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  :المقدمة و إشكالية البحث -1

التربية مھمة أساسية من مھام أي مجتمع، و واجب أساسي من واجباته ال يستطيع أن 

يغفله أحد فكيان المجتمع و حياته و استمراره تتأثر بما يبذل لتربية الناشئة فيه، و ليس من 

 كانت المتصور أن يغفل أحد المجتمعات ھذا المفھوم األساسي من مقوماته و إن

و الجھود التي تبذلھا في سبيله و من أھم  ھتمامھا به،المجتمعات مختلفة يتفاوت  ا

المؤسسات التي أنشأھا المجتمع الحديث لتربية النشء فيه تربية مقصودة،المدارس 

فالمدرسة ھي المؤسسة التي أنشأھا المجتمع لتربية صغارھا و شبابه و وسيلة المدرسة 

منھج و يمكن في ھذا المجال اعتبار المنھج ھو كل ما تقدمه المدرسة لتربية تالميذھا ھي ال

أو تتجه لتربية تالميذھا أي لتوجيھھم الوجه التي يرغبھا المجتمع و يرتضيھا و ال بد أن 

    يكون ھذا المنھج مخططا و منظما بطريقة علمية حتى يسھم في تعديل سلوك التالميذ 

          خالل معلومات مفيدة، و إكسابھم االتجاھات وإكسابھم أنماط سلوكية مرغوبة من

أنه من الخصائص الرئيسية "و الميول و التفكير العلمي السليم و يذكر أحمد عبد الخالق 

و تأكد الفلسفة التربوية  1"ألي برنامج تعليمي فعال أن يكون له أھداف واضحة و محددة

و فعالية إذا تم تحديدھا و صياغتھا طبقا الحديثة على أن تحقيق األھداف يكون أكثر نجاحا 

الحتياجات و رغبات التالميذ الذين تشكل من أجلھم و عندما يتخذ المنھج حاجات التالميذ 

أساسا ضمن أسس اختيار محتواه و ما يتصل به من أوجه نشاط فإنھم يقبلون على 

به يشبع ھدفا دراستھم و نشاطھم برغبة قوية و اقتناع بأنھم يشعرون بأن ما يقومون 

عندھم و يستكمل نقصا لديھم و يؤكد ذلك كارل بقوله أن قدرات و رغبات و حاجات 

التالميذ أن توضع في االعتبار عند تخطيط المنھج كما تعتبر االحتياجات الخاصة بالتعليم 

أن إثارة اھتمام "  ن قورهو يذكر حسين سليما .موجھات أساسية عند تحديد مستوى المنھج

  بما يتعلمه من أھم العوامل التي تدفع به إلى النشاط التربوي و تغذيه  المتعلم
                                                 

بناء منھاج لكرة اليد و أثر إدراك أھدافه التعليمية على مستوى األداء، رسالة دكتوراه كلية التربية : أحمد عبد الخالق تمام 
  .1989الرياضية جامعة المنية 
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كما أنھا تسرع به إلى تحقيق ,  باإلقبال على الدرس و االنتفاع منھا بأقصى ما يمكن

و لكي يستثار اھتمام المتعلم بما يتعلمه ينبغي 1"األھداف المقصودة من المناھج التربوية 

يمية و النشاطات التربوية التي يقوم بھا و التي تدخل في مالحظة أن تكون الفرص التعل

المنھج المدرسي متالئمة مع حاجاته و استعداداته و أن يشعر المتعلم بحاجة حقيقية إلى ما 

و فعاليتھم ھي محور    أن حاجات التالميذ " يتعلمه و يؤكد ذلك النجيحي و مرسلي 

المادة التي تكون جزءا من المنھج و ھي أساس القيمة التربوية و ھي أساس ھام اختيار 

  .2"أيضا إلثارة نشاط التالميذ و دفعھم إلى العمل عن رغبة و اھتمام

أنه يكاد يكون من المتفق عليه بين المربين أن التربية ينبغي أن تشبع " و تذكر سھير بدير 

  .3"حاجات التالميذ في كل مرحلة من مراحل نموھم

أنه كيفما كانت األھداف و كيفما كانت المناھج فإن ھذا ال يؤدي "  سالم سويدانكما يذكر 

  .4"إلى شيء ما لم يعتمد كل ھذا على فھم حقيقي لحاجات التلميذ و ميوله

و التربية البدنية الرياضية مادة متطورة واسعة المحتوى متشعبة المجاالت ترتبط بالكثير 

ھا من احتياجات الكائن الحي للحركة و لذا من العلوم الطبيعية و اإلنسانية و تستمد وجود

أدرجت مادة التربية المدنية و الرياضية ضمن المواد التي تدرس لتالميذ في األطوار 

التعليمية بواقع حصة في األسبوع فبالطبع فإن الفترة الزمنية المخصصة لمادة التربية 

ة المبكرة تتطلب من إن مرحلة المراھق" المدنية غير كافية حيث يذكر سالم سويدان، 

و من خالل مالحظة الطالب الباحث  5"ساعتين إلى ثالث ساعات نشط بدني يوميا 

على المناھج المخططة للتربية البدنية و الرياضية  اإلطالعوتجربته كأستاذ متربص و 

لوحظ أن ھذا المنھاج مخطط بصفة عامة و ال يراعي الفرق ما بين التلميذات و التالميذ 

 .2ھم و خصائصھم و متطلباتھم و مراحل نموھمفي حاجات

                                                 
  . 1979 دار المعارف القاھرة 4األصول التربوية في بناء المناھج ط : حسين سليمان قوره  -1
 .1977محمد النجيحي، محمد منير مرسي المناھج و الوسائل التعليمية، مكتبة األنجلو مصرية ،  -2
  .1980المناھج في مجال التربية الرياضية ، دار المعارف، اإلسكندرية : سھير بدير  -3
  . 1985المناھج في التربية الرياضية، دار المعارف، اإلسكندرية : سالم سويدان  -4
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على أھداف منھاج التربية البدنية و الرياضية لوحظ أن كذلك و من خالل اإلطالع 

األھداف موضوعة بصفة عامة  تشمل التلميذات و التالميذ و مثال على ذلك ما أخذ من 

  :كتاب المنھاج الدراسي للتربية البدنية و الرياضية 

لبدنية و الرياضية كمادة تعليمية في المرحلة الثانوية إلى تأكيد المكتسبات تسعى التربية ا

الحركية و السلوكية النفسية و االجتماعية، و ھذا من خالل أنشطة بدنية متنوعة ترمي إلى 

  :بلورة شخصية التلميذ و صقلھا من حيث 

  توازنه و تقديره للجھد و مدى أھميته 

   تأمين حياته و المحافظة عليھا

لذا فقد فكر الطالبان الباحثان في محاولة تحديد أھداف منھاج التربية البدنية و الرياضية 

و  للتلميذات و التالميذ كل على حدى و ذلك من خالل التعرف على حاجات الصنفين 

  ).بدنية، انفعالية، اجتماعية، معرفية(الفروق الموجودة بينھما في الحاجات األربعة 

  :الدراسةتساؤالت -2

  :مما سبق ذكره خرج الطالبان الباحثان بالتساؤالت التالية 

 لتالميذ و التلميذات؟ل ھل ھناك فروق دالة إحصائيا بين الحاجات البدنية -

 لتالميذ و التلميذات؟لھل ھناك فروق دالة إحصائيا بين الحاجات االجتماعية  -

 الميذ و التلميذات؟لتلھل ھناك فروق دالة إحصائيا بين الحاجات االنفعالية  -

 لتالميذ و التلميذات؟لھل ھناك فروق دالة إحصائيا بين الحاجات المعرفية  -

  :فروض البحث -3

 .توجد فروق دالة إحصائيا في الحاجات البدنية بين التالميذ و التلميذات -

 .توجد فروق دالة إحصائيا في الحاجات االجتماعية بين التالميذ و التلميذات -

 .إحصائيا في الحاجات االنفعالية بين التالميذ و التلميذات توجد فروق دالة -

   - .توجد فروق دالة إحصائيا في الحاجات المعرفية بين التالميذ و التلميذات
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                                                                             : الھدف من الدراسة -4

الكشف عن الفروق بين التالميذ و التلميذات المستوى تھدف ھذه الدراسة إلى       

و محاولة تحديد )بدنية، انفعالية، اجتماعية، معرفية  (  النھائي في الحاجات األربعة 

أھداف مباشرة للتالميذ و التلميذات كما يعبرون عنھا كحاجات و تماشيا مع طبيعة 

 .المحيط من تقاليد و عرف

 مصطلحات البحث-5

  لحاجات تعريف ا 5-1

" كمرادف لمصطلح الدوافع"يستخدم الكثير من علماء النفس مصطلح الحاجات   

يزول عند  حالة من حاالت النقص و االفتقار ترتبط بنوع معين من التوتر" والحاجة"

  1.تعد من عوامل الشخصية لبناء دافعية الممارسة الرياضية كما  قضاء الحاجة وسد النقص
  .على أن الحاجات لھا دور كبير في الدافع فھي تعد كباعث ويرى الطالبان الباحثان

 فھي تعد حالة من االفتقار في نفس الفرد للحصول على شئ ما  يرغب فيه

  :المنھاج-2 -5

يشمل كل العمليات التكوينية التي يساھم فيھا التلميذ تحت مسؤولية المدرسة خالل فترة " 

  ".التعلم

المنھج ھو الطريق المؤدي إلى )" 1980(آخرونمحمد األزھر السماك و" يعرف     

الھدف المطلوب أو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث من بدايته حتى نھايته قصد 

 )1980محمد األزھر السماك وآخرون،"(الوصول إلى نتائج معينة

وھي اإلطار النظري  ,محددةدراسية  كاملة لمساراتھي عبارة عن مخططات دقيقة و 

  .الذي يعتمد عليه األستاذ

 

  
 -1 147القاھرة ص  –دار الفكر العربي , علم نفس التدريب و المنافسة الرياضية : محمد حسن عالوي . د
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  المناھج ھو مجموعة من الخيارات التربوية و االجتماعية و الثقافية و الرياضية  

  .1و الفتية و العلمية 

وھي  ,الميدانھي شكل من أشكال التخطيط تكون نظرية يرجى تطبيقھا على أرضية 

  .مناسبة لمن يرجى وصوله كما رأى الطالبان الباحثان

   1991ويرى أحمد السمرائي 

ما  إليهنصل  أنوصف النمط للنتائج التعليمية أو تغيير مقترح في السلوك نحاول : الھدف 

