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öa‡èg 

إلى نور العيون ...ورمش الجفون والسر المكنون والحب المجنون في القلب المفتون 
 يوالحنان الكاف الدافئإلى البلسم الشافي والقلب  الحنون،الموزون والصدر  والعقل

  .أحاطتني بسياج حبها إلى أروع أم في الوجود أمي الحبيبة إلى التي

إلى الذي تاهت الكلمات في وصفه وعجز اللسان في ذكر مآثره إلى سندي وعوني 
مصدر فخري وذخري إلى ذلك الينبوع الذي اغترفت  ءضاإلى النور الو وقدوتي

يعجز القلم واللسان على خطه في كلمات إلى من جعل  إلى الذي ...الحنانمنه 
من أجل راحتي  وشقيدربي وإلى من تعب  نفسه شمعة تحترق من أجل أن ينير

  .وسعادتي إليك يا أبي الغالي
  تي آيةأخ حنان الوالدين تنيقاسم تيإلى الورود البهية الكبين والكو شمسإلى ال

  الدين وأسامة. عالء وأخاوي
  أشرف، يحيى، مريم، كوثر، سراج، فاطمة، رانية  والصفاء:إلى رموز البراءة 

  زكرياء، إكرام، سارة، خديجة، إسماعيل، جمال..
  إلى اللذين جعلوا من الضعف قوة أساتذتي الكرام

  ، خالد، أحمد، حبيب، محمد. فاروقاألعزاءإلى ظاللي التي ال تفارقني ، أصدقائي 
   رعبد القاد، عثمان، معبد الرحيالعربي، أيوب، طارق،  سيد أحمد، الحاج،أسامة، 

من ساهم من بعيد أو قريب في كل وإلى 
اضع هد المتوح هذا الجإنجا  

د خطاهم.وسد� اهللاوفقهم   
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على أداء هذا  يدرب العلم والمعرفة وأعانن يالذي أنار ل هللالحمد 
  .إلى انجاز هذا العمل يوفقنو الواجب

 

  "اهللامن لم يشكر الناس لم يشكر " عليه وسلم: اهللا صل�اهللا سول قال ر
 

 في إنجاز هذا البحث يه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنتوجأ بداية
  بعيد.من قريب أو من  وإخراجه إلى النور سواء

  
 تاذاألسإلى  رالشكر والتقديقدم بأسمى عبارات أتأن  ييشرفنكما  

ة يبخل بنصائحه القيم" الذي لم مسنوسي عبد الكريالمشرف "الدكتور 
  البحث.هذا  مامإلتالطريق  يالتي مهدت لوتوجيهاته الني�رة 

  

مدرسة ن التي مزيل الشكر والعرفان إلى كل أساتذقدم بجأتأن ي وال يفوتن
أخص بالذكر األستاذ عباس أحمد والدكتور  الجامعياالبتدائية إلى الحرم 

  بن سي قدور.
  

مساعداتهم التي على والية سعيدة كل أساتذة ومدراء ثانويات  والى
  أرست معالم بحثي هذا.
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Summary of research:  
In English  
Title of study : the contribution of recreational games in 
increasing pupil participations during EPS class . 

Goal of study : knowing the extent of recreational games 
contribution in increasing pupil participations during EPS class. 

Study hypothesis : recreational games contribute to increase 
pupil participations during EPS class. 

The sample : 20 professor of physical education and sports 
Distributed in 10 middle schools  in Saida State, Where they 
have been selected according to the purposed method, and their 
percentage was 35% of the research community.  

Tool used : A questionnaire Directed to the Previously 
mentioned sample ,which was designed in the shape of Closed 
questions. 

Important suggestion : recreational games must be included 
during EPS class In order to increase the rate of pupils practicing 
the share, upgrading their Psychological level and their interest in 
physical recreational sporting activity. 

Key-words : physical education and sports Class - Recreational 
games 

 

 



Résumé de la recherche: 
En Français  

Titre de l'étude: la contribution des jeux récréatifs à 
l'augmentation de la participation des élèves au cours d'EPS. 

Objectif de l'étude: connaître l'étendue de la contribution des 
jeux récréatifs à l'augmentation de la participation des élèves au 
cours d'EPS. 

Hypothèse d'étude: les jeux récréatifs contribuent à augmenter 
la participation des élèves au cours d'EPS. 

L'échantillon: 20 professeurs d'éducation physique et de sport 
Répartis dans 10 collèges de wilaya de Saida Où ils ont été 
sélectionnés selon la méthode prévue, et leur pourcentage était 
de 35% de la communauté de recherche. 

Outil utilisé: Un questionnaire adressé à l'échantillon 
précédemment mentionné, conçu sous la forme de questions 
fermées. 

Suggestion importante: des jeux récréatifs doivent être inclus 
pendant les cours d'EPS afin d'augmenter le taux d'élèves 
pratiquant le partage, en améliorant leur niveau psychologique et 
leur intérêt pour l'activité sportive récréative physique. 

Mots-clés: Cours d'éducation physique et de sport - Jeux 
récréatifs. 
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 مقدمــــــــــــــة:

وذلك على اختالف ,أصبحت الرتبية البدنية والرايضية من األنشطة اإلنسانية يف وجدان الناس      
ووجدانية يف ,ا همظهر فهي حركية يف الدراسية مج وحتتل مكاان ابرزا يف الربا م وثقافاهتم وطبقاهتمهمار أع
 . ا واجتماعية ونفسية يف عالقاهتادافههأ
ائل من التعقيدات هإال أهنا حتتوي على كم ,رية هدنية والرايضية رغم سهولتها الظاعملية تدريس الرتبية البو  

ات ونفسيات هية غري متجانسة وذات فروق فردية وميول واجتاحيث أن األستاذ يتعامل مع أطياف بشر 
ح واجبا على كما أصب  مقبولغري منطقي إن مل نقل غري جتعل من توليها وضبطها إبطار ضيق أمرا متباينة 

هبا ه ول إىل اجنازات نواجإطالق يد التطوير واالبتكار للوصل الرتبية البدنية والرايضية جمامجيع العاملني يف 
أستاذ  الرتبية البدنية  فمهام,مخول يف حركة التالميذ و وما واكبها من إمهال سرعة حركة اآللة يف اجملتمع 

االبتكار والتجديد  هعروف للجميع بل أصبح واجبا عليتعد تقتصر على الدور التقليدي اململ والرايضية 
من استمرارية ومواصلة التعلم وذلك على أسس عملية تض هميذ  يف النشا  الرايضي وامارستلرتغيب تال

 .مارسة الرايضيةوامل

وهذا ما  وية كسائر مواد التعليم األخرىلرايضية جزءا ال يتجزأ من املنظومة الرتباوتعترب الرتبية البدنية و       
 01املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية املؤرخ يف  10-01قانون المن الفصل الثاين من  6ادة املنّصت عليه 

 "والرايضية إجباري يف كل أطوار الرتبية الوطنيةتعليم الرتبية البدنية "أّن وهو  4110أوت 

تدرس و األجيال الصاعدة وافر يف مساعي الدولة و أهدافها اجتا  تربية و تكوين  تساهم بقسطفهي       
وفق منهج متجانس يرتكز على االستمرارية و التدرج يف التعلم  هبدف اكتساب التلميذ للمهارات احلركية 

ني على قطاع لبدنية ابلتوازي مع التكيف حسب خمتلف الوضعيات ما جعل القائماملبنية على القدرات ا
ليهتموا  ،خارجهاالصاحل داخل املؤسسة الرتبوية و  الفردإعداد  و دورها الفعال يفتها الرتبية يدركون مكان

مبقدورهم حتمل املسؤولية  و تكوين أساتذة خمتصنيتوفري املنشآت الرايضية و الوسائل البيداغوجية الالزمة ب
ضية وإيصال الرسالة كاملة مكتملة وكذا ترغيب وجلب اهتمام التالميذ حنو امارسىة الرتبية البدنية والراي

 . وتشجيعهم على امليول حنو النشا  البدين الرايضي بطريقة أو أبخرى

واستمالتهم حنو امارسة  ميذجذب اهتمام التال ميكن من خالهلا ومن بني األنشطة الرايضية اليت         
فهي  للتلميذاليومية احلياة سلوكات اجتماعية مهمة يف األلعاب الرتوحيية اليت تعد الرتبية البدنية والرايضية 

جزء مكمل للثقافة والرتبية حيث تلعب دورا كبريا يف اعداد الفرد وذلك بتزويد  مبهارات واسعة وخربات  
ه وحتتل امارسة االنشطة الرايضية الرتوحيية يف اجملتمعات املعاصرة مكانة كبرية تسمح له ابلتكيف مع جمتمع
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 وأعمارهمخاصة فتعترب املمارسة الرايضية ابلنسبة لكل فئات اجملتمع على اختالف اجناسهم ومستوايهتم 
ذات امهية ابلغة يف تطوير وتنمية الشخصية والرتفيه عن النفس وتقوية العضالت وحتسني العالقات 

 حياتهيف  التلميذتخفيف من حدة التوترات واالنفعاالت اليت تواجه الجتماعية مع االخرين وتعمل على اال
من أجل زايدة اما أوجب على األستاذ إدراج األلعاب الرتوحيية خالل حصة ت ب ر وذلك  عامهبصفة 

 .إقبال التالميذ حنو حصة ت ب ر
يم هفاإضافة لتصحيح بعض امل,الكبرية  هظرا ألمهيتنوضوع املذا هطرق إىل ذ  ابلتهوقد قمنا يف دراستنا     

ية والرايضية يف صة الرتبية البدنحل األلعاب الرتوحيية يف زايدة نسبة امارسة التالميذوضبطها فيما يتعلق بدور 
 .توسطالطور امل

اهتمام التالميذ من كال األلعاب الرتوحيية على يف دراستنا هذ  إىل معرفة مدى أتثري  وقد سعينا     
املتوسط بصفتهم األقرب اتذة أس ووجهات نظريف البحث على آراء  وذلك ابعتمادان ابملادة،اجلنسني 

  .الواقععلى أرض  ملالحظة مدى التأثري

جانب متهيدي تطرقنا فيه إىل مت تقسيم حبثنا هذا إىل  ا املوضوعجبميع اجلوانب يف هذ وقصد اإلحاطة     
 وكذا عرضابلبحث  واملفاهيم املتعلقة ابملصطلحات والفرضيات والتعريفأهداف البحث  اإلشكالية،طرح 

 .عليها واملشاهبة والتعليقالدراسات السابقة 

ابلرتبية يتعلق ، أما الفصل األول فصلني اثنني (للموضوعالنظرية  اخللفية)تناولنا يف الباب األول و      
 والرايضية رتبية ومفهوم الرتبية البدنيةمفهوم الالرتبية البدنية و  نبذة اترخيية عنالرايضية وحيتوي على البدنية و 

كذا العالقة بينهما، ابإلضافة إىل التطرق إىل مكانة الرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائر وكذا أهدافها لنعرج و 
 .بعد ذلك على درس الرتبية البدنية والرايضية

من ماهية الرتويح إىل تعريفه عند بعض النشا  الرايضي الرتوحيي فتطرقنا فيه إىل  الفصل الثاين أما   
 أهداف النشا  الرايضي الباحثني مرورا أبغراض النشا  الرتوحيي وكذا اخلصائص املميزة له وصوال إىل

حتدثنا فيه عن املنهج  ،واحدافصال  (للموضوعامليداين  اجلانب)منت الباب الثاين  وتناولنا يف, الرتوحيي 
وأدواته  وجماالت البحثاخلاصة ابلبحث  وعرض املتغريات وعينة البحث وكذا جمتمعاملستخدم يف البحث 

ويف األخري تطرقنا  وصعوابت البحث والطرق اإلحصائيةاألسس العلمية اليت اعتمدانها يف الدراسة  ومن مث
 .لتحليل املضمون 

ستمارات املوزعة على األساتذة بسبب تطبيق إجراءات احلجر الصحي الناجم عن نظرا لعدم اسرتجاع اال  
 .انتشار وابء كوروان اكتفينا بفصل واحد يف اجلانب التطبيقي
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 :اإلشكالية -1

 ليوميةا ةحلياا يف اكبريدورا  تلعب كما،  ةملتحضرا بلشعوا ةحيا يف متقدمة مكانة لبدنيةا لرتبيةا حتتل    
 ئزاغر ةبعد ودامز لطفلا يولد حيث، لطفلا شخصية انتزإ يف اكبريدورا  تلعب صبحتا حىت دللفر

 غرضا حيقق معينا لوكاـس لكـيسأن  ىلإ هـتدفعو ةـثرابالو لـتنتق  ) ةـلنباها, لفطنةا, ءلذكاا( لميوو
 ىلإ هـتدفع ليتا يـفه و ـمن لـحامر يف اـبقاهوأ راوـظه ةـلفطريا لطفلا لميو شدأ حلركةا تعتربو  ،خاصا

 نـم ربـألكا ءزـجلا نإـف فـمستكشو طـنش ائنـك  راـبإعتبو  هـحول وردـي اـم لـك ةـمعرفو هـبيئت فاـستكشا
 .(4102دراف عبد النور، ) حلركةا لخال من يأيت هـتعلم
 ريــغو ةــملنظما يةــلرياضا باــأللع، وا قباــلس، ا باحةــلس، ا ردةاــملط، ا يرــجلا لــمث بــللعا ظــيالحو    

 يف ةريـــلكبا هـــمهيتأ ىلإ افةـــباإلض، "  لـــلطفا ىدـــل ةـــملتدفقا ةـــلطاقا فرـــتص يتـــلا  اـــلنشا انوـــلأ نـــم كــلذ
 يذـــلا يطـــللمح مـــتفهمه يف لاـــألطفا اعدـــتس يتـــلا تاطاـــلنشا مـــهأ نـــم  ربـــيعت اـــكم،  ليةـــلتسوا تعلمـــلا

