
(intentionnelle), et que nous avons utilisé pour collecter des données un 
questionnaire sur les valeurs morales, et l'un des résultats les plus importants de 
l'étude est qu'il existe des différences statistiques entre les étudiants de première 
année et les étudiants de quatrième année, une moyenne du rôle de l'activité 
physique récréative dans le développement des valeurs morales au profit des 
étudiants de quatrième année. Moyenne, et aussi qu'il existe des différences 
statistiques entre les hommes et les femmes dans le rôle de l'activité physique 
récréative dans le développement des valeurs morales en faveur des femmes, et par 
conséquent nous recommandons qu'une plus grande attention soit accordée à 
l'activité physique récréative, en raison de son importance et de ses nombreux 
avantages, en particulier l'esprit de compétition, l'enthousiasme et le désir de 
gagner Et c'est ce que nous avons remarqué, car il contribue à l'amélioration des 
valeurs morales chez les adolescents (collégiens). 

Mots clés: activité physique récréative, valeurs morales, élèves de niveau 
intermédiaire. 



     

 

Study Title : 

The role of recreational physical activity in developing 
moral values among intermediate stage students 

The study in your hands aims to know the role of recreational sports activity in 
developing moral values among intermediate stage pupils, and for that we 
followed the descriptive approach, where the original community of the study 
included 185 students, and the study sample reached 90 pupils from the first and 
fourth year intermediate and from both The two sexes and this is at the level of 
three averages, which are as follows: 

* Intermediate school Hamdouche Abdel Qader, the municipality of greenery, 
Mostaganem state. 

* Masoudan Muhammad Intermediate School, Green Valley, Mostaganem 
Province. 

* Intermediate Bin Zaidan Abdel Qader, Municipality of Ain Sehey, Mostaganem 
Province. 

Where we chose the sample in the intentional (intentional) method, and we used 
to collect data a questionnaire on moral values, and one of the most important 
results of the study is that there are statistical differences between first-year 
students and fourth-year students, an average in the role of recreational physical 
activity in the development of moral values for the benefit of fourth-year students. 
Average, and also that there are statistical differences between males and females in 
the role of recreational physical activity in developing moral values in favor of 
females, and therefore we recommend that more attention be paid to recreational 
physical activity, due to its importance and many advantages, especially the spirit 
of competition, enthusiasm, and the desire to win And this is what we have 
noticed, as it contributes to the improvement of moral values among adolescents 
(middle school students). 

Key words: recreational physical activity, moral values, intermediate stage 
pupils. 