  . 2تمت خبرة التعليم بصورة ناجحة 

   1984كما يرى ذلك لجرولند نورمان 

لميذ الذي نتوقع ان يتكون لديه أو يظھر بعد تعبارة تصف نتائج تعليمية تبين سلوك ال

  . 3حصوله على خبرات تعليمية 

ويستخلص الطالبان الباحثان على أن الھدف ھو مجموعة السلوكات و التغييرات التي 

ذلك أن المتعلم ال يراد من تعلمه الى تحقيق  و معنى, يراد تحقيقھا عند حدوث تعلم ما

  .األھدافمجموعة من 

  

  

 

  

 

 

  

    
   87ص  1987القاھرة –دار المعارف . التربوية و التقويم  األھداف: فؤادقالدة . د  -1

  45ص  1991تدريسية  بغداد   كفايات أجمد السمرائي   -2

 القاھرة - دار النھضة العربية  . ترجمة أحمد خيري كاظم  –السلوكي األھداف التعليمية تحديدھا : لجرولند نورمان  -3
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  الباب االول

  الدراسة النظرية
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  الفصل األول

  الدراسات المشابھة
  

  

  محمد زغلول .مكارم حلمي أبو ھرجه و د.ددراسة  1.1 

مكارم حلمي أبو  .محمد سعد زغلول   د.د دراسة 2.1

  ھرجه

  احمد عبد الخالق تمام .ددراسة  3.1
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  محمد زغلول .مكارم حلمي أبو ھرجه و د.ددراسة    1.1  

1.1.1  العنوان

  الفنية  التجريبيةبرنامج التربية البدنية و الرياضية مقترح للمدارس   

2.1.1 انثالباح

   محمد زغلول .د و ھرجه أبومكارم حلمي .د

3.1.1   إشكالية

الفنية طلبة ھدة  ةالتربية الرياضية المنفذ حاليا بالمدارس التجريبيھل يتناسب برنامج 

  المرحلة 

  .الفنية ةالمدارس التجريبيعلى عمل طلبة ما ھي أھم الصفات الغالبة 

  نحو النشاط الرياضي  ةماھي اتجاھات طلبة المدارس التجريبي

4.1.1   ثالبح أھداف

    الرياضيةتقويم برنامج الحالي ل التربية البدنية و )1

  على عمل طلبة المدارس من حيت تحديد أھم الصفات العالية )2

  سنة المواد العلمية 

  عناصر الياقة البدنية 

  االجتزاء الحسية اكتر استخدام 

  الطلبة نحو النشاط اتجاھاتتعرف على ) 3

 الفرضيات 5.1.1

   الفنية طلبة ھدة المرحلة  ةيتناسب برنامج التربية الرياضية المنفذ حاليا بالمدارس التجريبي

  .الفنية ةالمدارس التجريبيعلى عمل طلبة أھم الصفات الغالبة 

  .نحو النشاط الرياضي ةيوجد اتجاھات طلبة المدارس التجريبي

 ثالبحمنھجية 6.1.1

  .منھاج منھج الوصفي المسحي 

8 
 



  العينة 7.1.1

اختار )18217(البالغ طالبا بصفة عشوائية من مجموع طلبة  2825مجتمع العينة البحت 

مدرسا 30عمديا  الباحثمن مدارس المواد العملية اختار  مدارسا 244عشوائية  الباحث

  .من مدرسة التربية البدنية و الرياضية

8.1.1  النتائج  أھم

لطلبة  التجريبيةحاليا بالمدارس  المتقدعدم مناسبة برنامج التربية البدنية و الرياضية )  1

  ھده المرحلة اتارت نتائج تقوية 

  ضعف تحقيق البرنامج لالھدافه -

  عدم تنظيم البرنامج -

  المادية و البشرية  اإلمكانياتعدم كفاية -

 لتمثلالتدرب المھني بالمواد  الفنية لياقة خاصة بتقارب في عناصرھا  إدارةيتطلب ) 2

عل المرونة التوافق وان كانت  تختلف رد الفالقوة العضلية التحمل العضلي الدقة  سرعة 

  درجة أھمية كل من ھده العناصر وفقا لكل تخصص 

كما يتطلب األداء في التدريبات المھنية لبعض التخصصات التوازن الرشاقة السرعة -

  القدرة 

  مكارم حلمي أبو ھرجه.محمد سعد زغلول   د.د دراسة  2.1

 العنوان 1.2.1

تحديد أھداف منھاج التربية البدنية و الرياضية بالمدارس التجريبية الفنية من وجھة نظر  

  الطلبة 

2.2.1 الباحتان

  مكارم حلمي أبو ھرجه.محمد سعد زغلول   د.د 

3.2.1   إشكالية

  الفنية  ةھي الحاجات أكثر أھمية و األقل أھمية بالنسبة لطلبة المدارس التجريبي ما-1
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الفنية  ةأكثر أھمية و األقل أھمية بالنسبة لطلبة المدارس التجريبي  ماھي الحاجات-2

  بنوعيتھا المختلفة  

4.2.1  ثالبح أھداف

 التجريبيةيھدف البحت إلى تحديد أھداف منھاج التربية البدنية و الرياضية لطلبة المدارس 

وتقنيا مع جمھورية مصر العربية يعبرون عنھا كحاجات ) نظام خمس السنوات (  الفنية 

  طبيعة الدراسة المھنية 

  الفرضيات 5.2.1

  ھناك حاجات اكتر أھمية من حاجات أخرى-1

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات األكثر أھمية لطالب الصفوف الثالثة -2

  .بالمرحلة الثانوية 

6.2.1 ثمنھجية البح

  منھاج منھج الوصفي المسحي   

7.2.1  ثالبح العينة

  طالبا  18976 الدراسةطالبا من بين طالبة المدارس قيد 3055عينة عشوائية  

8.2.1  النتائج  أھم

التربية البدنية و  لألھدافبالنسبة  أھميةھي االكتر  اإلدراكيحاجات المجال  إن)  1

  / 80الرياضية

تليھا / 66بالنسبة األھميةفي  الثانيةحاجات المجال النفسحركي احتلت المرتبة  إن)2

  /36 بالنسبةتم المجال الوجداني ھي اقل / 38الحجات االجتماعية بالنسبة 

   المتشابھةالفنية في النوعيات المختلفة تكاد تكون  التجريبيةحاجات طلبة المدارس ) 3

) 4 الصفات البدنية الدافعة للعمل المھني و سالمة القوام و القواعد  إلىالحاجات  إن

  
 39-25ص  2002دراسات وبحوت تطبيقية في المناھج التربية الرياضية مركز الكتاب للنشر القاھرة سنة  مكارم حلمي أبو ھرجه.سعد زغلول   دمحمد .د
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 وتفريغ النفعاالت المكتوبة وتحمل المسؤولية   بالنفس و الشجاعة الثقةالصحية السليمة و 

  .المدارس لقيد البحتو األنشطة الرياضية من اھمم الحاجات لطلبة 

   احمد عبد الخالق تمام.ددراسة   3.1

 العنوان 1.3.1

  تحديد أھداف منھاج التربية البدنية و الرياضية  للمرحلة الثانوية من وجھة نظر الطالب  

2.3.1 الباحث

  احمد عبد الخالق تمام .د 

3.3.1   إشكالية

   الثانويةبالنسبة لطالب المرحلة   األھميةواقل  أھميةماھي الحاجات االكتر -1

بالمرحلة  الثالثحاجات طالب الصفوف  أھمبين  إحصائيةداللة  ذاتھل ھناك فروق -2

  الثانوية

 األھداف4.3.1

 الثانويةالمنھاج التربية الرياضية لطالب المرحلة  أھدافتحديد  إلىتھدف ھده الدراسة   

  .كما يعبرون عنھا كحاجات

  الفرضيات 5.3.1

  أخرى من حاجات أھميةھناك حاجات اكتر -1

 الثالثةلطالب الصفوف  أھمية األكثرفي الحاجات  إحصائيةداللة  ذاتتوجد فروق -2

  بالمرحلة الثانوية 

6.3.1   ثمنھجية البح

  المنھج المستعمل ھو المنھج الوصفي 

  ثالبحالعينة 7.3.1

  طالبا 3170الدراسة طالبا من بين طالبة المدارس قيد 620عينة عشوائية  
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8.3.1  النتائج  أھم

  الحاجات البدنية االكتر أھمية-1

 .   اكتساب اللياقة البدنية-

 –   .اكتساب القوام الجيد

  الجسم العضوية  أجھزةتنمية كفاءة -

 -2  الحاجات اجتماعية االكتر أھمية

     .آخريناحترام حقوق  -

  .الرياضيةتنمية الروح  – 

  التعود على النضام -

 -3  الحاجات االنفعالية االكتر أھمية

 . االعتماد على النفس-

  الشعور بالنجاح و التفوق –

  التمتع بالنشاط الرياضي -

 -4  الحاجات المعرفية االكتر أھمية

  الممارسة النشاط الرياضي  أھميةالتعرف على -

  الرياضية  األنشطةمعرفة القوانين -
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  الفصل الثاني

  التربية البدنية و الرياضية في التعليم الثانوي

  
  مفھوم التربية  2-1

  :مفھوم التربية البدنية  -2.2

3.2  :أھداف التربية البدنية و الرياضية

  :األھداف العامة للتربية البدنية و الرياضية-1.3.2

 -1.2.3.2  :التنمية العضوية

 -2.1.3.2  :تنمية المھارات الحركية

 -3.1.3.2  :التنمية العقلية

  :التنمية النفسية و االجتماعية-4.1.3.2

  :التنمية الجمالية-5.1.3.2

  :الترويح و أنشطة الفراغ -6.1.3.2

  :األھداف الخاصة بالتربية البدنية و الرياضية-2.3.2

  :األھداف الصحية -1.2.3.2

  :األھداف التربوية و االجتماعية -2.2.3.2

 -4.2  :في المنظومة التربويةية البدنية مكانة الترب

 -5.2  :مسؤوليات مدرس التربية البدنية و الرياضية

  :االشتراك في وضع المنھاج  5.2-1

 -2-5.2  :رفع قبليات وإمكانيات التالميذ البدنية والمھارية والنفسية

  

13 
 



 -1.2  :مفھوم التربية

أھدافھا و كدا عالقتھا على العامل بمھنة التعليم أن يعرف ما ھي التربية و يفھم غاياتھا و 

بالتعليم المعروف لدى علماء التربية أن مفھوم التربية يختلف من بلد لألخر، ومن جيل 

) ": 1992(فيصل ياسين الشاطئ" و" محمود بسيونى"لألخر حيث يعرفھا كل من 

ة التي تحدث في التربية ھي ظاھرة اي ممارسة فاإلنسان يتعلم عن طريق الممارس"

الملعب و كذلك الرحالت فھي ادن ال تقتصر على المدرسة بل تحدث  بة الفصل و المكت

  1".يجتمع األفرادحينما 

التربية تمكن اإلنسان من أن يفھم ويريد "يقول أن ) 1983(كما أن عبد هللا عبد الدائم

إال عن طريق .ويشعر انه ھو نفسه صانع مصيره ال يستطيع الوصول إلى امتالك الذات 

  2"ئناتر الكاالتعاون مع سائ

وھى تعنى باختصار تھيئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نموا متكامال من جميع 