 التهمــــــــح ىــــــــعلو همـــنفسأ ىــــــــعل اــــــــخالهل نــــــــم ونربــــــــيع يتـــــــــلا ةــــــــهلاما ائلـــــوس لا دــــــــحوأ هــــــــفي نوـــيعيش
 يتهاألمه جعرا اهذو لطفلا عنه يتخلى ال يلذا للفعاا لعاملاتعترب الرتوحيية  بأللعااف الجتماعيةا
 هناأ على لنفسا ءعلما عليها كدا ليتا ملتوسطا لتعليما ملرحلة خاصة الجتماعيةو ا لنفسيةو ا لفيزيولوجيةا

 .لسريعا لبيولوجيا لنموا ىلإ  جعرا اهذو  هقاللمر نفسي توترو  قلق حالة
 اا كما سيرملدا  لنشاا من مها ءجز تعترب اا حيث للعبا ةلظاهر مدخالالرتوحيية  بأللعاا متثلو     

أن  حيثو لرياضيةو ا لبدنيةا لرتيةا حصة يف خصوصاو  سيةرملدا ألنشطةا حميط يف اكبري احيز تشكل
وميوهلم حنو امارسة  لنفسيا جلانبا تنمية ىلإ ديتؤ عامة رةبصوو  للعبا عملية يف التالميذ كةرمشا

  ملختلفةا بأشكاله للعبا هو دةملاا هذ  يف لتالميذا نتبا ا ماجيلب كثرأحصة الرتبية البدنية والرايضيىة ف
زايدة  يف لعاب الرتوحيية ألامسامهة : ىلإ لبحثا اهذ يف نتباهناإ تنالف الذ ديفرأو  مجاعي نكا اءسو

     .حصة الرتبية البدنية والرايضيةمشاركة التالميذ خالل 

 حلصة امارسة التالميذ  يساهم يف زايدة  تطبيق األلعاب الرتوحييةما إن كان هذ  ملعرفة  وجاءت دراستنا   
   :التايل لالتساؤ  نطرحإذ ميكننا  والرايضيةالرتبية البدنية 

 :عامالسؤال ال

  حصة ت ب ر ؟خالل التالميذ تساهم األلعاب الرتوحيية يف زايدة مشاركة هل 
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  :أهداف البحث -2
 :خنتصرها يف هدف عام وهو

 .التالميذ خالل حصة ت ب ر مدى إسهام األلعاب الرتوحيية يف زايدة مشاركة معرفة  -0
 :فرضيات البحث -3

 :العام الفرض 3-1

 تساهم األلعاب الرتوحيية يف زايدة مشاركة التالميذ خالل حصة ت ب ر. 
 
 

 :أمهية البحث واحلاجة إليه -4

أمهية أي حبث تتوقف على القيمة العلمية للظاهرة املدروسة وما ميكن أن حتققه من نتائج يستفاد  إن   
 :منها على منصة البحث العلمي وتكمن أمهية حبثنا هذا يف عدد من النقا  اليت ميكن تلخيصها فيما يلي

 :اجلانب العلمي من 4-1

العلمي مبعلومات ومعارف جديدة يعتمد عليها من  إن هذا البحث يثري املكتبة اجلامعية ويدعم الصرح    
 .يريد البحث يف مثل هذ  املوضوعات يف هذا النوع من الدراسات

 :اجلانب العملي من 4-2

  التعريف ابأللعاب الرتوحيية ومدى مسامهتها يف زايدة نسبة إقبال التالميذ على حصة ت ب ر. 
  حصة ت ب رحث األساتذة على توظيف األلعاب الرتوحيية خالل. 
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 :مصطلحات ومفاهيم البحث -5

 :والرايضيةالرتبية البدنية  5-1

 :االصطالحي التعريف 5-1-1

الرتبية البدنية هي تلك األنشطة » :من فرنسا أبهنا (Robert Bouben) عرفها روبرت بوابن     
حتقيق النمو  واحلركية هبدفالبدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب البدنية والعقلية والنفسية 

 .» املتكامل للفرد
الرتبية البدنية ذلك اجلزء »: أهنامن بريطانيا فيعرفها على  (Peter Arnoled) أما بيرت أرنولد     

الوجدانية لشخصية  االجتماعية، العقلية، البدنية، وتوافق اجلوانبالعملية الرتبوية اليت تثري املتكامل من 
 .» الفرد بشكل رئيسي عرب النشا  البدين

كما تعرف الرتبية البدنية والرايضية أيضا أبهنا جزء من النظام الرتبوي الذي ميثل جانبا من الرتبية العامة      
لميذ إعداد بدنيا ونفسيا وعقليا يف توازن اتم، حيث أهنا تعترب أكثر الربامج الرتبوية اليت هتدف إىل إعداد الت

قدرة على حتقيق أهداف اجملتمع، كما أن الرتبية مادة تعليمة تساهم ابلتكامل مع املواد األخرى وبطريقتها 
خربيط جميد ريسان وعبد الرمحان مصطفى ) اخلاصة يف حتسني قدرات التالميذ يف خمتلف اجملاالت

 .(12، صفحة 4110األنصاري، 

 :التعريف االجرائي 5-1-2

 وأشكال النشا هي املادة الدراسية اليت تدرس على املؤسسات الرتبوية ابستعمال خمتلف مظاهر    
الرايضي كما متثل جزءا من الرتبية العامة اليت تسعى إىل تكوين شخصية التلميذ من مجيع النواحي 

درس  :أشكالثالثة  وهي علىمستغلة يف ذلك جهاز االنسان احلركي ( واالجتماعية النفسية، البدنية)
 . والنشا  اخلارجي والنشا  الداخليوالرايضية  الرتبية البدنية

 :والرايضية الرتبية درس 5-2

تعليمية مقررة تكمل املواد األخرى ابألخص يف عملية حتسني قدرات التلميذ يف جماالت  وهو مادة    
، صفحة 0996مدير التعليم الثانوي، ) (والعاطفي البدين، املعريف، العقلي احلركي، اجملالاجملال )متعددة 

 .عن حصة قوامها ساعتني مقررة رمسيا على مستوى كافة األطوار التعليمية وهو عبارة، (00
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 :الرتويح الرايضي 5-3

إن كلمة الرتويح و الرتفيه هي كلمة اجنليزية تعين التجديد و اخللق و االبتكار وهناك نظرايت و     
و يفسر الرتويح والرتفيه على انه رد فعل عاطفي  "اللعب" تفسريات هلا إذ أهنا تفوق يف مفهومها اصطالح 

أو حالة نفسية و شعور حيسه الفرد قبل و أثناء امارسته لنشا  ما سلبيا أو اجيابيا هادفا، و يتم أثناء وقت 
الفراغ و أن يكون الفرد مدفوعا برغبة شخصية و يتصف حبرية االختيار و غرضه يف ذاته أي أن الرتويح 

نشا ، فالنشا  ليس غاية يف حد ذاته، أما الغاية فهي ذلك التغيري يف احلالة االنفعالية  والرتفيه أكثر من
والعاطفية و اإلحساس ابلغبطة و السعادة اليت تعمل على شحن البطارية البشرية ملواجهة احلياة مبا فيها من 

 .تعقيد

  :املشاهبةالدراسات السابقة و  -6
أن يستعني يف حبثه بكافة الدراسات  وعلى الباحثشك يف أن البحث العلمي سلسلة مرتابطة األجزاء  ال
ليت تناولت نفس الظاهرة، ومن خالل مطالعتنا لبعض املذكرات وجدانها تشاركت يف عدة نقا  مع ا

 : هذ  الدراسات نذكر ما يلي دراستنا ومن
 :األوىل الدراسة 6-1

حة مقدمة وطرأ: د  ـله جنواـتند دـحنن بصي ذـلع اوضوـالقة باملـا عـليت هلة ازـملنجت اساراد ـلان ـمن بي   
ن لرحماابن عبد " لباحث  اد اعدإلرياضية من والبدنية الرتبية امنهجية ويف نظرية رة لدكتودة النيل شها

لرياضية يف وا لبدنيةالرتبية احصة ء ثناألرياضية الشبه ب األلعااجمموعة من اح قرتإ: ان بعنو" سيد علي 
"  حرييت حكيم "ر لدكتواف اشرإحتت ، ملتوسط التعليم اإلجتماعي ملرحلة والنفسي اجلانب اتنمية 
 .ة لبوي راالية ت وملتوسطااسة على بعض رالداجريت هته احيث 

 :لتايلالشكل اعلى ت الؤلتساوا ثلبحاشكالية إجائت و 
لرياضية و البدنية الرتبية احصة ء ثناأملقرتحة الرياضية الشبه ب األلعااهل لربنامج :م  لعاؤل التساا 
 ؟ملتوسط التعليم اتالميذ مرحلة ى الجتماعي لدوالنفسي افق التوايف حتقيق ل فعاس نعكاا

 : لتايل الشكل اعة على زمو جلزئيةت االؤلتسااكانت ا وهذ
لبدنية الرتبية احصة ل لنفس من خالاعلى د العتماايف تعلم دور لرياضية الشبه ب األلعااهل لربنامج -
 ؟ ملتوسط التعليم اتالميذ مرحلة ى  اضية لدلريوا
لرياضية والبدنية الرتبية احصة ل من خالء باالنتمار لشعوايف دور لرياضية الشبه ب األلعااهل لربنامج -
 ؟  ملتوسط التعليم اتالميذ  ى لد
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 :لشكلا البحث مبنية على هذت املقابل كانت فرضياايف 
س نعكاالرياضية و البدنية الرتبية احصة ء ثناح  أملقرتالرياضية الشبه ب األلعاالربنامج :لعامة  الفرضية ا

ت بالنسبة للفرضيا، وملتوسط التعليم امرحلة  تالميذى الجتماعي لدالنفسي افق التوايف حتقيق ل فعا
 :  جلزئية نذكر منهاا

لبدنية الرتبية احصة ل لنفس من خالاعلى د العتماايف تعلم دور لرياضية الشبه ب األلعاالربنامج -
 . ملتوسطالتعليم اتالميذ مرحلة ى  لرياضية لدوا
ى لرياضية لدوالبدنية الرتبية احصة ل من خالء باالنتمار لشعوايف دور لرياضية الشبه ب األلعاالربنامج -

 : مهها اف اهدة اسة عدرالداكانت هلته وتالميذ 
الجتماعي النفسي افق التوالرياضية يف تنمية الشبه ا بأللعاامسامهة ى لتحقق من مداىل إسة رالدف اهد
 .ملتوسط التعليم البدين ملرحلة ى املستوا حتسنيو
ب لعملية لأللعاوالعلمية القيمة از ابرإكذلك والجتماعية رات املهااملتوسطة املرحلة اتالميذ ب كساإ
كانة و سة رالداالكثر مألمة هلذ  ن التجرييب حيث كااملنهج البحث ا لباحث يفاتبع و إل رياضية الشبه ا
ن ألستبياالبحث أدوات الباحث من استعمل ، و إملتوسط اأستاذ يف الطور  44 تتمثل يفة ملختربالعينة ا

فق التواكبري يف حتقيق دور ملقرتحة الرياضية الشبه ب الأللعال أن لقوانه ميكن الباحث امن ن مكو
ل ستعماهلا بوجه صحيح خالاعرفنا كيفية وحسنا إن أ توسطملالتعليم امرحلة  الجتماعي لتالميذالنفسي ا

 .لرياضيةوالبدنية الرتبية احصة 

 : لدراسة الثانيةا 6-2

حلسي اجلانب الرياضية يف تنمية الشبه ب االلعادور ا":ان  لك بعنودر وذلقااسة قيمر عبد درا     
 هم وطنية ق وفرالثة لثنية اسة ميددراسة رالدا يعةطبحيث كانت  "ليدة اكر سيراماى حلركي لدا

جلانب ايف تنمية دور لرياضية اشبه ب هل ألللعا:  سة يفرالداشكالية إمتثلت وسطيف , ملسيلةا :كالتايل
 ؟ ليد ة اسي كرراماى حلركي لداحلسي ا
  :لتايلالشكل اعلى وض لفرا
 .ليدة اكرسيراماى حلركي لداحلسي اجلانب انمية يف تدور لرياضية الشبه ب الأللعا- :لعامة الفرضية ا
 .  للطفل  حلسنك السلواجيايب يف حتسني دور الرياضية هلا اشبه ب اللعاا-:   جلزئيةت الفرضياا
 .جليد للحركةداء االاىل إبالطفل ل صولوالرياضية يف اشبه ب اللعااتساهم  - 
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أداة كانت ا ونية هذامليدت البياناايعتمد على مجع ي لذاملسحي الوصفي املنهج اعلى وا عتمداقد و 
 تالياو الثةثى ليد على مستوة الكررب مد 41مشلت ولبحث امتثله عينة ن وإلستبيااتقنية هي لبحث ا

:   سة رالداف اهدأمن ن كاويد حبثهم ولك بغية تزوذعليهم رات إلستماايع زمت توحيث  لوطينالقطر امن 
 .حلركية احلسية رات القدالرياضية يف تنمية الشبه ب األلعاامهية از أبرإ -
 ةجتماعيواال لنفسيةا حيالنوالطفولة من مجيع ابالنسبة ملرحلة لرياضية الشبه ب االلعاامهية أمعرفة  -
 .خللقيةاو لصحية ا لبدنيةا
ك لسلواجيايب يف حتسني دور الرياضية هلا اشبه ب اللعاا:أن  ها دىل نتيجة مفاإلبحث ا اقد توصل هذو 
   .حركةجليد للداء االاىل إبالطفل ل وصولاحلسي للطفل حبيث تساهم يف ا

 :الدراسة الثالثة 6-3

 تالميذ دىل سيةلنفا دراتلقا ضبعمية تن فيبه رايضية لشا بأللعاا امهةمس :بعنوان دراسة دراف عبد النور
  .ودمسع حاسيمدينة  تا سومت وىمست على جريتأ ميدانية سةدرا -  سولمتا

 رلطوا تالميذ ىلد لنفسيةا راتلقدا بعض تنمية يف ياضيةر لشبها بأللعاا تساهم هل :البحث مشكلة   
 ؟ملتوسطا
  لرياضيةا لشبها بلأللعا سنيراما لغريو ا سنيرملماا ىلد لنفسيةا راتلقدا سبقياقام الطالب  حيث 
 لقيمةا ازبرإو  سيرملدا يف الوسط  لرياضيةا لشبها بأللعاا قعوا معرفة يف متمثلة سةرالدا افهدأ كانتو
 لنفسيةا راتلقدا بعض تنمية يف تساهم كانتإذا  ما معرفةو  لرياضيةا لشبها بلأللعا لعمليةوا لعلميةا

   : يلي كما لعامةا لفرضيةا كانت حيث
 لغريو ا لرياضيةا لشبها بلأللعا سنيرملماا لتالميذا بني حصائياإ لةدا وقفر توجد :لعامةا لفرضيةا

 . لنفسيةا راتلقدا يف سنيراما
 : يلي كما كانت جلزئيةا تلفرضياا ماأ

 سنيرملماا غريو سنيرملماا لتالميذا جهةامو على رةلقدا يف حصائيةإ اللةذات د وقفر توجد  -0
 . لقلقا لرياضيةا شبه بلأللعا

 غريو سنيرملماا لتالميذا بني لعقليا رلتصوا على رةلقدا يف حصائيةإ اللةذات د وقفر توجد -4
 .لرياضيةا شبه بلأللعا سنيرملماا

وبرانمج  نالستبياا هي سةرالدا يف ملستعملةا دواتألاو  لوصفيا ملنهجافكان  ملتبعا للمنهج بالنسبة ماأ   
spss   ملئويةا بالنسبة لنتائجا حللتو . 
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 غلبو أ لنفسيةا راتلقدا بعض تنمية يف لرياضيةا لشبها بأللعاا تساهم: حيث كانت أهم النتائج هي
 .لبدنيةا لرتبيةا حصة يف وهنايطبق ةألساتذا

 :الدراسة الرابعة 6-4

 لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة سةراما تأثري: "   انعنو حتت يونس لدينا دعما محدأ لطالبا ادعدإ من   
 " سنيراما لغريوا سنيرملماا بني نةرمقا سةدرا ملتوسطا لتعليما لتالميذ إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا على
 جلامعيةا لسنةا ،لرياضيا لنفسيا دشارالا ختصص ماجيستري سالةر ة،بسكر لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا قسم

4101/4100. 