  .النواحي الشخصية ، الخلقية، الجسمية و الروحية

  :مفھوم التربية البدنية  -2.2

إن التربية البدنية بكل معانيھا الحقيقية تعتبر مادة بالغة األھمية في تربية التلميذ حيث 

ة أھداف المجتمع ، وتحدد و أغراض و مھام التربية البدنية تبعا لطبيع تتعدد مفاھيم

  .و برامجھا لتحقيق ھده األھداف بما يتماشى مع الظروف الراھنة سياستھا

عملية توجيه النمو البدني ‘‘:تعرف التربية البدنية في االتحاد السوفياتى سابقا بأنھا إذ     

و القوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية و المعرفية و المھارات و الخبرات، التي 

  3.‘‘لتربويةتحقق متطلبات المجتمع أو حاجات اإلنسان ا

  

 
 1  55ص  1992سنة  2نظريات و طرق التربية البدنية و الرياضية ديوان المطبوعات الجزائر الطبعة  محمود بسيونى وفيصل ياسين الشاطئ

  35عبد هللا الدائم التربية العامة دار العلم للماليين بيروت الطبعة السادسة ص .2

 . .3  79ص   1992سنة  2ت الجزائر الطبعة انظريات و طرق التربية البدنية و الرياضية ديوان المطبوع محمود بسيونى وفيصل ياسين الشاطئ
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أن التربية البدنية ھي جزء بل فن من فنون التربية العامة التي ‘‘": فايز مھنا"و يرى

لمقصود بالمواطن الصالح و ا. تھدف إلى إعداد المواطن الصالح جسميا، عقليا و خلقيا

االجتماعية و القادر على الشخص النامي في قواه العقلية و البدنية و الرياضية و فھو 

  .اإلنتاج و القيام بواجبه نحو مجتمعه ووطنه

و من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن التربية البدنية و الرياضية نظام تربوي 

  1. نفسيا و اجتماعيايعمل على بناء الفرد و تطويره بدنيا و 

3.2   :أھداف التربية البدنية و الرياضية

و الرياضي ليست فقط وسيلة للمحافظة على الصحة ورفع المستويات  التربية البدنية

  على ھدا األساس يجب أن يفوض. الرياضية فحسب  بل ھي ضرورية لجميع المواطنين 

األستاذ بان عمله  ذا قيمة عالية ومسؤولية محترمة، فتعتمد برامجھا على األنشطة 

 يزھا عن غيرھا من حيث طبيعة المادة الحركية  البدنية الفردية و الجماعية، و ھي ما يم

  .الحصائل التي يمكن انجازھا و تحقيقھا بشكل اكبرو 

مند  أن أھداف التربية البدنية و الرياضية تغيرت) 1990(ويرى قاسم المندالوي وآخرون

للعوامل الثقافية و االقتصادية . العصور القديمة إلى وقتنا الحالي وفقا للتغيرات التي حدثت

وية فالدولة لھا الھداف متباينة و االختالف ليس في القيم بقدر ما ھو اختالف في أوللدلك 

  2.القيمھده 

  .و لذلك يميز أھدا ف عامة و أھداف خاصة للتربية البدنية و الرياضية

  :األھداف العامة للتربية البدنية و الرياضية-1.3.2

لتنمية العضوية، تنمية المھارات تتمثل أھداف التربية البدنية و الرياضية العامة في ا 

الحركية، التنمية العقلية، التنمية النفسية و االجتماعية، التنمية الجمالية، الترويح و أنشطة 

  .الفراغ

  
  98ص  1987 رالتربية الرياضية الحديثة الترجمة دار النش.فايزا مھنا.1

 .2  86ص1990دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضية جامعة بغداد الجزء التاني قاسم المندالوي وآخرون
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 -1.2.3.2  :التنمية العضوية

التربية البدنية و الرياضية تھتم في المقام األول بتنشيط )" 1994(أمين أنور الخولي" يرى

تعمل على تكييف أجھزته الوظائف الحيوية لإلنسان من خالل اكتساب الياقة البدنية، التي 

البيولوجية ورفع مستوى كفايته الوظيفية، مما تساعده على القيام بواجباته دون سرعة 

الشعور بالتعب و اإلرھاق فمن خاللھا يكتسب التلميذ التحمل الدوري و التنفسي و القدرة 

بقية  قلبي و، باإلضافة إلى تحسين الجھاز ال....العضوية على الرشاقة و المرونة و التوافق

  1.أجزاء الجسم

 -2.1.3.2  :تنمية المھارات الحركية

     تعتبر من أھم األھداف العامة للتربية البدنية و الرياضية تبدأ برامجھا من فترة الطفولة

  :و حسب قاسم المندالوي وآخرون فإنھا تنقسم إلى, لتنشيط الحركة األساسية و تنميتھا

  .و الوثب حركات انتقالية كالمشي و الجري -

  .حركات غير انتقالية كالثني و اللف و الميل  -

  2.ركل حركات معالجة كالرمي و الدفع و ال -

 -3.1.3.2  :التنمية العقلية

إن تنمية و تطوير القوى العقلية للعقل عن طريق تعويدھا بانتظام على صيغة التفكير 

حوله و يتمتع بالخيال الخصب ليتسنى لإلنسان أن يدرك و يحلل الظواھر العديدة المنتشرة 

  3.و الذاكرة و سداد الحكم

  

  

  

  
  112ص 1994ة البدنية و الرياضية دار الفكر العربي مصربيطرق تدريس في مجال الترأنور الخولي، مينأ.1

 ..2  105ص1990دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضية جامعة بغداد الجزء التاني قاسم المندالوي وآخرون

.3  67ص1996أصول  التربية البدنية و الرياضية دار الفكر العربي مصرأمين أنور الخولي،
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  :التنمية النفسية و االجتماعية-4.1.3.2

الرياضية تستفيد من  أن التربية البدنية و) "1995(إبراھيم عصمت مطاوع"يرى 

المعطيات االنفعالية و الوجدانية المصاحبة لممارسة النشاط البدني، ألجل تنمية شخصية 

الفرد التي تتسم باالتزان و الشمولية و النضج، بھدف التكيف النفسي و االجتماعي للفرد 

  .مع مجتمعه

ية في عدة مبادئ منھا و تعتمد أساليب و متغيرات التنمية االنفعالية في التربية الرياض 

الفروق الفردية، باعتبار إن الفرد كيان مستقبل له القدرات الخاصة به، فتنعكس آثارھا 

  1.الطموح على المجتمع في شكل سلوكات مقبولة لتنمية التنافس والتعاون و مستويات

  :التنمية الجمالية-5.1.3.2

تعد التربية البدنية و الرياضية من العوامل الرئيسية لتنمية الجمال الجسدي و التوازن     

الحركي في النشاط الحركي، حيث تغرس الصفات الفنية في التلميذ و تطوير المراكز 

  .الحسية و الشعورية في الجھاز العصبي ألدراك الحقائق و القيم الجمالية و الفنية

  :أنشطة الفراغ الترويح و -6.1.3.2

يعد الترويح احد األھداف القديمة للتربية البدنية و الرياضية ، و بمرور التاريخ    

 .مورست اغلب مھارات االسترخاء و الراحة

  :األھداف الخاصة بالتربية البدنية و الرياضية-2.3.2

     أن التربية البدنية و الرياضية تكتسب قيما بدنية )" 1994(أمين أنور الخولي  يقول      

بل تتطلب توجيھات . و عقلية و اجتماعية،ال تتحقق بمجرد اشتراك التالميذ في اللعب

خاصة مثل االنتباه للحصة والتنظيم مع العمل الجماعي وھدا يسھل عملية اكتساب التالميذ 

  كية التي نستفيد منھا، و يمكن تلخيص أھمالقدرات البدنية والرياضية و المھارية الحر

  

  
..1  75م ص 1995أصول التربية دار الفكر العربي القاھرة  إبراھيم عصمت مطاوع
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 :العوامل في اكتساب المھارات الحركية

  .إزالة الحركات الزائدة -

 .اكتساب الدقة لتركيز االنتباه -

 1.دقة في األداءالسرعة و ال -

  :صحية و أھداف تربويةو لألھداف الخاصة أھداف 

  :األھداف الصحية -1.2.3.2

يركز األطباء األھمية الصحية، فالقدرة الحركية )": 1980(قيس ناجي عبد الجبار"يقول 

التي يتحصل عليھا التلميذ في صغره تعد من الضروريات الصحية األساسية لتطوير نموه 

  2.ياضيةو كذلك تطوير القدرة العملية و الر

  :األھداف التربوية و االجتماعية -2.2.3.2

تكون النوعية عن طريق الشعور و اإلحساس تجنبا ألي اضطرابات ، لذلك يلزم وضع 

برامج تخدم قابليات التلميذ و تعمل على تطوير الجھاز العصبي الذي ينمى عدة قدرات 

  .ووظائف منھا، اإلدراك، التخيل، االنتباه

 -4.2  :ظومة التربويةية البدنية في المنمكانة الترب

مرت التربية البدنية كميدان تربوي حديث ضمن )": 1994(محمد منير مرسي"يقول    

المنظومة التربوية بفترات تاريخية أطلقت فيھا العديد من المعارف و اختلطت فيھا 

المفاھيم، فالبعض يظن و حتى اآلن أن الرياضة و التربية البدنية كلمتان مترادفتان لشيء 

          امة الناس لديھم الكثير من الوقت ال يحسنون استعماله واحد، و مازال كثير من ع

و بسبب ھده األھمية الخاصة بالمجال فإننا نسلط الضوء على المنظومة التربوية و التي 

  .تشمل كل القوى التربوية الموجودة داخل المجتمع

  

  
 116ص 1994الفكر العربي مصرطرق تدريس في مجال التربية البدنية و الرياضية دار أنور الخولي، أمين .1

  114ص   1980تطوير قابلية البدنية في العمر المدرس جامعة بغداد العراق   قيس ناجي عبد الجبار .2
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   فحسب المنظومة يعد تعليم التربية البدنية و الرياضية مادة مدرجة و إلزامية في برامج 

من الوضعية الحرجة التي و ما نراه في الوقت الراھن  .و التكوينو امتحانات التربية 

فنقص كفاءة .تعيشھا التربية البدنية و الرياضية في المؤسسات التربوية مع بعض الحسنات

 و تكوين األساتذة و إھمالھم للمادة، وافتقار معظم الثاويات للوسائل البيداغوجية التي