 لنفسيا لتكيفا يف تؤثر ملتوسطا لتعليما مرحلة يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة سةراما هل- :إلشكاليةا
 ؟  للتالميذ إلجتماعيا
 :تلفرضياا 
 لتكيفا يف تؤثر ملتوسطا لتعليما مرحلة يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة سةراماإن -: لعامةا لفرصيةا 
 .للتالميذ إلجتماعيا لنفسيا

 : لجزئيةا تلفرضياا
 ارسملدا تالميذ بني إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا سمقيا على حصائيةإ اللةذات د وقفر توجد -0
 .لرياضيةو ا لبدنيةا لرتبيةا حلصة سنيراما لغريوا سنيرملماا ملتوسطةا

 ارسملدا تالميذ بني إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا سمقيا على حصائيةإ اللةذات د وقفر توجد -4
 .جلنسا حسب لرياضيةو ا لبدنيةا لرتبيةا حلصة سنيرملماا  ملتوسطةا

 :ملمستخدا لمنهجا
 لرتبيةا حلصة سنيرملماا لتالميذا على ملطبقا سملقياا نتائج نةرمبقا لكوذ رنملقاا ملنهجا على لباحثا عتمدا
 .تإلجاباا نةرمقاو  سملقياا نفس على باإلجابة سنيراما لغريوا لرياضيةوا لبدنيةا
 كافة منتلميذ غري امارس حلصة ت ب ر  51 تلميذ منهم 061على سةرالدا لباحثا ىجرأ لقد: لعينةا

 .قصدية بصفة لعينةا رختياا مت متوسطة 16 هادعد لبالغوا ةبسكر اليةو تمتوسطا
 بني إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا سمقيا على حصائيةإ اللةذات د وقفر دجوو:  ليهاا لمتوصلا لنتائجا 
 .سنيرملماا لتالميذا لصاحل سنيراما لغريوا سنيرملماا لتالميذا
 ملرحلةا تالميذ بني إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا سمقيا على حصائيةإ اللةذات د وقفر التوجد- 
 .جلنسا حسب ملتوسطةا
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 إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا يف تؤثر ملتوسطا لتعليما مرحلة يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة سةراما- 
 .للتالميذ

 :الدراسة اخلامسة 6-5

 نظرية يف ماجيستري سالةر"  هقنياملرا للتالميذ ينوالعدا كلسلوا خفض يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةدور ا"
 قدو 4111-4110 جلامعيةا لسنةا ي،تربو بدين  نشا ختصص ،لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا منهجيةو

 :لحو سةرالدا رتمتحو
 :  إلشكاليةا

 ىلد نيةوالعدا تلسلوكاا من لتقليلا يف لثانويةا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا سةراما فعالية ىمد ما -
 ؟   هقنياملرا لتالميذا
 : تلفرضياا
 كلسلوا خفض يف ةكبري مهيةا تلثانوياا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا سةرملماان  -:  لعامةا لفرضيةا
 .هقنياملرا لتالميذا ىلد ينوالعدا
 :لجزئيةا تلفرضياا 
 لرياضيةوا لبدنيةا للرتبية سنيرملماا لتالميذا بني يجلسدا وانلعدا يف حصائيةا اللةذات د وقفر توجد -0
 .سنيرملماا غريو
 لرياضيةوا لبدنيةا للرتبية سنيرملماا لتالميذا بني للفظيا وانلعدا يف حصائيةا اللةذات د وقفر توجد-4 
 .سنيرملماا غريو
 تفسريو حتليلو سةدرا على ميقو يلذا لوصفيا ملنهجا عل لباحثا عتمدا لقد : ملمستخدا لمنهجا 
 .هادبعاوأ خصائصها حتديد لخال من ةلظاهرا
 :لعينةا
   خلدا لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا نسورميا تلميذ 000ب رونيقد لتالميذا من عينة عل لبحثا اءجرا مت 
  ئيةاعشو بطريقة رةخمتا هيو, داخل املؤسسة لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا نسورمياال  تلميذ 000و ملؤسسةا
 تلسلوكاا على لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا سةرملما جيايبا تأثري على لتد نتائج ىلا لباحثا توصل قدو
 .التالميذ ىلد نيةوالعدا
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 :الدراسة السادسة 6-6

 :دراسة قية رفيق وجاءت كالتايل
 ملرحلةا تالميذ عند سيرملدا لعنفا من لتقليلا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصةدور :" سةرالدا انعنو

  ."ملتوسطةا

 : سةرالدا فهد
   ملتوسطا رلطوا لتالميذ نةازمتوو سوية شخصية ءبنا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة تأثري ىمد معرفة -
 من لتقليلا يف ملتوسطةا ملرحلةا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة تكتسبها ليتا ةلكبريا المهيةا ازبرإ -

 .سيرملدا لعنفا ةظاهر
 . دلفرا شخصية تكوين على تأثريها ىمدو هقةاملرا ةفرت عن ةنظر ءعطاإ -
 .لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصة لنفسيةا اتلتأثريا لحو حبوثهم لتوجيه سنيارلدا نتبا إ لفت لةوحما -

 :سةرالدا مشكلة 
.  ؟ملتوسطةا ملرحلةا تالميذ عند سيرملدا لعنفا من لتقليلا يفدور  لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصة هل 

  : سةرالدا تفرضيا
 تالميذ ىلد سيرملدا لعنفا من لتقليلا يف مهادور  لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصة :لعامةا لفرضيةا
 .ملتوسطةا ملرحلةا
 :  لجزئيةا تلفرضياا 
 ملرحلةا تالميذ عند للفظيا ينوالعدا كلسلوا من لتقليلا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة تساهم-
 . ملتوسطةا
 ملرحلةا تالميذ عند جلسميا ينوالعدا كلسلوا من لتقليلا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة تساهم- 
 .ملتوسطةا
 بنيو لبعضا بعضهم لتالميذا بني تلعالقاا توطيد يف لفعادور  لرياضيةاو  لبدنيةا لرتبيةا حلصة  - 
 .ملتوسطةا ملرحلةا يف يسيةرلتدا هليئةوا لتالميذا
 : نيةالميدا سةرالد اءاتجرإ 
 لرتبيةا حلصة سنيرملماا متوسطة بعةرا لسنةا تالميذ من لبحثا جمتمع نيتكو: لبحثا عينةو  مجتمع-
 فهي لبحثا عينة ماا رقما بلدية تمتوسطا خمتلف من تلميذ  109عددهم  لبالغوا لرياضيةوا لبدنيةا

 .رقما بلدية يف تمتوسطا 1تلميذ موزعة على  011 من متكونة دةمقصو
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  لسنةا من يما شهر غاية ىلإ يفيفر شهر مابني ةملمتدا ةلفرتا لخال: لزمانيا للمجاا 
والرويسي  4و 0 حسن بن خليفة"  تمتوسطا على نيةامليدا سةرالدا اءجرإ مت لقد:لمكانيا للمجاا 

 .رقما ببلدية" عربية محدأ ،هيمياإلبرا بلقاسم والبشري
 .لوصفيا ملنهجا عتباإ مت سةرالدا افهدأ لتحقيق : ملمستخدا لمنهجا 
 .نالستبياا رةستماا :سةرالدا في لمستعملةا دواتألا 
 :  لتاليةا لنتائجا همأ ىلإ ستنادرا لخال من توصلنا:ليهاإ لمتوصلا لنتائجا 
 ملرحلةا تالميذ عند للفظيا ينوالعدا كلسلوا من لتقليلا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة تساهم-
 .ملتوسطةا

 ملرحلةا تالميذ عند جلسميا ينوالعدا كلسلوا من لتقليلا يف لرياضيةو ا لبدنيةا لرتبيةا حصة تساهم-
 .ملتوسطةا
 يف يسيةرلتدا هليئةوا مالئهوز لتلميذا بني تلعالقاا توطيد يف لفعادور  لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصة- 
 .ملتوسطةا ملرحلةا
 .ملتوسطةا ملرحلةا تالميذ عند سيرملدا لعنفا من لتقليلا يفدور  لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصة- 
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 :خالصة

من خالل التعرض إىل اخلطوات السابقة الذكر واملتمثلة يف املقدمة وطرح اإلشكالية وعرض أهداف      
إضافة إىل  كما تطرقنا إىل تبيان أمهيته البحث من اجلانب العلمي والعملي  البحث مث صياغة الفرضيات،

حتديد املفاهيم واملصطلحات، إىل جانب ذلك تفحصنا بعض الدراسات السابقة والبحوث املشاهبة 
هذا وأن التعريف ابلبحث أساس ال يستغىن عنه يف خطة البحث العلمي ألنه  وأتبعناها ابلنقد والتعليق،

ميكن الباحث فهم أبعاد حبثه من جهة ومساعدة القارئ على الفهم السليم للبحث واالستفادة منه من 
 .جهة أخرى
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 :متهيد 

ة يف جمرد مترينات وألعاب تروحيية ومسابقات فقط كما يليس من املمكن حصر الرتبية البدنية والرايض     
فعاال من الرتبية العامة يعمل على تكوين الفرد من  وجزءالبعض، فهي تسمو لتمثل عنصرا هاما  هو معتقد

  .ةة تؤمن له احلياة السليمة والطيبمجيع النواحي اليت تساعده على االندماج يف اجملتمع بصور 

اجلزء األول من هذا يف  تطرقنا إليها قيمتها احلقيقيةوملا كان من املهم أن نعطي للرتبية البدنية والرايضية      
وكذا تطرقنا إىل درس الرتبية البدنية  وحمتوى براجمها ونربز أهدافهااملفهوم احلقيقي هلا  وضحالفصل لن

 .بشكل أفضلتتضح الصورة حىت والرايضية وحمتواه 

 .الرتبية البدنية والرايضية :أوال 
 :اترخيية عن الرتبية البدنية والرايضية نبذة -1

أساسا بدراسة  هتتمإن الرتبية البدنية والرايضية قدمية قدم اإلنسانية فقد مرت يف اترخيها بعدة مراحل      
اتريخ النشاط البدين والرايضي لإلنسان وذلك من أجل استخالص الدروس والعرب من املاضي والتعرف 

ة حضور واتريخ عري  يف فقد كان هلذه األخي ، لوقوع فيها يف احلاضر واملستقبلعلى األخطاء وجتنب ا
 .خمتلف احلضارات القدمية

 : الرتبية البدنية والرايضية يف احلضارات القدمية 1-1
  املصريةالرتبية البدنية والرايضية يف احلضارة:  
إن ممارسة الرتبية البدنية يف عصر الدولة املصرية القدمية حقيقة اترخيية، حيث ال تزال الشواهد واآلاثر     

حمتفظة مبا سجله املصريون القدماء على جدران مقابرهم ويف معابدهم وأوضحت بعض املصادر املصرية أن 
رايضة كانت وسيلة تربوية، وذكر بعض األلعاب الرايضية اليت كان ميارسها الصبية والتالميذ تدل على أن ال

، وكانت الرتبية البدنية من بني مناهج "بيت التعليم" يف مصر القدمية كانت تسمى  أن املدرسةاملؤرخون 
 .(01، صفحة 2102قية رفي ، ) الدراسة
  والرومانيةالرتبية البدنية والرايضية يف احلضارة اإلغريقية: 

ا أما عن احلضارة اإلغريقية فقد كانت هناك مدارس تعتمد أساسا على الرتبية البدنية وتسمى ابلباريسرت     
 01أما الباريسرتا فهي تتميز ابلفخامة واالكتمال الفين وهي ختتص ابلفتيان حىت سن . وكذلك اجلمنزيوم

حني أن اجلمنزيوم عبارة عن مدرسة رايضية متخصصني يف يتدربون على فنون الرايضة حتت إشراف حيث 
من سن  ابتداءال ألبناء الطبقة احلاكمة ذات مساحة كبية يشرف عليها مدير معني من الدولة وال يسمح إ
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، وقد كانت أيضا تقام مهرجاانت تسمى ابأللعاب األوملبية وهذا كل أربعة سنوات وتشتمل على 01
يل، أما يف احلضارة الرومانية فقد شجع الرومان األطفال على وركوب اخل ب القوى وكذا املصارعةألعا

واملالكمة وألعاب الكرة والصيد، إمياان مننهم  ات ومسابقات اجلريكاألرجوحممارسة ألعاب ذات نشاط  
" وأكد املفكر الروماين" جوفينال"ين الروماإىل  السليم وقد نسبت هذه احلكمة أبن العقل السليم يف اجلسم

على أمهية األنشطة البدنية لألطفال وربطها ابألخالق ونصح ابالعتدال فيها حىت يتجنب  "بلو اترك
 .(091، صفحة 2110أمني أنور اخلويل، ) األطفال اإلرهاق

 :الرتبية البدنية والرايضية يف العصور الوسطى 1-2

أما يف العصور الوسطى فقد ظلت الفلسفة الالهوتية تنظر نظرة شك للرتبية البدنية وترى أبن الرتبية     
 الروحية والعقلية هي أساس تربية اإلنسان وهو ما أثر أتثيا سلبيا كبيا يف اتريخ الرتبية البدنية يف هذه الفرتة

 .(01، صفحة 2102قية رفي ، )

 :الرتبية البدنية والرايضية يف العامل اإلسالمي 1-3

علموا : "الرسول صّلى هللا عليه وسلمأما الدين اإلسالمي فقد حث على ممارسة الرايضة لقول     
مدرسة حب  0111عام  ويف عصر النهضة أسس يوهان بيسداو". أوالدكم الرماية والسباحة وركوب اخليل

أمني أنور اخلويل، ) اإلنسانية وفيها خصص ثالث حصص ملمارسة أنشطة تروحيية كاجلمباز واأللعاب
 .(091، صفحة 2110

 :الرتبية البدنية والرايضية يف العصر احلديث 1-4

فقد توحدت أهداف الرتبية البدنية وأصبح هناك اتفاق كبي  (م0991-0991)أما يف العصر احلديث    
فيما تقدمه هذه األخية من تكوين املواطن الصاحل يف مجيع اجملاالت وابلتايل فقد أصبح من ح  اجلميع 
ممارسة أنشطة الرتبية البدنية وهو تطور ملحوظ لتزول بذلك فكرة أن الرايضة تقتصر على فئة معينة، وممّا 

قية ) الفرتة هو اإلقرار أبن الرتبية البدنية والرايضية قد أصبحت علما قائما على مبادئ بيداغوجية مييز هذه
 .(09، صفحة 2102رفي ، 

 

 

 



 والرياضية البدنية  التربية                                                           الفصل األول( الباب األول)

 

19 
 

 :مفهوم الرتبية -2
  :املفهوم الّلغوي 2-1

راب، يربو، ربوا  :األولأما : لغويةيف اللغة هلا ثالث أصول ابلعودة إىل معاجم اللغة، جند أن كلمة تربية  
أما و . (0112، صفحة 0991ابن منظور، ) "ويريب الصدقات» قال تعاىلمنّيته، : منا، وأربيتهمبعىن زاد و 
عليه لك هل " هللا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال  عن أيب هريرة رضي مبعىن نش  وترعرع، يرّب  رّب  :الثاين فهو

  .وتصلحها تراعيها، تّرهبا بّضم الباء أي رواه مسلم" ا نعمة تربّ من 
 .لحه وتوىل أمره وساسه وقام عليه، مبعىن أص، يربّ ربّ  :وأما األصل الثالث فهو

النبات أو احليوان، وهتذيب البشر، دومنا تفري  بني ويف اللغة الالتينية استخدمت الرتبية للداللة على تربية  
 .هذه األحوال مجيعا

 :املفهوم االصطالحي 2-2

هي تلك العملية الواعية املقصودة وغي املقصودة، إلحداث منو وتغي وتكيف مستمر للفرد، من مجيع     
وأنشطته املختلفة،  جوانبه اجلسمية والعقلية، والوجدانية من زوااي مكوانت اجملتمع، وإطار ثقافته،

واحتماالت  وخصائص احلاضروالعلمية على أساس من خربات املاضي الجتماعية، االقتصادية والثقافية ا
املستقبل فتعمل على تشكيل األجيال اجلديدة يف جمتمع إنساين يف زمان ومكان معني وتنمية مكوانت 

ممكنة من خالل ما يكتسبونه من معارف شخصياهتم املتفردة، ومبا ميكنهم من تنميتها إىل أقصى درجة 
حيمل ثقافة جمتمعه، متكيفا مع نفسه، ومع بيئته ومواقف  مواطنااهات ومهارات، ومبا جتعل كل فرد واجت

 .احلياة املتغية ومنتجا يساهم يف أحد جماالت العمل واإلنتاج، وحاسا لقضااي أمته، واإلنسانية مجعاء
حاالت جسمية وعقلية يتطلبها لرتبية هتدف إىل أن تثي وتنمي لدى الفرد هلذا فإن دور كامي يرى أبن ا    

 .(00، صفحة 0911صاحل عبد العزيز، ) جمتمعه احمللي الذي يعده للحياةمنه 

 :مفهوم الرتبية البدنية والرايضية -3

هي العملية  هناالباحثني حيث تعرف الرتبية البدنية أبلقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والرايضية بني     
هو األنشطة البدنية املختارة لتحقي  و   األداء اإلنساين من خالل وسيطدف إىل حتسنيهتالرتبوية اليت 

األلعاب : مرادف للتعبيات مثلذلك، وذكرت لومبكني أن البعض يرى أن الرتبية البدنية والرايضية 
تعريفها لكل من هذه التعبيات أوضحت أن تضمني هذه املكوانت يف برامج  بعدالرايضية و املسابقات و 

الرتبية البدنية والرايضية يعتمد على كون هذه الربامج منظمة أو عفوية تنافسية أو غي تنافسية إجبارية أو 
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بدي برأيها الوظيفي أو خارجه وغي ذلك من املتغيات ولكنها أبت إال أن ت اجملال اختيارية، داخل نطاق
الرتبية البدنية هي العملية اليت يكتسب الفرد خالهلا أفضل " :يف صياغة التعريف على النحو التايل 

ومن فرنسا وضع روبرت بوابن  ،"املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية واللياقة من خالل النشاط البدين 
حاجات الفرد من اجلوانب البدنية والعقلية تلك األنشطة املختارة لتحقي  : " أبن الرتبية البدنية هي

 .(51، صفحة 2110أمني أنور اخلويل، ) دف حتقي  النمو املتكامل للفردوالنفسية احلركية ب
العملية ذلك اجلزء املتكامل من : " ومن بريطانيا ذكر بيرت أرنولد تعريفا للرتبية البدنية حيث يرى أبهنا   

الرتبوية اليت تثري وتواف  اجلوانب البدنية والعقلية واالجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب 
 .(51، صفحة 2110أمني أنور اخلويل، ) "النشاط املباشر

إمنا تعددت مفاهيمها بني العديد من ومن هنا جند أن الرتبية البدنية مل تنحصر يف مفهوم واحد، و      
الباحثني فكل منهم أعطى رأيه اخلاص، ولكنهم يتفقون يف مضمون واحد مفاده أن الرتبية البدنية تعمل 
على إنشاء الفرد وتكوينه يف مجيع اجملاالت البدنية، االجتماعية، االنفعالية والعقلية من خالل النشاط 

 .م وطنهالبدين حىت يكون مواطنا صاحلا خيد

 :عالقة الرتبية البدنية والرايضية ابلرتبية العامة -4

إن الرتبية البدنية هي أحد مقاصد الرتبية العامة ألهنا تعتمد على أسس تربوية ابلغة األمهية ابلنسبة      
جامعات، مدارس، )للفرد وهلذا جندها أصبحت ختصصا ملمارسة أنشطة رايضية داخل املؤسسات الرتبوية 

اعي وغيها من املقاصد الرتبوية وذلك للمسامهة يف الرفع من الثقافة والتطبيع االجتم...( رايض األطفال
حيث توصف هذه العالقة أبهنا تلك العملية الرتبوية اليت تتم عند ممارسة أوجه النشاط البدين واليت تنمي 
وتصون جسم اإلنسان فحينما يلعب اإلنسان أو يتدرب على املوازي أو ميارس التزحل  على الثلج أو 

يت تساعده على تقوية جسمه وسالمته فإن عملية الرتبية تتم يف يباشر أي لون من ألوان النشاط البدين ال
حممود ) نفس الوقت وهذه الرتبية قد جتعل حياة اإلنسان أكثر رغدا أو ابلعكس قد تكون من النوع اهلدام

 .(00، صفحة 0992عوض بسيوين، فيصل ايسني الشاطي، 

جاء يف امليثاق الدويل للرتبية البدنية فقد والرتبية البدنية جزء ابلغ األمهية من عملية الرتبية العامة،     
الرتبية البدنية والرايضية متثالن الركن األساسي ) والرايضية الصادر عن اليونسكو يف الفصل الثاين بعنوان 

، لذا ينبغي أن ننمي الرتبية البدنية والرايضية (امةالذي تقوم عليه الرتبية املستمرة يف نظام الرتبية الع
 ابعتبارمها بعدين أساسني للرتبية والثقافة حسب قدرات كل إنسان وأن ننمي كذلك إرادته والتحكم يف
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يف جمتمعه وينبغي أن تضمن استمرارية النشاط وممارسة الرايضة طوال حياة أهوائه وأن ننمي اندماجه 
 .(010، صفحة 0991د أمني أنور اخلويل، ) بية شاملة ودائمةر اإلنسان وذلك بواسطة ت

ومن هذا األخي جند أن العالقة بني الرتبية البدنية والرايضية والرتبية العامة تعترب قوية جدا، الشيء الذي     
 .ية العامةجعل الكثي من الباحثني يعرفوهنا أبهنا جزء ال يتجزأ من الرتب

  :اجلزائر مكانة الرتبية البدنية والرايضية يف -5

ية البدنية يف الرتبوتعد يؤكد ميثاق قانون الرتبية البدنية والرايضية أبن الشباب يشكل رأس مال لألمة،     
 .(11، صفحة 2110خيي مسي، ) ظام تربوي عمي  االندماج ابلنظام الرتبوي الشاملناجلزائر 

صدر قانون الرتبية البدنية والرايضية، هذه الوثيقة اهلامة تعترب دستورا هاما  0911أكتوبر  25يف و     
، يف كل املستوايت من حيث املبادئ العامة للرتبية واحلساس اهلام اجملال حيدد احلقوق والواجبات هلذا

حممود ) اإلطارات مث تنظيم احلركة الرايضية الوطنية واجمللس الوطين للرتبيةتكوين كذا البدنية والرايضية و 
 :حماور أساسية وهي 1وقد مشل الدستور  ،(11، صفحة 0992عوض بسيوين، فيصل ايسني الشاطي، 

 القواعد العامة للرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائر . 
 الرتبية البدنية وتكوين اإلطارات اجلزائر تعليم. 
 تنظيم احلركة الرايضية الوطنية. 
 التجهيزات والعتاد الرايضي. 
 محاية ممارسي الرايضة. 
 الشروط املالية. 

فقد نص أن الرتبية البدنية شرط ضروري لصيانة الصحة وحترير طاقة  (0911) أما امليثاق الوطين لسنة    
شجع وتطور خصاال معنوية ، وفضال عن املزااي اليت توفرها للفرد تورفع القدرة الدفاعية لدى األمة العمل

، متكن عامل تعاوين نفسي وبدين ، كما أهّناالروح اجلماعية كما حترس على تكوين اإلنسان: هامة مثل
 .ة خمتلف أنواع الرايضةالطلبة من ممارس

 : أهداف الرتبية البدنية والرايضية -6

فيما يلي األهداف األكثر شيوعا يف قوائم األهداف العامة للرتبية البدنية والرايضية لبعض املدارس  سنبني 
 :ةالعاملي



 والرياضية البدنية  التربية                                                           الفصل األول( الباب األول)

 

22 
 

 التنمية البدنية والعضوية: 

هتتم الرتبية الرايضية يف املقام األول بتنشيط الوظائف احليوية لإلنسان من خالل إكسابه اللياقة البدنية     
والقدرات احلركية اليت تعمل على تكييف أجهزة اإلنسان بيولوجيا ورفع مستوى كفايتها الوظيفية وإكساهبا 

دون سرعة الشعور ابلتعب أو اإلرهاق، فمن الصفات اليت تساعد اإلنسان على القيام بواجباته احلياتية 
والقدرة  العضلي والتحمل الدوري والتنفسي خالل األنشطة البدنية يكتسب الفرد القوة والسرعة واجلهد

العضلية، والرشاقة واملرونة، والتواف  العضلي العصيب، ابإلضافة إىل حتسني عمل اجلهاز القليب الوعائي وبقية 
دمحم عبد الفتاح عنان، د ) د على االرتقاء مبقومات وأسس اللياقة البدنية يف اإلنسانأجزاء اجلسم  مما يساع
 .(22-20، الصفحات 0991عدانن درويش جلون، 

 تنمية املهارات احلركية: 

تعد من أهم أهداف الرتبية الرايضية، حيث تبدأ براجمها من فرتة الطفولة لتنشيط احلركة األساسية   
 :وتنمية أمناطها الشائعة واليت تنقسم إىل( األصلية)

 كاملشي واجلري والوثب: حركات انتقالية. 
 كالثين والّلف وامليل: حركات غي انتقالية. 
 ع والركلكالرمي والدف: حركات معاجلة وتناول. 