من  تساعد في تسيير الحصة بصورة جيدة ، و كدا نقص المراقبة من الجھات المعنية

  . المدير أو المفتش طرف

  1.و ھدا كله ليس في صالح المنظومة التربوية و ال مادة التربية البدنية و الرياضية

 -5.2  :مسؤوليات مدرس التربية البدنية و الرياضية

تقع على كاھل مدرس التربية البدنية و الرياضية مھام اتجاه مھنته والتي تفرعت إلى 

و بدنية تخص التلميذ ، و من أھم مجاالت عمله و التي مجاالت اجتماعية و معرفية 

  :يلى نعرضھا فيما

  :االشتراك في وضع المنھاج  5.2-1

يعتبر المنھاج في مجال التربية البدنية والرياضية أسلوب وطريقة لتحقيق األھداف 

                              .                                التربوية،  التي   يسھم في إمكانية تحقيقھا المدرس

لدا كان لزاما على المدرس عامة و مدرس التربية البدنية و الرياضية خاصة معرفة 

مفھوم و محتوى و أسس علم المناھج وما توصلت إليه من تطور ومعرفة نتيجة للدراسة 

 اولھذوالبحث، بحكم انه حجر الزاوية في عملية التعليم وھو الذي يعمل في الميدان 

  )":1984(عباس احمد السمراني"نستعرض مايلى من خالل ما يراه 

لرفع قابلية التالميذ التعليمية عن طريق التعلم , استخدام المالحظة لطرح منھج خاص -

 2.الحركي للمھارات المختلفة

  

 
  168ص  1994أصول التربية دار الفكر العربي القاھرة  محمد منير مرسي.1

  123ص  1984طرق التدريس في التربية الرياضية الطبعة األولى جامعة بغداد  عباس احمد السمراني.2
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  - المساعدة في تطوير المستوى الرياضي بتطويره المباشر ، بتوضيح النقائص وھدا

 .قصد التعديل ومحاولة لتحقيق األھداف المرجوة من المنھاج

والشروط  وضع المناھج الخاصة بكل فعالية أو لعبة كأساس وشرط من األسس  -

 .الھامة لتحقيق الھدف المروجة من علم المناھج

وعلى ضوء ما قدمنا فان من أھم واجبات مدرس التربية البدنية والرياضية االشتراك في 

  .وضع المنھج الخاص بالمراحل الدراسية التي يقوم ويشرف على تدريسھا

 -2-5.2  :سيةرفع قبليات وإمكانيات التالميذ البدنية والمھارية والنف

العمل على تنمية العناصر البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والمطاولة  -

  .والرشاقة عن طريق التمرينات الخاصة بدلك

  .تعليم المھارات الحركية األساسية والرياضية مع تثبيتھا والتقدم بھا -

  .ي تنفيذ الدرسمراعاة الجوانب النفسية للتالميذ ودلك عن طريق اشتراكھم والمساعدة ف -

  .المساھمة في تربية الصفات الخلقية واالجتماعية عند التالميذ كالتعاون والتضحية  -

 -  1.تالميذالتقويم المستمر لمستويات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 124123-ص  1984طرق التدريس في التربية الرياضية الطبعة األولى جامعة بغداد  عباس احمد السمراني.1
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.1.3  المنھاج

المنھاج خطة موضوعة ومتبعة لبعض المواد الدراسية . ماخودة من نھج الطريق سلكه

نھجا و نھجوا لصف أو شھادة وتقول نھج نھجا األمر بأنه  أو صحة الطريق سلكه 

الغايات ويفكر في وضع األھداف لكل مادة وكلھا  ىالطريق أو األمر فالمنھاج يصل غال

  1.تصب في األھداف العامة في أخر السنة حتى تصل إلى الملمح أو الغاية

أوجه مقصودة للنشاط تمد من مسؤولية المدرسة إلى الخارج "ويعرف شوفلر المنھج بأنه 

  .الفرد النفسية االجتماعية  نطاقھا حتى تحقق حاجات

       مجموعة الخبرات التربوية و الثقافية و االجتماعية "ويعرفه الدمدراش سرحان بأنه 

و الرياضية و الفنية التي تھيؤھا المدرسة لتالميذ داخل حدودھا أو خارجھا يقصد 

التربوية مساعدتھم على النمو الشامل في جميع النواحي و تعديل سلوكھم طبقا لألھداف 

."2 

  :المنھجتعريف  - 2.3

إن المنھج الحديث ھو جميع الخبرات التربوية التي تقدمھا المدرسة إلى التالميذ داخل  

محددة وتحت قيادة سليمة لتساعد على تحقق النمو الشامل    الفصل أو خارجه وفق أھداف

  .والنفسيةمن جميع النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية 

المنھج بأنه جميع الخبرات المخططة التي توفرھا المدرسة ) روز نجلي(وقد عرف  

لمساعدة الطلبة في تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتھم 

المنھج بأنه ھو كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبھا أو يقوم ) استيفان روميني(وعرف .

  . مدرسة وتوجيھھا سواء أكان في داخل الفصل أو خارجه بھا التلميذ تحت إشراف ال

  

  

      
  147 ص2004خالد لبصيص التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقارنة الكفاءات و األھداف دار التنوير للنشر و التوزيع الجزائر .1

.2 42جمال الدين الشافعي منھاج التربية البدنية والرياضية دار الفكر العربي القاھرة الطبعة الثانية ص   أمين أنور الخولي
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  1.المدرسونالمنھج ھو ما يحدث لألطفال في المدرسة نتيجة ما يعد له ) كيلي(وعرف 

المنھج ھو كل الخبرات التربوية التي تتضمنھا المدرسة أو الھيئة أو ) دول(وعرف 

المنھج ھو جميع الخبرات ) ريجان(وعرف .معينالمؤسسة تحت إشراف ورقابة وتوجيه 

2.إلى المدرسة وتعتبر المدرسة مسؤولة عنھا تأتيالتربوية التي   

تتضمن في مجموعھا واتجاھاتھا  أنھاإن جميع التعريفات وان اختلفت في مضمونھا إال  

.األھداف والمحتوى والطرق والوسائل ثم التقويم   

:مفھوم المنھج  -3 .3 

لو نظرنا إلى النظام التربوي نظرة شاملة نجده يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات 

)3: (عناصر النظام بأربعة أشياء وھي ) رالف تايلر(وقد حدد   

.األھداف  - 1  

.ىالمحتو - 2  

.التدريس - 3  

.التقويم - 4  

ففي النظام يتم تحويل المدخالت في النھاية إلى مخرجات حيث أن لكل نظام مدخالت  

حيث يتم تحويلھا إلى ) التالميذ ـ المنھج الدراسي ـ أساليب التدريس ( خاصة به وتشمل 

. مخرجات تتمثل في أعداد الطلبة أو التالميذ وفقاً ألھداف المؤسسة التربوية  

)3( :التقليديمفھوم المنھج  -1.3 .3 

يعتقد الكثير من العاملين في مجال المناھج على أن المنھج عبارة عن مجموعة المواد  

الدراسية التي يدرسھا الطلبة أو التالميذ ألجل النجاح في نھاية السنة الدراسية ويتصف 

:يليبما   

 
21 – 20، اربد، ص 1993النظرية والتطبيق، دار الفرقان،  ، مناھج التربية الرياضية بينوآخرونعلي الديري .1  
                                                                                   65، ص 1995اليافعي، رؤى مستقبلية في مناھجنا التربوية، دار الثقافة، الدوحة، علي 2

  25، ص1997، عمان، األولىلتربية الرياضية، دار الفكر، الطبعة ، المناھج المعاصرة في اخطابيةزكي  أكرم.3
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: ـ منھاج المواد الدراسية 4 .3 

:طبيعة المادة الدراسية  -5 .3 

ـ إن التربية الحديثة قد اھتمت بنمو التالميذ واھتماماتھم وواجباتھم وفعالياتھم ممارساتھم    

 
155، ص1997، عمان، األولى، المناھج المعاصرة في التربية الرياضية، دار الفكر، الطبعة خطابيةزكي  أكرم1  
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على متطلبات المجتمع ومشكالته باعتبار أن التربية ھي إعداد الفرد  أيضاوركزت 

 للمستقبل

بينما نجد التربية القديمة قد اھتمت بالمواد الدراسية التي يتم عن طريقھا نقل التراث 

.الثقافي  

        ـ إن المواد الدراسية تتصف بناحيتين أساسيتين ؛ األولى تتمثل في طبيعة المعارف

تنظمھا المادة الدراسية ، واألخرى تتمثل في طرق البحث التي يجب  التيأو المعلومات 

دراسة وعليه يجب أن تحقق .. الكتساب جوانب المعرفة المتضمنة في ھذه المواد  إتباعھا

:يليمادة ما  أي  

.إن فھم جوانب المعرفة الجديدة تتطلب اكتساب المھارات واالتجاھات والعادات  -1  

.عطاء المعلومات الكافية خالل الوقت المحدد من المادة الدراسية إ -2  

األول يرى عدم إھمال أي جزء من أجزاء المادة .. ـ وينقسم المربون إلى قسمين  

الدراسية ألن اإلھمال يسبب خلالً في إعداد التالميذ، والبعض اآلخر يرى إنه يجب 

.المشكالت ومتابعة البحث العلمي التركيز على الالتفكير العلمي والقدرة على حل   

:مستويات المعرفة في المواد الدراسية  -6 .3 

.التالميذوتشمل الحقائق واألفكار والمھارات النوعية التي تتطلب ثقافة من قبل  -أ  

.الدراسيةاألفكار األساسية والتي تبنى عليھا المواد  -ب  

.المفاھيم وتتكون من خالل خبرات متتابعة  -ج  

 إمكانيةكان تنظيم المنھاج الدراسي مستند على أفكار أساسية فانه سوف يقدم لنا ـ إذا  

.الدراسيةجديدة لتطوير المواد   

: أنواع المواد الدراسية 7.3  

:منھاج المواد الدراسية المنفصلة  1.7 .3 

ـ ينظم ھذا النوع من المنھاج حول عدد المواد الدراسية التي ينفصل بعضھا عن البعض  

حيث أن كل مادة تمثل جانباً  )الفسلفةالنفس ـ التعلم الحركي ـ التاريخ ـ  علم(، مثل األخر
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                             :المنھجمميزات ھذا  ..1.2.7.3

.االھتمام بالنمو المتكامل المتوازن عقلياً وبدنياً واجتماعياً وانفعالياً  -1  

.والحاجاتالفروق الفردية األھمية من حيث الميول واالتجاھات  إعطاء -2  

.بالبرامج المصاحبة والمالئمة لنمو التالميذ ارتباط المادة الدراسية  -3  

  إن ھذا المنھج يجعل المادة الدراسية وسيلة تساعد المتعلم على التدرج في المجاالت  -4

:التالية  

.التوافق بين المتعلم والظروف التي تحيط به عائلياً وبيئياً    

ى نمو القدرات والميول تتويج فعاليات البرامج في ضوء المواد الدراسية والتي تساعد عل 

.والحاجاتواالتجاھات   

.التجارباستثمار وقت الفراغ لدى المعلم مثل القراءة والمالحظة وإجراء    

:المترابطةمنھاج المواد  -3.7.3  

المواد  إحدىأي ربط موضوعات . ـ ويقصد بھا ربط موضوع جديد بمادة دراسية قديمة 

لم حركي بمادة طرق التدريس أو العكس ، كربط موضوع تع األخرىبموضوعات المادة 

أي أن في الربط يجب أن تكون ھناك .. أو ربط الطب الرياضي بموضوع فسيولوجي 

.بھاعالقة بين المادة الدراسية وموضوعات المراد ربطھا   

:المنھجمميزات ھذا  1.3.7 .3 

.متكاملةككل وجعل التالميذ يدركون أن المعرفة  إليھاعدم تجزئة المعرفة والنظر  -1  

.يثير الواقعية للتعلم  -2  

:المنھجعيوب ھذا 2.3.7.3  

ـ حيث أنه استمر باالبتعاد عن الحاجات الواقعية للتالميذ والمشكالت والقضايا  

 االجتماعية 

:التكاملمنھاج  4.7.3  

:اد الدراسية المنفصلة وفق ما يليومنھاج المو اإلدماجيقع ھذا المنھج وسيط بين منھاج    
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: عيوب ھذا المنھج1.5.7.3  

.إلى عدم التفكير المنتظم  أدىفرض المادة الدراسية على التالميذ مما  -1  

التلميذ اإللمام بمعارف متنوعة في آن واحد مما يؤدي إلى دراسة سطحية  إمكانيةعدم  -2

.في المواد الدراسية   

:الواسعةمنھاج المجاالت  6.7 .3 

لتعديل منھاج المواد الدراسية المنفصلة حيث يحاول أن  أخرىـ يعتبر ھذا المنھاج وسيلة  

.ا في تنظيم واسع لھذه الموادجعلھيقرب الكثير من الحدود الفاصلة بين المواد الدراسية و  

عبارة عن مجموعة من الخبرات الضرورية للحياة في  وأصبحـ وقد تطور ھذا المنھاج  

:منھا  .التالميذالمجتمع الذي يعيش فيه   

.خبرات تساعد على تنشئة التالميذ اجتماعياً  -1  

.النفسخبرات في التعبير عن  -2  

.اتوجماعخبرات عن حياة الناس أفراداً  -3  

.خبرات تشمل ألعاب رياضية أو بدنية  -4  

 فية ومھارية في المعامل أو الورشحر بأعمالخبرات في البيئة المادية والقيام  -5

 المدرسية 

:مزايا منھاج المجاالت الواسعة 1.6.7.3   

.ربط المعرفة بمجاالت الحياة المختلفة  -1  
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.8.3  :الغرض من المنھاج

و حسھم  إن الغاية األساسية للمنھاج الجديد ھي صقل المواھب أبنائنا و تنمية ملكاته

.المدني و جعلھم قادرين على فھم قيمة المواطنة والتميز بين الحرية و المسؤولية  

 وإعدادھم إلسھام في دعم أسس مجتمع متضامن يقوم على العمل واإلنصاف

و المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات إن المؤسسة المستقبل التعليمة منوطة 

تعليم جيد يسمح باكتساب ثقافة عامة و معارف نظرية عن طريق المنھاج الجديد بضمان 

وعلمية وعليه ينبغي إن نزود المنھاج الجديدة الفرد الجزائري بقدرات من شانھا تنمية 

التعلم الذاتي المستدام و االندماج لنجاح في مجتمع  ىالمواھب وتطوير قدراته عل

2.المعرفة  

.9.3  :مفھوم الكفاءة

  :أن للكفاءة عدة تعار يف منھا" رانيعباس احمد صالح السم"يرى 

الكفاءة ھي المنتوج الذي نتحصل عليه من خالل أو مرحلة التعلم، من معارف ومھارات 

  .وقدرات

  
177-165، ص 1995علي اليافعي، رؤى مستقبلية في مناھجھا التربوية، دار الثقافة، الدوحة،  1  

2 www.opns-dz.com 
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مرحلة التعليم الثانوي ھي تنسيق العمليات الحركية والكفاءات التي نتحصل عليھا من 

وضبط التصرفات الذاتية في مختلف الوضعيات تحترم فيھا مبادئ التنظيم والتنفيذ 

  والروح الرياضية

تشمل القدرة على استعمال المھارات والمعارف الشخصية في :"أنھا" عباس "وحسب

  1."وضعيات تعليمية جديدة داخل مجال مدرسي أو مھني

  :ونستخلص من اآلراء السابقة أن

الكفاءة ھي مستوى من الفاعلية لنجاز عن ما تستدعي مھارات معرفية، نفسية، حركية 

  .واجتماعية

.   10.3  :تعريف المقاربة بالكفاءات

تعني المقاربة بالكفاءات أو المدخل )"2005(مناھج التربية البدنية والرياضية" في

  التعليم والتلقين إلى منطق التعلم عن طريقبالكفاءات االنتقال من منطق 

الممارسة والوقوف على مدلول المعارف ومدى أھميتھا ولزوميتھا في الحياة اليومية للفرد 

وبذلك فھي تجعل من المتعلم محورا أساسيا لھل، وتعمل على إشراكه في مسؤوليات 

2.القيادة وتنفيذ عملية التعلم  

ت تعلميه مستقاة من الحياة في صيغة مشكالت ترمي وتقوم أھدافھا على اختيار وضعيا

عملية التعلم إلى حلھا باستعمال المعارف واألدوات الفكرية، وبتسخير المھارات الحركية 

  .الضرورية

.11.3  :إلى ثالث أنواع متنقس :أنواع الكفاءات

 -1- 11.3  :الكفاءة النھائية

لتلميذ التعليم الثانوي، وتحقق عن ھي تتويج المرحلة الثانوية وتعبر عن ملمح خروج 

  .طريق التدرج في الكفاءات

  
  315 ص1991عباس احمد السمراني كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية البدنية الرياضية جامعة بغداد 1
  15-11ص  2005وزارة التربية الجزائرية  دار النشر الجزائر  مناھج التربية البدنية والرياضية.2
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 -2- 11.3  :الكفاءة الختامية

ھي الكفاءة المراد تحقيقھا خالل السنة الدراسية وتشتق من الكفاءة النھائية وھي متدرجة 

  .في الصعوبة ومترابطة فيما بينھا فضال عن كونھا متماشية مع سن التلميذ

 -3- 11.3  :الكفاءة القاعدية

تق من الكفاءة الختامية ھي المراد تحقيقھا في نھاية الفصل الواحد من السنة الدراسية،وتش

وتكيف المجھودات حسب  يراتتوبناء :ثالثة كفاءات وھي مرتبطة، األنشطة البدنية مثال

  1.الوضعيات التي يفرضھا الموقف

.12.3  :مكونات المنھاج

 -1- 12.3 :الغايات

ھي المبادئ والقيم العليا التي توحي بتوجيھات السياسة "جمال الدين الشافعي"يعرفھا 

  2.ستور وقيم المجتمعالتعليمية وغالبا ما تستند إلى الد

 -2- 12.3  :المرامي

 .ھي غايات تحولت لتصبح مرتبطة بمواد ومقررات وأطوار المنظومة التربوية

  :األھداف اإلجرائية -3- 12.3

يقصد بھا وصف األستاذ للسلوكيات الممكن مالحظتھا وتقويمھا والتي يريد التوصل إليھا 

  .على شكل صياغةمع تالميذه 

.13.3  :أھداف التربية البدنية والرياضية في ضل المقاربة بالكفاءات

التربية البدنية والرياضية تسعى  كمادة تعليمية في المرحلة الثانوية إلى تأكيد  إن

 المكتسبات الحركية والسلوكية النفسية واالجتماعية المتناولة في التعليم القاعدي بشقيه

  

  

  
  15-12ص  2005وزارة التربية الجزائرية  دار النشر الجزائر  التربية البدنية والرياضيةمناھج  .1

 170 ص 2000منھاج التربية البدنية المعاصرة دار الفكر العربي القاھرة الطبعة األولى جمال الدين الشافعي، . .2
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إلى بلورة االبتدائي والمتوسط،وھدا من خالل أنشطة بدنية ورياضية متنوعة وثرية ترمي 

  :شخصية التلميذ وصقلھا من حيث

 -1- 13.3  :الناحية البدنية

  .تطوير وتحسين الصفات البدنية -

  .تحسين المردود الفسيولوجي -

 -  .التحكم في نظام وتسيير المجھود وتوزيعه

  .تقدير وضبط جيد لحقل الرؤية -

  .التحكم في تجنيد منابع الطاقة -

  .والوضعياتقدرة التكيف مع الحاالت  -

  .تنسيق جيد للحركات والعمليات -

  .المحافظة على التوازن خالل التنفيذ -

  .الرفع من المردود البدني وتحسين النتائج الرياضية -

:الناحية المعرفية -2- 13 .3 

  .معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثير المجھود عليه -

  1.معرفة بعض القوانين المؤثرة على الجسم -

  .قواعد اإلسعافات األولية أثناء الحوادث الميدانية معرفة -

  .معرفة قواعد الوقاية الصحية -

  .قدرة االتصال والتواصل الشفوي والحركي -

  .معرفة قوانين وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا -

 -  .تجنيد قدراته ألعداد مشروع رياضي

  .معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغير -

  
1  17-16ص 2005وزارة التربية الجزائرية  دار النشر الجزائر  ية البدنية والرياضية المقاربة بالكفاءاتمنھاج الترب
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 -3- 13.3  :الناحية االجتماعية

 -  .التحكم في نزواته والسيطرة عليھا

 -  .تقبل اآلخر والتعامل معه في حدود قانون الممارسة

 -  .التمتع بالروح الرياضية وتقبل الھزيمة والفوز

 -  .روح المسؤولية والمبادرة البناءة

 -  1.لوغ الھدف المنشودالتعايش ضمن الجماعة والمساھمة الفعالة لب

 - 14.3  :التقويم في المنھاج الجديد

  :تعريف التقويم-31.14.