فهي وإن كانت تت سس على . من مث أتسس املهارة احلركية على هذه األمناط، فهي مهارات متعلمة   
اللياقة البدنية واحلركات األصلية، إال أن االعتبارات اإلدراكية واحلسية هلا أمهيتها يف اكتساب املهارات 

ات اخلاصة بكرة القدم منها على سبيل املثال املهارات الرايضية التخصصية، فاملهار : احلركية ومن أمثلتها
ختتلف عن املهارات اخلاصة بكرة اليد أو الطائرة أو نشاط رايضي  ،(ابلرأسالكرة  ضرب-الكرة  ترويض)

 .(21، صفحة 0992حممود عوض بسيوين، فيصل ايسني الشاطي، ) آخر

 التنمية املعرفية : 

يتصل هذا اهلدف ابجلانب العقلي واملعريف، وكيف ميكن للرتبية الرايضية أن تساهم يف تنمية املعرفة     
والفهم والتحليل والرتكيب، من خالل اجلوانب املعرفية املتضمنة يف األنشطة البدنية والرايضية، كتاريخ 

ملمارسة، وقواعد التغذية وضبط الوزن املسابقة أو اللعبة، وقواعد اللعب اخلاصة هبا وأساليب التدريب وا
، من جوانب هلا طبيعة معرفية ال تقل أمهية عن اجلوانب احلركية والبدنية يف النشاط اخل ...هبا، اخلاصة 

 األفراد، واليتاملهارة الذهنية لدى  يف تنميةالرايضي، فاألبعاد املعرفية لألنشطة الرايضية هلا أتثي مباشر 
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 .يف حملها املناسبالقرارات  واختاذالسليم  التفكيعلى  اهتم اليومية، وتساعدهمبدورها تنفعهم يف حي
 .(21، صفحة 0992حممود عوض بسيوين، فيصل ايسني الشاطي، )

 التنمية االجتماعية: 

تساهم الرتبية البدنية والرايضية يف غرس القيم الثقافية واخللقية اليت تواجه أعمال كل مواطن وتساهم      
حممود عوض ) املسؤوليةحتمل يف تعزيز احملّبة كي يتعدى ذاته يف العمل وتنمية روح االنضباط والسعادة و 

تتسم بثراء املناخ االجتماعي ووفرة العمليات  كما،(21صفحة ، 0992بسيوين، فيصل ايسني الشاطي، 
ين عددا كبيا من اخلربات إكساب املمارس للرايضة والنشاط البد هناوالتفاعالت االجتماعية اليت من ش 

ية املرغوبة واليت تنمي اجلوانب االجتماعية يف شخصيته وتساعد يف التطبيع والتنشئة االجتماعوالقيم 
 .اجملتمع ف مع مقتضيات نظموالتكي

 الرتويح وأنشطة الفراغ: 

يعد الرتويح أحد األهداف القدمية للرتبية البدنية الرايضية، فعرب التاريخ مارست أغلب الشعوب ألواان      
واملشاركة الرتوحيية من خالل األنشطة البدنية تتيح  من أجل املتعة ومتضية وقت الفراغمن النشاط البدين 

وتضيف هلا األبعاد  يت تثري حياة الفردقدرا كبيا من اخلربات والقيم االجتماعية والنفسية واجلمالية، ال
البهيجة املشرقة والنضرة املتفائلة للحياة، ذلك ألهّنا متد الفرد بوسائل وأساليب للتكيف مع نفسه وجمتمعه،  

ن املشاركة يف الربامج الرايضية تتيح فرص التنفيس عن مشاعر التوتر والشّد العصيب اليت أصبحت كما أ
تالزم حياتنا اليومية املعاصرة، وتوفر أيضا فرص اكتساب مهارات االسرتخاء والراحة واالستجمام، ويف 

  عليها مهارات مدى احلياة الرتبية الرايضية جيب أن نعمد إىل إكساب األفراد املهارات الرايضية اليت يطل
د ) رايضي أو بدين تروحيي مفيد وممتعله ملعرتك احلياة من مزاولة نشاط واليت متكن الفرد بعد خترجه ودخو 

 .(21، صفحة 0991أمني أنور اخلويل وآخرون، 

 التنمية النفسية: 

ظهر دور الرتبية البدنية والرايضية من خالل تدريب التلميذ اليت على التحكم يف تعبياته االنفعالية عن     
التحّكم يف عواطفه وطرح القل  يسمح للمراه  أن ميارس طري  اشرتاكه يف األلعاب املختلفة فالّلعب 

 .(51، صفحة 0911دمحم عادل، كمال الدين زكي، ) والشعور ابلثّقة والتمتع ابلبهجة
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الثقة م الذات النفسية والذات اجلسمية حتسني مفهو : أهنا تكسب التلميذ قيما نفسية سلوكية منهاكما      
ابلنفس، أتكيد الذات، إشباع امليول واالحتياجات النفسية، خربة النجاح املربية، تنمية مستوايت الطموح، 

 .(25، صفحة 0991د أمني أنور اخلويل وآخرون، ) للتفوق واالمتيازوالتطلع 

مجع أنور أمني أنور اخلويل دراسات بعض الباحثني يف كتابه يف علم النفس الرايضي ومنها الدراسة  وقد     
اليت أجراها رائد علم النفس الرايضة أوجليفي تتكو على مخسة عشر ألف من الرايضيني، وأدلت نتائجها 

 :على أن أتثيات الرتبية البدنية والرايضية اجلانب النفسي هي

  إىل حتقي  وإحراز أهداف عالية ألنفسهم ولغيهم كتساب احلاجةا. 
 االتسام ابالنضباط االنفعايل والطاعة واحرتام السلطة. 
 والتحكم  واالتزان االنفعايلالثقة ابلنفس : سية املرغوبة مثلاكتساب مستوى رفيع من الكفاايت النف

 .عدوانيةواخنفاض يف التعبيات ال واخنفاض القل  والتوترات العصبيةيف النفس، 
 

 :درس الرتبية البدنية والرايضية -7

درس الرتبية البدنية والرايضية كغيه من الدروس األخرى املنهجية األخرى له دور فعال ومميز يف حتقي      
األهداف الرتبوية، وميثل الدرس أغر وحدة تعليمية يف املنهج املدرسي ويعد كحقل أساسي لتعليم وتربية 

 .(09، صفحة 0915علي الدريدي، السيد علي دمحم، ) النش 
درسية اإلطار الذي تتجمع فيه كل اخلربات الرتبوية والرايضية املرتبية البدنية والرايضية كما يعترب درس ال    

د ) دنية والرايضيةلرتبية البلأساس كل منهاج التالميذ فهو  الدرس على تنمية قدراتيعمل إضافة إىل ذلك 
 .(11، صفحة 0999أ د دمحم سعد زغلول،  –مكارم علمي أبو هرجة 

 
ويقول الدكتور عدانن درويش جلون الدرس جيب أن يكون شامال وجيب أن جيمع مجيع رغبات التالميذ    

 .(011، صفحة 0991قاسم حسن البصري، ) يف اللعب
وحىت يكون درس الرتبية البدنية له دور فعال ومميز يف حتقي  األهداف الرتبوية جيب أن يشتمل على    

 :الصفات التالية

 أن يكون للدرس هدف واضح معروف يرجى الوصول إليه سواء كان تربواي أو تعليميا أو االثنان معا. 
 شاط مبنية على أساس سليم سواء من الناحية النفسية أو الرتبويةأن تكون أوجه الن. 
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  أن يتخلل الدرس نشاط حر تلقائيا يبعث على السرور والبهجة وحيّرر التالميذ من التشكيالت
 .والنداءات الشكلية

 أن حيق  مبدأ بث القيم واملعايي االجتماعية وتكوين االجتاهات االجيابية حنو املدرسة واجملتمع. 
  تبىن أوجه النشاط اختيار طرق التدريس على األسس العلمية للعلوم األساسية للرتبية البدنية تأن

 .اخل.... والرايضية مثل علم التشريح، وعلم وظائف األعضاء، وعلم احلركة
  أن يبعث الدرس على تعليم القيادة والرايدة وحسن التبعية وذلك لتدريب التالميذ على مواجهة

 . تلفة يف احلياة العاديةاملواقف املخ
  كلما كان التعاون بني التالميذ واملدرس يف تنفيذ أوجه النشاط بعيدا عن الشكلية والتعقيد وقريبا من

 لى التنفيذ كلما ساعد ذلك لتحقي التلقائية والنشاط احلّر الذي تظهر فيه قدرة التالميذ ع
 .(011-011، الصفحات 2111دمحم سعيد عزمي، ) هدف التعليم الذايت كل حسب قدرته

 :حمتوى درس الرتبية البدنية والرايضية 7-1

ابلرغم من اختالف تقسيمات الدرس يف السنوات األخية إال أنه ال توجد خالفات جوهرية، ولكن     
اخلالف األساسي يتمثل يف الشكل العام للتقسيمات الداخلية للدرس واليت ختضع بدون شك آلراء اخلرباء 

اق اتم على أن الّدرس الذين يقومون بوضع مناهج الرتبية البدنية ومهما حدث من تقسيمات فإن هناك اتف
 .واخلتامي الرئيسي عض هي اجلزء التمهيدي،يتكون من ثالث أجزاء رئيسية ختدم بعضها الب

 :ويتضمن ما يلي: اجلزء التمهيدي 7-1-1

 مراقبة اللباس الرايضي للتالميذ. 
 أخذ غياابت التالميذ عن طري  املناداة                  . 
 هبدف احلصة السابقة وإعطاء هدف احلصة املراد القيام هبا التذكري. 
 ويعرف حسب   : التسخنيj.l.a.ubiche وm.pradot (0911 )على أنه: 

جمموعة األنشطة املستعملة من أجل الوصول إىل احلالة املثلى من التحضي البدين والنفسي الضروري "    
االنقباض : ط وظيفي ملختلف احملصالت التاليةب نشاللتطبي  الشديد وهو يتم عن طري  جهد بدين يتطل

 .(p.seners, 2002, p. 185) "العضلي، النظام الدوري، النظام التنفسي
ويسمى  يتمثل يف اجلري وكذا التسارعخاص، أما األول ف وآخر عامتسخني إىل  تقسيم التسخنيوميكن     
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 .احلركيةالذاكرة  تحضيإضافة إىل التمديد العام أو ما يدعى ب عضليالعصيب ال تحضيابل
  الرتكيز على التمديد اخلاص بنوع النشاطصة كاجلري مع تغيي اإليقاع وكذا يتم أبنشطة خاوأما الثاين ف    

(- jean-jacquessarthou, 2003, p. 157). 

 :  اجلزء الرئيسي 7-1-2

يف اجلزء الرئيسي من احلصة جيب حتقي  مجيع الواجبات احملددة سلفا للحصة واليت تشمل تنمية     
الصفات البدنية واألساسية طبقا للمنهاج السنوي وكذلك تنمية املهارات احلركية وأيضا تطوير بعض 

تعامل مث تعويد التالميذ على طرق العن طري  التوجيه واإلرشاد أثناء التعلم الميذ املعارف النظرية للت
 .(11، صفحة 2111أ د نيللي رمزي فهيم، . د انهد حممود سعد) الصحيحة والعادات الرتبوية

  :يتم تطبي  هذا اجلزء عن طري  ثالث مناهج للتعلم

  منهج التتابع 
  الدورانمنهج 
 منهج الورشات مع التكرار الفردي للتالميذ (p.seners, 2002, p. 169). 

 

 : تامي من احلصة واجبات ثالثة هيللجزء اخل: اخلتامياجلزء  7-1-3

 أجهزة اجلسم هتدئة. 
 التوجه إىل أحاسيس التالميذ. 
 (11، صفحة 2111أ د نيللي رمزي فهيم، . د انهد حممود سعد) القيام ببعض الواجبات الرتبوية. 

انه جيب أن تسمح املرحلة النهائية ابلرجوع التدرجيي m.Pieron (0992 ":)ويف هذا اجلزء يقول     
وكذل متارين اسرتخاء ومتديد وهذا بعد جمهود بدين  التنفسية،للهدوء وال جيب التخلي عن بعض التمارين 

 ,p.seners)( االسرتجاع الفعال)كما ميكن أن تتم عن طري  جري خفيفو هذه الطريقة تسمى  ".شديد
2002, p. 198). 
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 :ـةـخالص

لرتبية البدنية والرايضية من خالل ما درسناه يف اجلزء األول من هذا الفصل يتجلى لنا املفهوم الصحيح ل   
النظام الرتبوي  أهدافها يفبني تتن األشخاص عن هذه األخية وكذا ل النظرة اخلاطئة للعديد مالكي تز 

التلميذ املراه  يف توظيف مجيع  ومدى منافعها يف تربية الطفل أساسا تربية شاملة ومتكاملة ومساعدة
طاقاته النفسية البدنية، املعرفية ووعيه هبويته وكيفية التحكم يف انفعاالته وهذا ما جيعل من الرتبية البدنية 

ذلك اجلزء الذي ال يتجزأ من الرتبية العامة هلا عدة أسس وأهداف تساهم يف تنميتها وحتاول الوصول إىل 
 .حتقيقها

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل  

 

 نشاط الرياضي الترويحيال 
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 :متهيد 

عترب النشاطات البدنية بصفة عامة واالنشطة الرايضية الرتوحيية بصفة خاصة سلوكات اجتماعية مهمة يف ت
فهي جزء مكمل للثقافة والرتبية حيث تلعب دورا كبريا يف اعداد الفرد وذلك بتزويده  للتلميذاليومية احلياة 

مبهارات واسعة وخربات كبرية تسمح له ابلتكيف مع جمتمعه وحتتل ممارسة االنشطة الرايضية الرتوحيية يف 
لى اختالف اجملتمعات املعاصرة مكانة خاصة فتعترب املمارسة الرايضية ابلنسبة لكل فئات اجملتمع ع

اجناسهم ومستوايهتم واعمارهم ذات امهية ابلغة يف تطوير وتنمية الشخصية والرتفيه عن النفس وتقوية 
العضالت وحتسني العالقات االجتماعية مع االخرين وتعمل على ختفيف من حدة التوترات واالنفعاالت 

 .بصفة عامة حياتهيف  التلميذاليت تواجه 

 :الرتفيهي و الرتويح النشاط البدين الرايضي -1
  Recréation :  معىن الرتويح و الرتفيه1-1 

إن كلمة الرتويح و الرتفيه هي كلمة اجنليزية تعين التجديد و اخللق و االبتكار وهناك نظرايت و تفسريات   
و يفسر الرتويح والرتفيه على انه رد فعل عاطفي أو حالة  "اللعب" هلا إذ أهنا تفوق يف مفهومها اصطالح 

نفسية و شعور حيسه الفرد قبل و أثناء ممارسته لنشاط ما سلبيا أو اجيابيا هادفا، و يتم أثناء وقت الفراغ و 
أن يكون الفرد مدفوعا برغبة شخصية و يتصف حبرية االختيار و غرضه يف ذاته أي أن الرتويح والرتفيه 