العملية المركبة التي يمكن عن طريقھا تغيير نقاط "أن التقويم يعني"رالف تايلور"يرى 

وسالمة الفروق األساسية التي على أساسھا ينظم البرنامج  القوة والضعف ومراجعة ھدف

انه عملية تنظيمية لتحديد المدى الذي يحقق فيه التالميذ "جووالند"ويرى  "التعليمي

  الموضوعية األھداف التربوية 

مجموعة منظمة من األدلة التي تبين فيما إذا جرت بالفعل تغييرات على "ھو"بلوم"ويعرفه

 ."ر على التلميذ بمفردهمع تحديد مقدار ودرجة دلك التغيي مجموعة المتعلمين

 - 2- 14.3  :أنواع التقويم

 -1-2- 14.3  :التربوي التقويم

ھو نوع من األحكام المعيارية تصدر على جانب من جوانب العملية " يعرفه خالد لبصيص

التخاذ التربوية لبيان مدى اقترابھا وابتعادھا عن األھداف التي سطرت مسبقا ودلك 

  2.اإلجراءات المناسبة

  

  

  
.1  19-18ص 2005وزارة التربية الجزائرية  دار النشر الجزائر  منھاج التربية البدنية والرياضية المقاربة بالكفاءات

  206-205ص2004خالد لبصيص التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقارنة الكفاءات و األھداف دار التنوير للنشر و التوزيع الجزائر .2
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 -2-2- 14.3  :التقويم الذاتي

يلجا الفرد إلى المقاييس الذاتية وحدھا في عملية )": 2003(ليلى السيد فرحات" تعرفه

التقويم ويمكن تسميته التقويم المتمركز حول الذات،أي أحكام الفرد بقدر ارتباطھا بذاته، 

الشخصية، األلفة، المكانة وھو يعتمد في ھده األحوال على معايير ذاتية مثل المقابلة 

االجتماعية، فقد تكون أحكام الفرد في صورة قرارات سريعة ال يسبقھا فحص كاف 

  1.اھاتھالمختلف جوانب الموضوع فتكٌون آراءھا واتج

 -3-2- 14.3  :التقويم الموضوعي

يعتبر ھدا النوع من التقويم أكثر دقة في نتائجه )" : 1995(فكري حسن ريان" يقول

عتماد على ما تتوصل إليه عملية التقويم ألنه يؤدي في النھاية إلى نتائج ويمكن اال

موضوعية تتدخل فيھا العوامل الدانية وفيه تم وضع الشروط والموضوعات وتحليل 

  2.البيانات الستخراج النتائج وفيه يجب استخدام المعايير والمستويات

في المجال  التربوي  ة بالتقويمعدة أنواع أخرى من التقويم خاص" احمد بوسكرة"ويذكر 

  :يلي الرياضي يمكن تصنيفھا كما

 -4-2- 14.3  ):القبلي(التقويم التشخيصي

ھدا النوع من التقويم يجرى في بداية السنة الدراسية أو في بداية فترة تعليمية أو في بداية 

  :ھدفه كل دورة تعليمية أو تدريسية

 .التعلمتقويم استعدادات التالميذ لبدء عملية  -

 .تقويم مستوى التالميذ، وكشف نقاط القوة ومواطن الضعف -

 

  

 
  96ص  2005 2القياس و اختبار في التربية الرياضية مركز الكتاب للنشر الطبعة     ليلى السيد فرحات1 -

  215ص  1995التدريس عالم الكتب القاھرة  فكري حسن ريان، .2
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 .ومواطن الضعفتقويم مستوى التالميذ، وكشف نقاط القوة  -

 .اكتشاف قدرات التالميذ واستعداداتھم وميولھم واتجاھاتھم -

 .معرفة الفروق الفردية بين التالميذ -

 .تحديد العوامل المؤثرة في سير العملية التعليمية -

تخطيط التوزيع الدوري واختيار األھداف اإلجرائية التي يجب التوصل إليھا خالل  -

  .والوسائل التربوية المتوفرةالدورة مع مراعاة عامال الوقت 

 -  -5-2- 14.3  ):البنائي(التقويم التكويني

ھو عملية تقويمية منظمة تحدث خالل الدرس غرضھا تزويد " احمد بوسكرة"يعرفه

االستاد والتلميذ بتغذية راجعة ألجل تحسين العملية التعليمية ، وتصحيح مسارھا، ومعرفة 

حيح عمل األستاذ البيداغوجي، وتحسين المستوى الذي وصل اله التالميذ قصد تص

  :مستوى التالميذ ھدفه

  .تقويم األھداف اإلجرائية للدرس -

 .التعرف على تعلم التالميذ، ومراقبة مدى تقدمھم خطوة خطوة -

 تشخيص أسباب الفشل وعوامل النجاح -

اتحاد القرارات المالئمة في الوقت المناسب عن طريق إحداث تغيير في التمرينات  -

 .ة، أو في شدة الحمولة ، أو في عدد التكرارات والسالسلالمختار

 1.بديلةقة تعلم يساعد األستاذ على تحسين أسلوبه التعليمي أو إيجاد طري -

 -  -6-2- 14.3  ):النھائي(التقويم ألتحصلي

ھو قياس مستوى الفرد من خالل نتائجه )" 2003(كمال عبد الحميد زيتون"يعرفه 

  2.ة تعليميةعند إنھاء فترة تكوينية معينة أو فعالية علميالنھائية التي وصل إليھا 

  
  124-123 ص 2005بية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي و التقني دار الخلدونية للنشر و التوزيع منھاج التر احمد بوسكرة .1

. 2  212 ص 2003التدريس نماذجه و مھارته دار الفكر العربي القاھرة  الطبعة األولى  كمال عبد الحميد زيتون
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  .المراھقة 4-1

مرحلة يمر اإلنسان أثناء نموه بعدة مراحل متسلسلة، الواحدة منھا تكمل األخرى، وكل 

تخص فترة معينة من العمر، ومن بين ھذه المراحل مرحلة المراھقة، التي تجعل من 

  .الطفل إنساناً راشداً ومواطناً يخضع خضوعا مباشرا لنظم المجتمع وتقاليده

ولقد أكد العلم الحديث أن مرحلة المراھقة ھي منعطف خطير في حياة اإلنسان، وھي 

  .االجتماعي والخلقي والنفسيتؤثر على مدار حياته وسلوكه 

فحياة المراھق عبارة عن سلسلة من التغيرات يكون خاللھا  بعض المفاھيم و االتجاھات 

  .والعادات والمعلومات التي استقاھا من تربية داخل البيت وخارجه

ونظراً لما تكتسبه ھذه المرحلة من أھمية في حياة الفرد سنتطرق إليھا بالتفصيل في ھذا 

حيث يتضمن مبحثه األول مفھوم المراھقة وأھم النظريات التي تطرقت لھا الفصل، 

وعرض مميزات النمو في مرحلة المراھقة في مبحثه الثاني، وفي مبحثه الثالث عرض 

لمشاكل المراھقة، أما في مبحثه الرابع يتناول عالقة ممارسة النشاط البدني الرياضي 

  .بالمراھقة
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 :تعريفھا -4-1

إن كلمة المراھقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو من الحلم، وبذلك يؤكد علماء فقه : لغة  - أ

 1.اللغة ھذا المعنى في ھو الفرد الذي يدنو من الحلم وإكمال النضج

ً   - ب اسم الفاعل، ويقصد بھا ) المراھق(مشتقة من كلمة ) المراھقة(إن كلمة : اصطالحا

ھذا ويفضل علماء النفس التكويني استعمال  ،جالنمو من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النض

ھذا االصطالح اللغوي ألن مغزاه ينسجم كثيراً والخصائص الجسمية  و السلوكية لھذه 

 2.الفترة من حياة اإلنسان

ومعناه التدرج نحو النضج البدني  Adoleceمشتق من الالتيني " المراھقة " ومصطلح 

النمو إلى النضج ويستخدم علماء النفس ھذا والجنسي واالنفعالي والعقلي النمو أو 

المصطلح لإلشارة إلى النمو النفسي والتغيرات التي تحدث أثناء فترة االنتقال من الطفولة 

إلى الرشد، ويتفق علماء النفس على أن المراھقة تبدأ بتغيرات جسمية يصحبھا البلوغ 

ماعي والبدني، وإن كانت ھذه وتنتھي بإتمام حالة الرشد الكامل التي تقاس بالنضج االجت

  3 الجوانب للنمو ال تتم في وقت واحد

وعلى العموم فإن معالم مرحلة المراھقة تظھر في الفترة الممتدة مابين الثالثة عشر 

أن حركات المراھقة حتى سن الثالث  Gorkinوالواحد والعشرون سنة، ويرى جوركين 

عشر، تتميز بالتوازن واالضطراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام، كما 

يؤكد أن ھذا االضطراب يحمل الطابع الوقتي، إذ ال يلبث المراھق في غضون الفتوة أن 

  .تتبدل حركته، لتصبح أكثر توافقاً وانسجاماً عن ذي قبل

  

  
 

  .272األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى المراھقة، دار الفكر العربي، القاھرة، ص : لبھي السيدفؤاد ا.د –1
  .272، ص 1990، 2المراھق، ط: نوري الحافظ.د – 2

  .3، ص1992، 1سيكولوجية المراھقة، ط: ھدى محمد قناوي.د –3
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بة للنواحي فيميز مرحلة المراھقة أنھا فترة إرتباك بالنس Homborgerأما ھمبورجر 

الحركية، وتطلق كلمة المراھقة على الفترة التي تستغرق من سنة إلى سنتين قبل البلوغ 

  Pubescene .1: الجنسي واإلحتالم، والكلمة اإلنجليزية التي تقابل المراھقة ھي

فالمراھقة إذاً بمعناھا العام ھي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتھي بالرشد، فھي لھذا عملية

  .لوجية حيوية عضوية في بدئھا وظاھرھا، إجتماعية في نھايتھابيو

 

ھذا وبما أن البلوغ مرحلة قصيرة جدا من مراحل حياة الفرد، وبما أنھا اإلرھاص 

البيولوجي للمراھقة، وبما أن الخصائص المميزة للبلوغ و للمراھقة مظاھر متداخلة 

  2. يل حتى تستقيم الفكرةمتصلة، إذن فمن األفضل أن نتناولھا بالدراسة والتحل

وقد عرفھا أحمد زكي صالح بأنھا مصطلح وصفي يقصد به مرحلة نمو معينة، تبدأ بنھاية 

الطفولة وتنتھي بابتداء النضج أو الرشد، أي أن المراھقة ھي المرحلة النھائية أو الطور 

نحو   –اعياوھو الفرد غير الناضج جسميا وانفعاليا وعقليا واجتم –الذي يمر فيه الناشئ 

  3. بدء النضج الجسمي و العقلي واالجتماعي

كما عرفھا حسين فيصل العربي المراھق بأنه فرد يمر بمرحلة من مراحل النمو تظھر 

فيھا تغيرات جسمية واضحة تفرض عليه مطالب عضوية وعقلية قد ال يتناسب معھا 

مو الجسمي، ما يعرف ويساندھا نموه االجتماعي والعقلي اللذان يتأخران كثيرا عن الن

 4 .بالتخلف النمائي في مرحلة المراھقة

  

  

  
  

  . 66، ص1982، 2علم النفس التربوي والرياضي، ط: سعد جالل ومحمد عالوي.د - 1

  .272فؤاد البمي السيد، األسس النفسية للنمو، من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر العربي، ص .د – 2

  .200، ص 1972علم النفس التربوي، القاھرة ، : أحمد زكي صالح.د – 3

  .86  علم نفس الطفولة والمراھقة، ص: حسين فيصل العربي.د – 4
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 – 2-4  :أنواع المراھقة

الواقع أنه ليس ھناك نوع واحد من المراھقة، فلكل فرد نوع خاص حسب ظروفه الجسمية 

  .الطبيعية واالجتماعية والمادية، وحسب استعداداته

فالمراھقة تختلف من فرد إلى فرد، ومن بيئة جغرافية إلى أخرى، ومن ساللة إلى ساللة، 

كذلك تختلف باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في وسطھا المراھق فھي في 

المجتمع البدائي تختلف عنھا في المجتمع المتحضر، كذلك تختلف في مجتمع المدينة عنھا 

في المجتمع المتزمت الذي يفرض الكثير من القيود  في مجتمع الريف، كما تختلف

واألغالل على نشاط المراھق عنھا في المجتمع الحر الذي يبيح للمراھق فرص العمل 

والنشاط، وفرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة، فقد دلت األبحاث التي أجرتھا 

أنه في  – وھي من علماء األنتربيولوجيا االجتماعية –  M. Medمارجريت مد 

  .المجتمعات البدائية ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة مباشرة

  :أما في المجتمعات المتحضرة فقد أسفرت األبحاث على أن المراھقة تتخذ أشكاال مختلفة

  .مراھقة سوية خالية من المشكالت والصعوبات - أ

ومن مجتمع األقران مراھقة إنسحابية، حيث ينسحب المراھق من مجتمع األسرة   - ب

 .ويفضل االنعزال و اإلنفراد بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشكالته

مراھقة عدوانية حيث يتسم سلوك المراھق فيھا بالعدوان على نفسه وعلى غيره من   - ج

 .الناس واألشياء

 
  

 

  

  ةعدوانية                      انسجابي          سوية                                      
  

  42 -44، ص 1955علم نفس النمو، دار المعرفة الجامعية، سنة : عبد الرحمان عيسوي.د – 1

 .أنماط المراھقة في المجتمعات المتحضرة
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 – 3-4  :االحتياجات السامية للمراھقين

1 –3-4  :وتتضمن الحاجة إلى :الحاجة لألمن

 .البقاء حيا -

 .االسترخاء والراحة -

 .تجنب الخطر و األلم -

 .المساعدة في حل المشكالت الشخصية -

 .الترفيه والتسلية -

 2-3-4  :وھي تشتمل على االحتياجات التالية: الحاجة للحب والقبول

 .القبول والتقبل االجتماعي -

 .األصدقاء -

 .الشعبية -

 .االنتماء إلى الجماعات وإسعاد اآلخرين -

  3-3-4  :وتضمن الحاجة إلى: الحاجة إلى مكانة الذات

 .إلى جماعة الرفاقاالنتماء  -

 .المركز والقيمة االجتماعية -

 .الشعور بالعدالة في المعاملة -

 .االعتراف من اآلخرين -

 .النجاح االجتماعي -

 المساواة مع رفاق السن في المظھر -

 .و المالبس والمصروف -

 4-3-4  :الحاجة إلى اإلشباع العاطفي

 .وتتمثل في االھتمام بالجنس اآلخر حبه له -
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 5-3-4  :وتشمل الحاجة إلى :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار

 .التفكير توسيع قاعدة الفكر والسلوك -

 .الخبرات الجديدة و التنوع -

 .إشباع الذات عن طريق العمل -

 .النجاح والتقدم الدراسي -

 .المعلومات ونمو القدرات -

 6 -3-4  :وتتضمن الحاجة إلى: الحاجة إلى تحقيق تأكيد وتحسين الذات

   -  .النمو

   -  .أن يصبح سويا وعاديا

  -  .العمل لبلوغ الھدف

  -  .معارضة اآلخرين

  .معرفة الذات  -

  - 1.توجيه الذات

 – 4-4  :أھم النظريات التي تفسر المراھقة

تعرضت نظريات عديدة للنمو خالل مرحلة المراھقة، ومن ھذه النظريات ما يؤكد 

العوامل االجتماعية الثقافية، ومنھا أيضا ما ھو التغيرات البيولوجية، ومنھا ما تؤكد على 

  .ذو طابع ثقافي بيولوجي أي تأكيد على كال التغيرات البيولوجية االجتماعية

وسوف . ومن ھذا التقسيم تتضح لنا الخلفية التاريخية الھامة في دراسة نمو المراھق

  :نعرض ھذه النظريات على النحو التالي

  

  

  
  .378، ص 1972علم النفس النمو، دار العودة، بيروت، سنة : لسالمزھران حامد عبد ا.د – 1
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  1 - 4-4  :النظريات البيولوجية

  :وترتكز ھذه النظريات على التغيرات البيولوجية التي تتعلق بالنضج ومن أھمھا

وتتعلق بأصل الحياة، وقد وضعت قواعد ھذه النظرية "  " G.S.Hallنظرية ھول   - أ

بعد أن " ھول " العلمية للمراھق وما تبعھا من أعمال رائدة قام بھا بناءا على الدراسة 

" ، ورغم أن عددا من االفتراضات التي إستند إليھا  1904)(نشر كتابه عن المراھقة عام 

تأثير فعال في ھذا  ضل له" ھول " قد ثبت عدم صحتھا بالفعل، إال أن تفكير " ھول 

عن التتابع التطوري يتفرغ عن نظرية دارون  "ھول " المجال لسنوات عديدة، ومفھوم 

، أي أن التاريخ االختياري لألنواع يصبح جزءا من التكوين )1859(ألصل األنواع 

الوراثي للتركيب العضوي للفرد، ولذلك فھو ينتقل من جيل إلى الجيل التالي وعلى ذلك 

المراھقة بنفس فترة " ھول " ويصور  .فإن التركيب العضوي للفرد يعكس نمو األنواع

الطريقة، أي أنھا مرحلة إنتقال بين الطفولة والرشد تناظر وتقابل فترة اإلضطراب التي 

يمر بھا اإلنسان  قبل أن يعمل ويرتقي بنفسه إلى صور وأشكال المجتمعات المتحضرة 

ألنھا تشبه المرحلة التي حاولت المجتمعات اإلنسانية أن تنقل فيھا من البداية إلى 

مصطلح العواطف والتوتر حيث إستعمله لما تتميز به " ھول " ويؤخذ على  التحضر،

فترة المراھقة من تعارض وتصارع لدى المراھق بين األنانية والمثالية، القسوة والرقة، 

 1.العصيان والحب

 ": Psychanalytique" نظرية التحليل النفسي   - ب

بعض ديناميات نظرية التحليل النفسي للنمو  Ana Freud  "1948" وضعت آنا فرويد 

فھي تعتقد في عدم إستمرارية النمو بسبب التغيرات " ھول " في المراھقة، ومثل 

  البيولوجية
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الموقف بتكوين  التي يسببھا البلوغ والتي تؤدي إلى النشاط الوظيفة الجنسية، وقد يحل ھذا

أنا فرويد " عالقات مالئمة بين الجنسين، مثل تكوين صداقات مع الجنس اآلخر، وتعتبر 

المراھقة فترة من اإلضطراب في اإلتزان النفسي تظھر نتيجة النضج الجنسي وما " 

  .وعودة نشاطھا) الشھوانية(يتتبعه من يقظة القوى الليبيدية 

 2 – 4-4  :الثقافية النظريات

وتنظر ھذه النظرية إلى العوامل البيئية و الثقافية على أنھا ذات أھمية أساسية في تحديد 

النمو الجسمي، أما من الناحية الوراثية التكوينية فھي ليست إال عامال ثانويا تتحكم فيه 

  .العوامل الثقافية والبيئة

 " : Margaret mead - Benedict" رأي مرجرت ميد و روث بندكت   - أ

إتضح أن السلوك الذي كان يغذي " مارجريت ميد " ومع ظھور أبحاث  1925ام منذ ع

وينسب إلى المراھقين في وقت ما بإعتبار يمثل جزءا من تكوينھم وميراثھم البيولوجي ال 

يتخذ صفة العمومية والشمول بأي حال ن األحوال، حيث أصبح من المسلم به أن كل ما 

وتر وصراع ومشكالت، ال يمكن تفسيره بمنعزل عن يصادفه المراھقون ويعايشونه من ت

الضوابط والمعايير الثقافية التي يخضع لھا المراھق في مجتمعه، وفي الحقيقة ال يستطيع 

أحد أن ينكر أن الضغوط التي تنشأ عن التغيرات التي تحدث في بنية المجتمع وتركيبه 

في طريقة تعامل أفراد ذلك  ونظم مؤسساته وقيمة عاداته وتقاليده، تؤثر إلى حد كبير

  1. المجتمع، وبالتالي في تكوينھم

  فقد أوضحت بمزيد من المھارة الطرق المختلفة التي تؤثر الثقافة بھا" روث بيندكت " أما 
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الثقافية في إختالفات وتشابھات وأدوار عن النمو، وذلك التركيز على متوسط التأثيرات 

  .الطفولة، وأدوار الرشد

 :نظرية التعلم اإلجتماعي -ب

يفسر أصحاب نظرية التعلم اإلجتماعي سلوك المراھقين على أساس القمع الثقافي 

والتوقعات اإلجتماعية، ويفترضون أن سلوك المراھقين ھو نتيجة تربية الطفل الذي تعلم 

 نفإن عملية التنشئة اإلجتماعية ھي المسؤولة عن نمو الفرد سواء كا اليأدوار معينة وبالت

سويا أو كان منحرفا إذ ينبثق النمو من التنشئة اإلجتماعية في فترة الطفولة المبكرة ويظل 

مستمرا في المراحل الالحقة وعلى ذلك فإن النمو يكون مستمرا وھو يمثل حصل التنشئة 

  .اإلجتماعية وليس حاصال للنضج

  3- 4-4  :النظريات البيوثقافية

ن المراھقة النظريات البيوثقافية التي تفسر النمو يفضل معظم علماء النفس الذين يدرسو

ھو السائد حيث يفسر ماھية الشخصية في ضوء التفاعل بين التأثيرات البيولوجية 

ومضمون التنشئة اإلجتماعية الثقافية وأصحاب ھذا االتجاه على الرغم من عدم إختالفھم 

حيث تقوم ھذه العملية ( حول مضمون التنشئة اإلجتماعية أو الھدف منھا بصفة عامة 

بتحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن إجتماعي يتشرب خالل ھذه العملية مجموعة 