نشاط، فالنشاط ليس غاية يف حد ذاته، أما الغاية فهي ذلك التغيري يف احلالة االنفعالية والعاطفية  أكثر من
 .و اإلحساس ابلغبطة و السعادة اليت تعمل على شحن البطارية البشرية ملواجهة احلياة مبا فيها من تعقيد

 :ماهية الرتويح و الرتفيه  2-1
قد يكون نشاطا عنيفا كما يف . سلوب معيشة يتميز أبنه حيوي نشاطاالرتفيه و الرتويح هو طريقة حياة و أ

الرايضات واأللعاب العنيفة أو نشاطا هادائ كما يف قراءة كتاب أو مساع موسيقى، ويتعدد النشاط الرتفيهي 
 ما هو متذوق لفرد ما غري متذوق لآلخر بل إن ما يعتربه الفرد نشاطا. والرتوحيي بتعدد اهتمامات األفراد

تروحييا وترفيهيا يف وقت ما ال يكون كذلك يف وقت آخر، ومل يشعر الفرد بذلك الشعور الذي يتصف 
ابلسعادة، واملميز يف النشاطات الرتفيهية والرتوحيية وابلتايل ال تصبح ممارسة نشاط ما، نشاطا تروحييا بل 

عور ابلسعادة وحيتم ذلك أن يكون عادة ونتيجة لذلك بنقل الفرد إىل ممارسة نشاط آخر يوفر التجديد والش
 .الفرد ملما بنشاطات تروحيية وترفيهية عديدة لتحقيق مسة التجديد

 

 



  الترويحي الرياضي النشاط                                                       الفصل الثاني          ( الباب األول)  

 30 
 

 :مفهوم الرتويح و الرتفيه عند بعض الباحثني 1-3

يعين   Reيعين إعادة اخللق إذ أن املقطع األول من املصطلح  Recréationإن مصطلح الرتويح  
عين اخللق، و يفهم أيضا من مصطلح الرتويح على انه التجديد أو اإلنعاش  إعادة بينما اجلزء الثاين منه ي

 .ملمارسة مناشطه out  comesكحصائل   
أن الرتويح هو نشاط و مشاعر و رد فعل عاطفي، و انه سلوك و  " Romneyرومين   "ويرى  -

 .طريقة لتفهم احلياة
اليت جتلب للفرد السعادة، . ه من النشاطأن وقت الفراغ هو تلك األوج " Nashانش " بينما يوضح  -

 .و تتيح له الفرصة للتعبري عن الذات و تتفق و دوافع الفرد و تتوافر فيها حرية االختيار
إىل الرتويح أبنه النشاط الذي يسهم يف توفري الراحة للفرد من  " De Grazziaدي جرازاي "و يشري  -

  .عناء العمل و يوفر له سبيل استعادة حيويته
هو تلك األوجه من النشاط أو اخلربات اليت تنتج  ( KRAUS )أن الرتويح " كراوس" بينما يرى  -

عن وقت الفراغ، و اليت يتم اختيارها وفقا إلدارة الفرد، و ذلك بفرض حتقيق السرور و املتعة لذاته، و 
 .(92دمحم احلمامي، صفحة ) اكتسابه للعديد من القيم الشخصية و االجتماعية

على أن الرتويح يعد أسلوب للحياة و انه يعمل على تنمية  " Brightbillبرايتبل "يف حني يؤكد  -
 .الفرد املمارس ألوجه مناشطه يف وقت الفراغ

أن الرتويح يعد حالة انفعالية تنتاب  " Grebenجرينب " و  " Grayجراي "و كذلك يرى كل من  -
جة إلحساسه ابلوجود الطيب يف احلياة ابلرضا، و أن الرتويح يتصف ابملشاعر املرتبطة ابإلجادة، الفرد نتي

 Self imageاالجناز، االنتعاش، القبول، النجاح، القيمة الذاتية، السرور، التدعيم االجيايب لصورة الذات 
 .كما انه يعد من املناشط املرتبطة بوقت الفراغ و املقبولة اجتماعيا

بيرتسون " "Deppeديب  " " Marcleanماكلني  " " Carslonكارسلون " يوضح كل من  و -
Peterson"  أن الرتويح هو نشاط و حالة وجدانية و منط اجتماعي منظم ، أو انه أسلوب الستعادة

 .حيوية و قوى الفرد للعمل، أو انه االختيار اإلرادي للخربة يف وقت الفراغ

بضرورة  "John Deweyجو دوي " اإلنسان و يف حياة اجملتمعات، ينادي و الن الرتويح يف حياة  -
حيث أن اخلربات املتمثلة يف املناشط الرتوحيية تعد " الرتبية الرتوحيية"مبصطلح  "الرتويح"استبدال مصطلح 

 .خربات تربوية و أن تلك املناشط تعد من أهم مظاهر احلياة اإلنسانية يف العصر احلديث
أن الرتويح هو االرتباط اجلاد أبوجه النشاط  " Charles Bucherتشارلز بيوتشر "  و كذلك يرى -

 .اليت ميارسها الفرد يف أوقات الفراغ و اليت يكون من نواجتها االسرتخاء والرضا النفسي
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  : مفهوم النشاط البدين الرايضي الرتفيهي 1-4
النشاط البدين الرايضي الرتفيهي يف مفهومه اخلاص هو تلك األلعاب أو الرايضات اليت متارس يف أوقات 

 الفراغ 
واخلالية من املنافسة الشديدة أو مبعىن آخر هي الرايضات اليت متارس خارج اإلطار الفيدرايل و التنظيمي 

أوقات الفراغ و هلذه األسباب نرى أن فالنشاط البدين الرايضي الرتفيهي ميثل وسيلة من وسائل شغل 
النشاط البدين الرايضي حيتل مكانة هامة يف حياة الشعوب و خاصة املتطورة منها، و هو نشاط بدين 

يف فرنسا، الغرب مثل هناك   Herosرايضي مبين على مبدأ املتعة و املتضمن فلسفة احلياة و هي فلسفة 
هي الفدرايل التابع للرأمسالية أما الثاين فهو النشاط البدين الرايضي النشاط الرايضي الرتفي: نوعني من النشاط

 الرتفيهي التابع للمتعة و اللذة 
 .(77، صفحة 1221امني أنور اخلويل، ) .وحتقيق السعادة والسرور أي الغبطة أبقصى درجاهتا

 :أغراض النشاط البدين الرايضي الرتفيهي 1-5
إن احتياج الفرد للرتويح جيعله يبحث يوما بعد يوم عن احلياة الغنية ابملعاين والبهجة و السعادة، حياة تتسم 

ابالتزان بني العمل و الرتويح و لذلك فان فلسفة الرتويح كأحد مظاهر احلياة اليومية من تعبري طبيعي 
خالل املمارسة، و ميكن أن تلخص  تلقائي لبعض اهتمامات و احتياجات الفرد تتغري، بل تتعدل من

أغراض الرتويح تبعا لالهتمامات و الرغبات اليت ميكن اعتبارها دوافع ملمارسة األنشطة الرتوحيية و تتمثل 
  :يف
 :غرض حركي 1-5-1

 إن الدافع للحركة و النشاط يعترب دافعا أساسيا جلميع األفراد و يزداد يف األمهية لدى الصغار و الشباب،
 .والغرض احلركي أساس النشاط البدين يف الربانمج الرتوحيي

 : غرض االتصال ابآلخرين  1-5-9
تعترب مسة حماولة االتصال ابآلخرين من خالل استخدام الكلمة املكتوبة أو املنطوقة هي مسة يتميز هبا كل 

 .تبادل اآلراء و األفكار البشر، فالنشاط البدين الرايضي الرتفيهي يشبع الرغبة يف االتصال ابآلخرين و

  :غرض تعليمي  1-5-3
عادة ما تدفع الرغبة يف املعرفة إىل التعرف على كل ما هو يف دائرة اهتمام الفرد، و عادة ما يبحث الفرد 

 .(29، صفحة 1221امني أنور اخلويل، ) عن اهتمامات جديدة متهد للفرد معرفة ما جيهله
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  :غرض ابتكاري فين 1-5-4
تنعكس الرغبة يف االبتكار و اإلبداع الفين على األحاسيس و العواطف واالنفعاالت، وكذلك تعتمد الرغبة 

البتكار اجلمال تبعا ملا يتذوقه الفرد، وما يعتربه الفرد خربة مجالية من حيث الشكل و اللون و كذلك 
الفرد من خالهلا عن أحاسيسه و مشاعره و يستكشف إمكاانته هذه األنشطة اليت يعرب , الصوت أو احلركة

 .ويلصقها و حياول أثناءها نقل هذه املشاعر و األحاسيس و األفكار إىل اآلخرين
 :غرض اجتماعي  1-5-5

إن الرغبة يف أن يكون الفرد مع اآلخرين من أقوي الرغبات اإلنسانية، فاإلنسان اجتماعي بطبعه، وهناك 
 . يل من النشاط البدين املنظم أو الغري املنظم يعتمد أساسا على حتقيق احلاجة إىل االنتماءجزء ليس ابلقل

 :خصائص النشاط البدين الرايضي الرتفيهي 1-1
مبعىن أن النشاط البدين الرايضي الرتفيهي يعد نشاطا هادفا و بناءا، إذ يسهم يف تنمية : اهلادفية  1-1-1

الرتبوية و املعرفة لدى الفرد املمارس ملناشطه و من مث فان الرتويح يسهم يف  املهارات و القيم و االجتاهات
 تنمية 

 .و تطوير شخصية الفرد 
مبعىن أن اإلقبال و االرتباط مبناشطه و يتم وفقا لرغبة الفرد و يدافع عن ذاته : الدافعية  1-1-9

 .للمشاركة يف مناشطه و من مث تكون املشاركة إرادية 
مبعىن أن الفرد خيتار نوع النشاط الذي يفضله عن غريه من املناشط الرتوحيية : الختياريةا  1-1-3

األخرى للمشاركة فيه، و ذلك يسمع ابن يقوم الفرد ابختبار مناشط الرتويح الرايضي أو الرتويح اخللوي أو 
الرتويح العالجي، كما يسمح  الرتويح االجتماعي أو الرتويح الثقايف أو الرتويح الفين أو الرتويح التجاري أو

 .ابختيار احد أنواع تلك املناشط املختلفة
و ذلك يعين أن النشاط البدين الرتفيهي أهم املناشط الرتبوية واالجتماعية : يتم يف وقت الفراغ  1-1-4

بات الستثمار أوقات الفراغ اليت يكون الفرد خالهلا متحررا من ارتباط العمل أو من أية التزامات أو واج
 .أخرى

و هذا يفيد أن النشاط البدين الرتوحيي جيلب السرور و املرح إىل نفوس املشاركني  :حالة سارة  1-1-5
 فيها

 .و بذلك يكونوا يف حالة سارة أثناء مشاركتهم فيه 
 و ذلك يعين أن املشاركة يف النشاط البدين الرتوحيي تؤدي إىل حتقيق االسرتخاء : التوازن النفسي 1-1-1
 . الرضا النفسي و كذلك إشباع امليول و حاجات الفرد النفسية مما حيقق له التوازن النفسيو 
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 .تسمى ابملرونة 1-1-7 
 .التجديد  1-1-8
 .نشاط بناء 1-1-2
 .جاد و غرضه يف ذاته 1-1-11
 .ميارسه كل األجناس و األلوان و األداين  1-1-11
 . متنوع و أشكاله متعددة  1-1-19

سعادة يعترب الدافع الرئيسي وراء ممارسة النشاط البدين الرايضي الرتفيهي وليس املكسب اإلحساس ابل
 .املادي

 :أهداف النشاط البدين الرايضي الرتفيهي  1-7
إن احملور األساسي للرتويح هو السعادة فهناك بعض األحاسيس و املشاعر اليت يكتسبها الفرد من خالل 

الرتفيهي تتمثل يف اإلخاء واالجناز و االبتكار و اإلبداع، و الشعور ابلغبطة ممارسته للنشاط البدين الرايضي 
ملا يتمتع به الفرد من قدرات بدنية وعقلية و عاطفية، و تذوق اجلمال و االسرتخاء و السعادة عند خدمة 

 :اآلخرين و على أساس ما ذكران، تتعدد أهداف النشاط البدين الرتفيهي
 .االبتكار واإلبداع الشعور ابلسعادة عند  1
 .الشعور ابلسعادة عند االنتماء والشعور ابأللفة واألخوة والصداقة  2
 .الشعور ابلسعادة عند املخاطرة وممارسة خربات جديدة  3
 .الشعور ابلسعادة عند االجناز  4
 .الشعور ابلسعادة عند التمتع بصحة جيدة  5
 .ابلسعادة عند استخدام القدرات العقلية الشعور  1
 .الشعور ابلسعادة عند ممارسة خربات عاطفية  7
 .الشعور ابلسعادة عند التمتع ابجلمال  8
 .الشعور ابلسعادة عند مساعدة الغري  9

 . الشعور ابلسعادة عند االسرتخاء  10
مامحي أن أمهية الرتويح حتدد يف يف حني يرى كل من الدكتور كمال درويش و الدكتور دمحم دمحم احل -

 :العناصر التالية
 .تنمية وتطوير الشخصية اإلنسانية املتكاملة  1
 .اكتشاف احلياة مبنظور التفاؤل  2
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 .إثراء احلياة الفردية واحلياة األسرية  3
 .حتقيق السعادة واحلرية للفرد  4
 .إشباع احلاجات اإلنسانية املرتبطة بوقت الفراغ 5
 .نشاط وحيوية الفردجتديد   1
 .إشباع امليول والدوافع املرتبطة ابلرتويح 7
 .احلد أو التخلص من القلق واالكتئاب النفسي 8
 .تقدير وحتقيق الذات والتعبري الذات 2

 .تنمية املفهوم االجيايب للذات  11
 .حتقيق التوازن النفسي 11
 .البعد عن روتني احلياة 19
 .التأمل 13
 .كاراإلبداع واالبت 14
 .تطوير الصحة العقلية 15
 .تنمية اخلربات احلياتية 11
 .تنمية املواهب والقدرات 17
 .حتقيق التنمية الذاتية للفرد 18
 .االرتقاء ابلتذوق الفين واجلمايل 12
 .تكوين العالقات اإلنسانية 91
 .تقدير قيمة العمل اجلماعي 91
 .التخلص من الضغوط وأعباء العمل 99
 .رة على االجناززايدة القد 93
 .التوازن االجتماعي 94

  :مستوايت املشاركة يف مناشط الرتويح  1-8
 :مستوايت املشاركة وفقا ملا يلي " Nachانش  "يوضح 

يف العديد من  Créative participationو يتضمن املشاركة االبتكارية : املستوى األول  8-1
التأليف، االبتكار، النماذج و التصميمات، : و اليت تتيح للفرد االبتكار و اإلبداع يف أداءه و أمههااملناشط 
 .العروض
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و يتضمن املشاركة االجيابية و اليت تتيح للفرد املشاركة الفعلية يف النشاط و حتقيق : املستوى الثاين  8-9
بقات الرايضية، التمثيل املسرحي، العزف املوسيقي، املبارايت و املسا: التنمية الذاتية للفرد، و من أمهها

 .اخلدمات البيئية، املعسكرات، الرحالت، الرسم، لعب الشطرنج
و اليت تسمح ابملشاركة  EMOTIONALو يشمل املشاركة الوجدانية : املستوى الثالث  8-3

اهدة األفالم و قراءة القصص و الرواايت، مش: الوجدانية للفرد من خالل االستمتاع و تتمثل يف
 املسرحيات و التمثيالت 

و كذا التلفزيون، و االستماع إىل الربامج اإلذاعية، االستماع إىل املوسيقى و مشاهدة الربامج و املسابقات 
 .الرايضية، زايرة املعارض و املتاحف

وحيي أو االستمتاع نشاط الرت و تتضمن املشاركة السلبية و اليت تتيح للفرد ممارسة ال: املستوى الرابع  8-4
لقاء : الفرد و من أمههاو من مث فان ذلك املستوى ال يرقى إىل درجة التأثري االنفعايل أو الوجداين يف هبا 

و األصدقاء، التسلية و الرتفيه، اللهو واستهالك الوقت، تبادل احلديث مع اآلخرين، اجللوس حول األقارب 
 .املائدة

و  Harmful to Selfركة اليت تلحق األذى أو الضرر ابلفرد يشمل املشا: املستوى اخلامس  8-5
 .كاإلدمان للمخدرات و للخمر، ارتكاب أفعال غري تربوية، لعب امليسر: ذلك

 Harmful toو يشمل املشاركة اليت تلحق األذى أو الضرر ابجملتمع  : املستوى السادس 8-1
Society  ال العنفكارتكاب اجلرائم، التصرف الديين، أعم: و ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الترويحي الرياضي النشاط                                                       الفصل الثاني          ( الباب األول)  

 36 
 

 : خالصة

من خالل عرضنا هلذا الفصل الذي خصصناه حول كل ما يتعلق ابلرتويح الرايضي فان املالحظ تتبع  
النظرايت العلمية و كذلك حتليل اآلراءو االفكار اخلاصة مبوضوع الرتويح بوجه عام تبني لنا ان الرتويح 

تعلق االمر مبمارسة الرايضات الفردية او اجلماعية او حىت التنزه يف احلدائق  الرايضي بكل اشكاله سواءا
العامة و املنتجعات من اجل السياحة و جتديد الطاقة من خالل اغلب الدراسات االكادمية اليت اكدت 

ك على الدور الفعال الذي حيققه الرتويح على الفرد من توازن نفسي و حتقيق التفاعل االجتماعي و كذل
تفريغ االنفعاالت و الضغوطات النفسية وابلتايل فان الرتويح الرايضي عامل مهم يف يف سريورة حصة الرتبية 

 .البدنية و الرايضية وتعزيز اجتاهات التالميذ حنو ممارستها
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 :االول خامتة الباب

ي و قد حاول الغاية من عرض اجلانب النظري هذا وضع االرضية املناسبة للمرور اىل اجلانب التطبيق
الطالب الباحث من خالل هذا العرض تسليط الضوء اوال على الرتبية البدنية والرايضية اليت تعترب املتنفس 

اىل  ملا هلا من امهية ابلغة يف اعداد الفرد من مجيع اجلوانب ابالضافة الطور املتوسطالوحيد للتالميذ يف 
اجتاهات التالميذ حنو ممارسة حصة الرتبية البدنية والرايضية وذلك من خالل التطرق اىل مفاهيمها العامة 

واهدافها وابعادها واملكانة املرموقة اليت توليها املنظومة الرتبوية هلا اما فيما خيص الرتويح الرايضي الذي 
هيمه ومكوانته وامهيته واحلاجة اليه وابعاده يف يعترب العنصر االهم يف دراستنا فقد حاولت توضيح مفا

 .هتمام ومشاركة التالميذ يف حصة ت ب ره ابسريورة احلصة ومدى ارتباط

 



 

الثاني الباب  

 

الميدانيالجانب '  

'للموضوع    
 

 

األول الفصل  
 

  البحث منهجية'

'  الميدانية واإلجراءات  
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 :متهيـــد

جانب  وإعطاء شرح لكل ابملوضوع دراسة اجلانب النظري الذي تضمن شرح اجلوانب املتعلقة بعد     
دراسة  ابملوضوع ودراسته ذلك ابالستعانة ابلدراسات والبحوث السابقة، سأحاول يف هذا اجلزء اإلملامو 

مع األساتذة حىت أستطيع  ميدانية حىت أعطيه مفهوما علميا وتربواي وذلك ابستخدام أداة االستبيان
نسبة ممارسة الرتبية البدنية والرايضية على  إلدراج األلعاب الرتوحيية يف حصةنعكا  الكشف عن نوع اال

طرحتها يف بداية البحث والتأكد من التساؤالت اليت كل على   وابلتايل اإلجابة التالميذ حلّصة ت ب ر،
 .صحة الفرضيات

 :منهج البحث -1

من أجل حتليل ودراسة املشكلة اليت مت طرحها، واستجابة لطبيعية املوضوع الذي حنن بصدد دراسته من     
اجلانب التطبيقي، اعتمدان على املنهج الوصفي، الذي يعرف أبنه استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر 

ة أو النفسية كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني التعليمي
، صفحة 4791الغنام و الزوغي، ) إخل... عناصرها أو بينها وبني ظواهر تعليمية أو نفسية أو اجتماعية 

14). 

ويعد هذا املنهج من أحسن الطرق اليت يعتمد عليها يف الكثري من الدراسات كونه يّتسم ابملوضوعية       
وذلك ألن املستجوبني جيدون كامل احلرية يف التطرق آلرائهم، وبناء على ذلك فهو املنهج املناسب ملوضوع 

 .دراستنا هذه

 :الدراسة االستطالعية -2

أين  سعيدةعلى مستوى والية  املتوسطاتية وذلك من خالل زايرة بعض حيث مت القيام بدراسة استطالع
لبدنية والرايضية واملقدرين بتوزيع االستبيان األويل على جمموعة من أساتذة الرتبية االباحث ام الطالب ق
أساتذة من أجل الوقوف على نقائص وثغرات االستبيان قبل التوزيع النهائي له، كما مت اخلروج  عشرب

 ء يفاملالحظات اليت خّصت بعض األسئلة من االستبيان اليت مل تكن واضحة ومحلت بعض األخطا ببعض
 :هامهأ املالحظاتمن  مبجموعة االستطالعية خرجتفعن طريق الدراسة  الصياغة،

 .التحقق من األسس العلمية لالستبيان -

 .امليدانية ومدى تكيف الدراسة معها املعطياتالتعرف على  -
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 .األسئلة وجعلها أكثر دقة ووضوحإعادة صياغة بعض  -

 .األسئلة سواء كليا أو جزئياحذف وإضافة بعض  -

 .لالختبار ميدانيامعرفة مدى قابلية الفرضيات  -

 :جمتمع البحث  -3

هو إجراء يستهدف متثيل اجملتمع األصلي حبصة أو مقدار حمدود من املفردات اليت عن طريقها تؤخذ 
لبياانت املتعلقة ابلدراسة أو البحث وذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها القياسات أو ا

من العينة على اجملتمع األصلي وقد متثل جمتمع حبثنا يف أساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور 
 .أستاذ 11والية سعيدة والبالغ عددهم حوايل  متوسطات موزعني على املتوسط

 :البحثعيّنة  -4

موريس اجنر  ، ) "جموعة فرعية من عناصر جمتمع حبث معني"ميكن تعريف عينة البحث على أهنا       
 (473،804، صفحة 4001ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون ، 

وعمال ابملعايري املنهجية للبحوث العلمية، وحىت تكون النتائج أكثر صدق وموضوعية فقد مت أخد     
 40من اجملتمع األصلي ألفراد جمتمع البحث لنحصل يف األخري على عينة قوامها %( 80)نسبة تفوق 

 .أستاذ

ابلطريقة املقصودة حبيث الرايضية أما فيما خيص خصائص العينة فقد مت اختيار أساتذة الرتبية البدنية و      
دون قبل إدراج األلعاب الرتوحيية وبعد إدراجها يف حصة ت ب ر  ,رحلتنيامليكون األساتذة قد عايشوا 

  .ذ بعني االعتبار الشهادة العلمية والسلماألخ

 :متغريات البحث -5

تكون فرضية البحث  لكي هلذا ميكن القول أنه ،بريةكأمهية   ،تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث      
 ،ل متغريات البحث بشكل سليم ودقيقكوجتميع   فانه البد من العمل على صياغة ،لتحقق ميدانياقابلة ل

األخرى اليت  على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل الباحث كل احلرصإذ أنه البد أن حيرص 
 .من شأهنا أن تؤثر سلبا على مسار دراسته
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  املستّقلاملتغري:  

، وفيما خيص البحث بني أيديكم املتغري املستقل هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على املتغري التابع    
 : هو

 . األلعاب الرتوحيية يف حصة ت ب ر  -

 املتغري التابع:  

 املستقلوهي تتأثر تبعا للمتغري  هي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث إىل قياسها،      
(Angers,M, 1996)وفيما خيص حبثنا هذا املتغري التابع هو ،: 

 .نسبة ممارسة التالميذ حلصة الرتبية البدنية والرايضية -

 :جماالت البحث -6
 
 املتوسطأستاذا ملادة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور  40اشتملت عينة البحث : اجملال البشري 

جمتمع البحث الذي قوامه حوايل  بوالية سعيدة، وذلك من أصل متوسطات 40موزعني على مستوى 
 .ابلوالية ككل ملتوسطع أساتذة املادة يف الطور اأستاذ وهو جممو  11

 واليت  املتوسطأجريت هذه الدراسة يف والية سعيدة على مستوى مؤسسات التعليم : اجملال املكاين
 :أمساؤها كالتايل متوسطات 40بلغت 
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  مت فيها توزيع االستبياناليت  توسطاتيوضح أمساء امل( 11)اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من ( إىل غاية شهر ماي ديسمربشهر )مت إجراء البحث يف الفرتة املمتدة ما بني  :ينااجملال الزم
 .السنة

بني  شكلها النهائي يف الفرتة املمتدة ماحيث مت مجع املادة النظرية للموضوع وترتيبها وصياغتها يف     
 (.إىل غاية شهر فيفري ديسمرب شهر)

بداية  2020إىل غاية شهر مايمّتت اإلجراءات امليدانية على طول الفرتة الزمنية أوائل شهر مار  كما     
ستمارة االستبيان وعرضها على األستاذ املشرف وجمموعة أساتذة حمكمني، مرورا بضبط اال إبعداد استمارة

تعذر علينا اسرتجاع ، مث بعد ذلك 4040مار 05إىل  02النهائية، ختاما بتوزيع االستبيان من يوم 
االستمارات الستكمال اجلانب التطبيقي بسبب الوابء الذي انتشر يف اجلزائر والعامل ككل و تطبيق 

 .إجراءات احلجر الصحي

 

 عدد األساتذة البلدية املتوسطةاسم 
 4 احلساسنة خملوف قاسم 
 8 سعيدة جماجي 
 4 بوخرص زحوف قدور
 4 سعيدة شاوش عبدالكرمي
 4 املعمورة اإلخوة بلحجار 
 4 سعيدة عرايب دمحم
 4 سعيدة مولود فرعون
 4 سعيدة بلقصري

 4 احلساسنة املتوسطة اجلديدة
 4 احلساسنة عون علي 
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 :أدوات البحث -7

هذا والوقوف على مدى حتقيقها وانطالقا من أهدافه مّت  ياختبار الفرضيات املقرتحة لبحث من أجل     
 :إعداد

 استبيان: 

كونه يسهل عملية مجع املعلومات املراد   حيث قمت ابستخدام االستبيان ابعتباره الطريقة األجنع،     
 .احلصول عليها قصد التحقق من الفرضيات السابقة وابلتايل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة

ويعرف االستبيان أبنه عبارة عن جمموعة من األسئلة املرتبطة بطريقة منهجية وهو وسيلة جلمع       
وضع هذه األسئلة يف استمارة وتوزع على األشخاص  املعلومات مباشرة من مصدرها األصلي حيث يتم

 .املعنيني

موزعني  املتوسطوقد مت توجيه االستبيان اخلاص ببحثي هذا ألساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور      
سؤاال تتم فيها  44بوالية سعيدة، وكان شكل االستبيان مغلقا حيث احتوى على  متوسطات على عشر
 .يف اخلانة املناسبة( x)عن طريق وضع العالمة م أو ال وذلك بنعاإلجابة 

 :(سيكومرتية األداة) األسس العلمية -8

 :الصدق 8-1

تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية ابلنسبة للمقاييس واالختبارات وهو يتعلق أساسا بنتائج     
الصدق ابعتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لالختبار واحلقيقة  "كيورتن"االختبار، حيث حيدد 

 . الثابتة ثباات اتما

ابستخدام صدق احملكمني للتحقق أبن االستبيان يقيس  من صدق أداة الدراسة قمت وقصد التأكد     
أساتذة من معهد الرتبية البدنية والرايضية  1من االستبيان على أولية بتوزيع نسخ  حيث قمتما أعّد له 
ليحكموا مدى وضوح أسئلة االستبيان ومناسبتها يشهد هلم مبستواهم العلمي وجتربتهم امليدانية مبستغامن 

لعبارات أو حذفها أو إعادة صياغة ل تللفرضيات، واالستفادة من اقرتاح ما يرونه ضروراي من تعديال
 . هنائيا
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إبجراء التعديالت اليت اتفق  قمتوابالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون،     
إعادة ترتيبها وفق  ، وكذا صياغة بعضها اآلخرريعليها معظم احملكمني حيث مت حذف بعض العبارات وتغي

 .آراء األساتذة احملكمني دائما

 :الثبات 8-2

( املوثوقية)فإنه البد من التأكد من صدق أداة القيا  املستخدمة، ألن الصدق قبل إجراء التحاليل       
لقيا  مدى ثبات ( Cronbach’s Alpha)يعكس درجة ثبات أداة القيا  ويستعمل معامل الثبات 
 .(473، صفحة 4003جودة، ) أداة القيا  من انحية االتساق الداخلي لعبارات األداء

حيث قام الطالب بتوزيع االستبيان خالل الدراسة االستطالعية على عينة من عشر أساتذة، ومت تفريغ     
أن هذه العينة مل جتدر اإلشارة اب معامل ألفا كرونباخ للثبات، و حلس SPSS V22النتائج يف برانمج 

وهي درجة جيدة كوهنا  α=0.730كرونباخ تشملها الدراسة األساسية، وقد بلغت قيمة معامل الثبات ألفا  
وهذا ما يفسر ثبات االستبيان املوجه إىل أساتذة الرتبية البدنية والرايضية ( 0.0)أعلى من النسبة املقبولة 

 .يف الطور الثانوي

 :املوضوعية 8-3

يقصد ابملوضوعية أن يكون ألسئلة االستبيان نفس املعىن عند خمتلف أفراد عينة البحث، فيجب أن      
استطالعية  لشروط السابقة جيب القيام بدراسةيكون السؤال املطروح دقيقا ال يقبل التأويل، وللتأكد من ا

ستبيان على جمموعة قصد عرض اال توسطاتوهذا ما قام به الطالب الباحث حيث مت التقرب من بعض امل
حذف بعضها اآلخر فتمت إعادة صياغة بعض العبارات و ذكورة آنفا، من األساتذة للتحقق من الشروط امل

  .ليصبح االستبيان أكثر دقة ووضوحا وابلتايل موضوعيا

 :صعوابت البحث -9

 :واجهت الطالب الباحث يف إجناز حبثه ما يليالصعوابت اليت أهم من     

  يف النشاط البدين الرايضي األلعاب الرتوحييةاملراجع اليت تناولت نقص. 

 تفشي وابء كوروان املستجد مما صعب من استكمال البحث. 

 االلتزام إبجراءات احلجر الصحي. 
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 :حتليل املضمون-01

مضموهنا تبني  اوحتليل امن خالل التمعن يف حمتوى الدراسات السابقة والوقوف على خمتلف نتائجه     
 :لنا أن تنائجها تباينت كالتايل

لشبه ب األلعااجمموعة من اح قرتإ: ان بعنو" سيد علي ن لرحماابن عبد " لباحث  اأطروحة الباحث 
ملتوسط التعليم اإلجتماعي ملرحلة والنفسي اجلانب الرياضية يف تنمية والبدنية الرتبية احصة ء ثناألرياضية ا
الجتماعي النفسي افق التواكبري يف حتقيق دور هلا ملقرتحة الرياضية الشبه ا واليت توصلت إىل أن األلعاب، 

لرتبية احصة ل ستعماهلا بوجه صحيح خالاعرفنا كيفية وحسنا إن أ توسطملالتعليم امرحلة  لتالميذ
 .لرياضيةوالبدنية ا

 ضبعمية تن فيبه رايضية لشا بأللعاا امهةمس :بعنوان دراسة دراف عبد النوروهو ما أكدته  دراسة      
 لرياضيةا لشبها بأللعاااليت نصت على أن  من خالل نتائجها  طسولمتا تالميذ دىل سيةلنفا دراتلقا

 .لنفسيةا راتلقدا بعض تنمية يفالرتوحيية تساهم 

و ذلك وهذا ما أشران إليه يف الفصل الثاين من اجلانب النظري أبن التوازن النفسي من خصائص الرتويح    
الرضا النفسي و كذلك إشباع وحيي تؤدي إىل حتقيق االسرتخاء و يف النشاط البدين الرت  يعين أن املشاركة

 .(4770كمال درويش وآخرون، ) امليول و حاجات الفرد النفسية مما حيقق له التوازن النفسي

 على لرياضيةوا لبدنيةا بيةلرتا حصة سةرمما تأثري: "   انعنو حتت يونس لدينا دعما محدأدراسة أما   
  " سنيرمما لغريوا سنيرملماا بني نةرمقا سةدرا ملتوسطا لتعليما لتالميذ إلجتماعيا لنفسيا لتكيفا

 لتكيفا يف تؤثر ملتوسطا لتعليما مرحلة يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصة سةرمماأن  إىلنتيجتها خلصت 
 .للتالميذ إلجتماعيا لنفسيا

 للتالميذ ينوالعدا كلسلوا خفض يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةدور ابعنوان  كما جاءت دراسة ايسني برحو  
 تلسلوكاا على لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا سةرملما جيايبإلا ثريالتأ و اليت تسوصلت إىل "  هقنياملرا
 .ضرورة جذب التالميذ حنو حصة ت ب ر التالميذ وابلتايل  ىلد نيةوالعدا

 لتقليلا يف لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حصةدور :"رفيق اليت جائت بعنوان  قية و اليت اتفقت معها دراسة   
 لرياضيةوا لبدنيةا لرتبيةا حلصةواليت توصلت إلال أن  "ملتوسطةا ملرحلةا تالميذ عند سيرملدا لعنفا من
 . ملتوسطةا ملرحلةا تالميذ عند سيرملدا لعنفا من لتقليلا يفدور 
 



 الميدانية هجية البحث واإلجراءاتمنالفصل األول                                               ( ثانيالباب ال)  
 

 46 
 

أن الرتويح يعد حالة انفعالية تنتاب   " Grebenجرينب " و  " Grayجراي "كل من   أكدهوهذا ما   
الفرد نتيجة إلحساسه ابلوجود الطيب يف احلياة ابلرضا، و أن الرتويح يتصف ابملشاعر املرتبطة ابإلجادة، 

 Self imageاالجناز، االنتعاش، القبول، النجاح، القيمة الذاتية، السرور، التدعيم االجيايب لصورة الذات 
 .ذكرانه يف منت حبثنا يف الفصل الثاين من اجلانب النظريوهذا ما 
لتأثري األلعاب وقد واكبت دراستنا ان أهم ما جاءت به الدراسات السابقة  اليت تطرقت يف جمملها     

الرايضية الرتوحيية على اجلانب النفسي للتالميذ وميوهلم ملمارسة الرتبية البدنية وكذا مسامهة حصة الرتبية 
من خالل التشابه الواضح بني حبثنا و البحوث السابقة  ,ة والرايضية يف حتقيق التوازن النفسي للتالميذالبدني

من عدة جوانب اثرت الدراسة بعدة مفاهيم و طرق استخالص البياانت واليت كن أنمل من خالهلا حتقيق 
إدراج األلعاب الرتوحيية خالل  ضرورةبساتذة يف الطور املتوسط مصداقية، وعليه نوصي األنتائج أكثر دقة و 

حصة ت ب ر بغية زايدة نسبة ممارسة التالميذ للحصة واالرتقاء ابملستوى النفسي للتالميذ واهتمامهم 
 .ابلنشاط البدين الرايضي الرتوحيي

 



 

 

 

لثانيا الفصل  

 
تحليل ومناقشة الدراسات 

 السابقة والبحوث المشابهة
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 :الدراسات السابقةحتليل  -1

 ريقلطا لنا رتناأ كما ،سةرالدا هذه تفيد ليتا ملعاملا من لكثريا على ءلضوا ملرتبطةوا لسابقةا تسارالدا تلقى   
أغلب  ستخدمتا: مايلي ثلبحووا تساراللد لسابقا ضلعرا من انستخلصا قدو ،سةرالدا خطةو بسلوأ بتحديد

 ليتوا ت،سارالدا من علنوا اهذ لطبيعةهو املنهج املناسب و , لوصفيا ملنهجا ليهاإ شرناأ ليتا لسابقةا تسارالدا
 لبحثأدوات ا يضاأ لسابقةا تسارالدا ستخدمتا ,لضعفوا ةلقوا حيانو كشفو هنالرا لوضعا تقييم على تعتمد
 : يف تنادفاأ حيث, ظةملالحوا راتإلختباوا  نكاالستبيا تملعلوماا جلمع

 ةللمذكر لتحضريا ةفرت لخال بالعمل مللقيا برنامج تشكيلو ،لبحثا يف مللتقد ملعيقةا تملشكالا بعض جتنب -
 . حلاليةا سةرالدا لجما يف خلاصةا جعاملرا حتديدو
 . تالستبياناا ءبنا كيفيةو ،ملناسبةا تلبياناا مجعوأدوات  لعينةوا ملنهجا رختياا -
 اهذ  حليلهاتو تلبياناا ضعر كيفيةو لبحثا لطبيعة ملناسبةا إلحصائيةا تالدملعاوا ننيالقوا رختياا كيفية -
 :يف تتمثل حلاليةا سةرالدوا  لسابقةا تسارالدا بني لشبها جهأو كانتو
 يف لكاكذو ملتوسطا رلطوا تالميذو  ةساتذأ لعينةو ا لبحثا جمتمع لكاكذو لوصفيا ملنهجا هوو  ملتبعا ملنهجا
 .لنفسيةا راتملهاا رختباإ و' نإلستبياا'  ملستعملةا دواتألا

 هته رختياإ طريقو لعينةا حجم: يف فتمثلت ستناودرا لسابقةا تسارالدا بني فإلختالا جهأو ىلإ بالنسبة ماأ    
 .سةرالدا انعنوو  إلحصائيا لتحليلا ساليبأ اكذو  ةألخريا

 :الدراسات السابقة مناقشة  -2

رغم ثراء الدراسات السابقة وتناوهلا للعديد من اجلوانب إال أهنا مل تعطي االهتمام لبعض النقاط الرئيسية يف 
املوضوع  إضافة أن بعض الدراسات مل توفق إىل حد بعيد يف إخراج االستبيان بشكل موضوعي حبت، يف حني 

 .تعميم النتائج على أفراد اجملتمع األصليبعضها اآلخر مل تتمكن من حتديد حجم العينة بنسبة كافية تسمح ب

مت فيها التطرق إىل مشكلة جديدة  وبعد رصد فجوات الدراسات السابقة  أما فيما خيص دراستنا هذه فقد      
املتوسط  الرتبية البدنية والرايضية على نسبة ممارسة تالميذ  تطبيق األلعاب الرتوحيية يف حصةانعكاس مدى متثلت يف 
والرايضية لنركز بشكل واضح على األثر امليداين لأللعاب الرتوحيية  على مشاركة  حلصة الرتبية البدنيةاناث ذكورا وإ

وحضور التالميذ للحصة، وقد استخدمنا يف معاجلة املشكلة املذكورة آنفا املنهج الوصفي لكونه املناسب هلكذا 
متوسطات بوالية سعيدة مت اختيارهم عن قصد  02أستاذا للمادة موزعني على  02مواضيع وكانت عينة البحث 

حبيث يكون األساتذة قد عايشوا املرحلتني، مرحلة قبل تطبيق األلعاب الرتوحيية يف حصة الرتبية البدنية والرايضية 
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ومرحلة ما بعد تطبيقها، كما مت استخدام استبيان كأداة جلمع البياانت حيث مت تصميمه وصياغة بنوده يف الشكل 
 أساتذة حمكمني مبعهد  5أساتذة متوسط يف سياق الدراسة االستطالعية وبعدها على  5ي بعد أن عرض على النهائ

 .الرتبية البدنية والرايضية مبستغامن قصد التأكد من مدى صدقه وخضوعه للموضوعية

 

   :خالصة

 امليدانية اخلاصة اإلجراءات ضبطالباحث من أجل اتبعها  ة اليتإيضاح اخلطوات املنهجي الباب متمن خالل هذا      
 الطرق هذه بعرض قمت كما وتنظيمها املعلومات مجع يف املستعملة واألدوات الطرق أهم بيان وكذا ابلدراسة

إىل اجملاالت اليت متت فيها الدراسة من جمال بشري ومكاين  واألدوات ابلتفصيل وتوضيح كيفية استعماهلا ابإلضافة
 تعمل اإلجراءات هذه كل وعينة البحث الذي متحورت حوله الدراسة، جمتمع من كل قمت بتحديد وزماين كما

وإمنا  الغاية هو ليس املعلومات هذه مجع أحسن الظروف وعرضها يف أحسن الصور بيد أن يف املعلومات مجع على
 . سابقاهو الوسيلة للوصول إىل نتائج مصاغة بطريقة علمية تساعد على إجياد حلول للمشكلة املطروحة 

كما أضفنا جزءا هو اآلخر جد هام ويتمثل يف حتليل الدراسات السابقة اليت وجدانها ترتبط بصفة واضحة املعامل      
إذ توصلت أغلبها إىل الدور الفعال الذي تلعبه , مع ما فرضناه يف بداية البحث وكذا مع هدف الدراسة العام 

ميذ املتوسط خالل حصة الرتبية البدنية والرايضية ملا تقدمه من مرح وسرور األلعاب الرتوحيية يف ميول زايدة مشاركة تال
للتالميذ إضافة إىل جو املنافسة يف إطار اللعب اهلادف وخلق الروح الرايضية والوصول إىل حتقيق املتعة يف إطار حتقيق 

 .األهداف املنشودة

هذه الدالالت املالحظة ميدانيا ترمي إىل سياق واحد أال وهو أن األلعاب الرتوحيية تساهم يف زايدة مشاركة  كل   
 .تالميذ املتوسط يف حصة ت ب ر
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