معينة من المعايير السلوكية واألدوار اإلجتماعية بحيث  يتكون لديه مايعرف باإلطار 

 القيمي الذي يحتكم إليه فيما يصدر عنه شخصيا من سلوك، ويستند إليه أيضا في تقييم ما

 1).يصدر عن اآلخرين من أنشطة وتصرفات مختلفة 
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إال أننا نجد أن وسائل عملية التنشئة و أساليبھا تبدو موضع تباين وإختالف من مجتمع إلى 

  .آخر، بل وفي داخل المجتمع من طبقة إلى أخرى

 :1954" الدافعية " نظرية أوزيل   - ت

  .ذكرت أوزيل ناحيتين من التغيير في فترة المراھقة

أنه يوجد تغيير بيولوجي، وخاصة الدافع الجنسي الجديد الذي يتميز في ھذه  :أولھما

المرحلة بالنمو المفاجئ بين ما قبل وما بعد البلوغ، وھي ترى أن الدافع الجنسي 

  .لسلوك الجنسي أيضا كلھا تظھر في ھذه المرحلة من النموالمتصلة به، وا واالتجاھات

تحقيق إستقالل المراھق عن الراشدين حيث يعمل المراھق جاھدا من أجل تحقيق  :ثانيھما

  .ھذا اإلستقالل

 :Erikson  "1963" نظرية إريكسون   - ث

 وترى نظرية إريكسون أن الجنين يتكون وفق سلسلة من التشكيالت المتعاقبة وھي تختلف

التي تذھب إلى قبول بأن جميع أعضاء "  Performation" عن نظرية التخلف السبقي 

  .الجنين توجد وجودا سبقيا في الجرثومة

وقد حاول إريكسون مثله في ذلك مثل أوزيل أن يجمع بين نظرية التحليل النفسي ، على 

  1. ية فرويدأن نظرية إريكسون تعطي  أفضلية للمحددات الثقافية أكثر مما تعطيه نظر

 5-4  :مشاكل المراھقة

  للمراھق االجتماعيمشكالت المراھقة ھي نتاج طبيعي لديناميكية المرحلة والوضع 
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بين ھذه  االحتكاكوالمناخ النفسي لألسر، واإلطار الخلقي والديني للمجتمع، وعناصر 

  1. األطراف متوفرة بطبيعة الحال ومتاحة بالضرورة

 – 1-5-4  :المشاكل النفسية

من المعروف أن ھذه المشاكل قد تؤثر في نفسية المراھق إنطالقا من العوامل النفسية 

ذاتھا التي تبدو واضحة في تطلع المراھق نحو التحرر واإلستقالل وثورته لتحقيق ھذا 

األساليب فھو ال يخضع لقيود البيئة وتعاليمھا وأحكام المجتمع التطور بشتى الطرق و

وقيمه الخلقية واإلجتماعية، بل أصبح يمحص األمور ويناقشھا ويزنھا بتفكيره وعقله 

وعندما يشعر المراھق بأن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقفه وال تحس بإحساسه الجديد 

وعناده، فإذا كانت كل من األسرة  يسعى دون قصد ألن يؤكد بنفسه ثورته وتمرده

والمدرسة واألصدقاء ال يفھمون قدرته ومواھبه وال تعامله كفرد مستقل وال تشبع فيه 

حاجاته األساسية، فھو يجب أن يحس بذاته، وأن يكون شيئا يذكر يعترف الكل بقدرته 

  .وقيمته

 – 2-5-4  :المشاكل اإلنفعالية

يبدو واضحا في عنف انفعاالته وحدتھا وإندفاعھا،  إن العمل اإلنفعالي في حياة المراھق

وھذا اإلندفاع اإلنفعالي ليس بأساس نفسي خالص، بل يرجع ذلك للتغيرات الجسمية، 

وإحساس المراھق بنمو جسمه وشعور بأن جسمه ال يختلف عن أجسام الرجال، وقد 

  2حياء والخجل أصبح خشنا فيشعر المراھق بالفرحة واإلفتخار ويشعر في نفس الوقت بال

من ھذا التغير المفاجئ، كما يتجلى بوضوح خوف المراھقين من ھذه المرحلة الجديدة 

  .التي يتنقل إليھا والتي تتطلب منه أن يكون رجال في سلوكه وتصرفاته
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 – 3-5-4  :المشاكل الصحية

إن المتاعب المرضية التي يتعرض لھا المراھق ھي السمنة، أي يصاب المرھقين بالسمنة 

البسيطة، ولكن إذا كانت كبيرة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب 

ا يجب عرض المراھقين على مختص، فقد تكون وراءھا إضطرابات شديدة للغدد، كم

إنفراد مع الطبيب لإلستماع لمتاعبھم وھو في حد ذاته جوھر العالج، ألن لدى المراھق 

  .إحساس بأن أھله ال يفھمونه

  :مشاكل الرغبة الجنسية – 4-5-4

من الطبيعي أن يشعر المراھق بالميل الشديد للجنس اآلخر، ولكن التقاليد في مجتمعه تقف 

نال ما يريد، فعندما يفصل المجتمع بين الجنسين فإنه يعمل على إعاقة حائال دون أن ي

الدوافع الفطرية الموجودة عند المراھق اتجاه الجنس اآلخر وإحباطھا، وقد يتعرض 

إلنحرافات وغيرھا من السلوك المنحل باإلضافة إلى لجوء المراھقين إلى أساليب ملتوية 

أو التشھير بھم أو اإلغراء في بعض العادات  ال يقرھا المجتمع كمعاكسة الجنس اآلخر

  .واألساليب المنحرفة

ولكن ما يحدث جنسيا في المراھقة ليس من شانه أن يؤدي بالضرورة إلى حدوث أزمات 

للمراھقين ولكن دلت التجارب على أن النظم اإلجتماعية الحديثة التي يعيش فيھا المراھق 

فقد دلت األبحاث التي أجراھا مارقريت ميد ھي المسؤولة عن حدوث أزمة المراھقة، 

"M.Meqd " ،أنه في المجتمعات البدائية كان المجتمع يرحب بظھور النضج الجنسي

وبمجرد ظھوره يقام حفل تقليدي ينتقل بعده الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة 

  2. مباشرة
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 – 4-5-4  :المشاكل اإلجتماعية

إن مشاكل المراھقة تنشأ من اإلحتياجات السيكولوجية األساسية، مثل الحصول على 

فرد غير مرغوب فيه، وفيما يلي سنتناول كل مركز ومكانة في المجتمع وإحساسه بأنه 

  :من األسرة والمدرسة والمجتمع كمصادر سلطة على المراھق

ال يريد المراھق أن يعامل معاملة الصغار، لذلك نجد أنه يميل إلى نقد  :األسرة  - أ

ومناقشة كل ما يعرض عليه من أراء وأفكار، ولم يعد يتقبل كل ما يقال له، بل يصبح له 

مواقف وآراء وأفكار يتعصب لھا أحياناً لدرجة العناد، إن شخصية المراھق تتأثر 

بين أسرته وتكون نتيجة ھذا الصراع، إما بالصراعات والنزاعات الموجودة بينه و

 .بخضوع المراھق وإمتثاله أو تمرده وعدم إستسالمه

إن المدرسة ھي المؤسسة اإلجتماعية التي يقضي فيھا المراھق معظم  :المدرسة  - ب

أوقاته، فالطالب يحاول أن يتمرد عليھا بحكم طبيعة ھذه المرحلة من العمر، بل ويرى أن 

ألسرة، فال يستطيع المراھق أن يفعل ما يريد في المدرسة ولھذا سلطتھا أشد من سلطة ا

فھو يأخذ مظھر سلسا للتعبير عن ثورته كإصطناع الغرور أو اإلستھانة بالدرس أو 

 .المدرسة أو المدرسين

إن اإلنسان بصفة عامة والمراھق بصفة خاصة يميل إلى الحياة اإلجتماعية : المجتمع  - ج

يمكنھم عقد صالت إجتماعية بسھولة للتمتع بمھارات   أو إلى العزلة، فالبعض منھم

إجتماعية بسھولة للتمتع بمھارات إجتماعية تمكنھم من إكتساب صداقات أو البعض اآلخر 

 لظروف نفسية إجتماعية أو إختالفيميلون إلى العزلة واإلبتعاد عن إكتساب صداقات 

قوله في ھذا المجال أن الفرد المھارات اإلجتماعية، وكل ما يمكن  اكتسابقدراتھم على 

لكي يحقق النجاح اإلجتماعي وينھض بعالقاته اإلجتماعية ال بد أن يكون محبوبا من 

  1. اآلخرين وأن يكون له أصدقاء وأن يشعر بتقبل اآلخرين له
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  عالقة ممارسة النشاط البدني الرياضي بالمراھقة 4-6

  :أھمية ممارسة النشاط البدني الرياضي عند المراھق – 4-6-1

تظھر أھمية النشاط البدني الرياضي من خالل حصة التربية البدنية والرياضية التي تعتبر 

اب كعادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لشخصية ونفسية المراھق، لكي تتحقق له فرصة إكتس

الخبرات والمھارات الحركية التي تزيده رغبة وتفاعال في الحياة فتجعله يتحصل على 

القيم التي يعجز المنزل على توفيرھا له، وتقوم بصقل مواھبه وقدراته البدنية والعقلية بما 

يتماشى ومتطلبات ھذا العصر، لھذا يجب على مناھج التربية البدنية أن تفسح المجال 

إنماء وتطوير الطاقات البدنية والنفسية لھم داخل وخارج الثانوية ألنھا  للطالب من أجل

تشغل الوقت الذي يحس فيه المراھق بالملل والضجر والقلق، وعندما يتعب المراھق نفسه 

عضليا يستسلم للكسل والخمول، ويضيع وقته فيما ال يحمد عقباه حتى يستعيد نشاطه 

  .الدراسي بعد ذلك

بدنية والرياضية عملية تنفيس وترويح لكال الجنسين بحيث تھيئ للمراھقين تعتبر التربية ال

نوعا من التداوي الفكري والبدني وتجعلھم يعبرون عن مشاعرھم وأحاسيسھم التي 

تتصف باإلضطراب والعنف عن طريق حركات رياضية متوازنة منسجمة ومتناسقة 

  .تخدم وتنمي أجھزتھم الوظيفية والعضوية والنفسية ككل

ويشعر المراھق نتيجة ما يعتريه من تغيرات جسمية وعقلية ونفسية أنه لم يصبح كما كان 

من قبل قاصرا، بل له حق التصرف والمشاركة في الرأي مثل الكبار فيعبر عن ذلك 

بانطالقة في االشتراك في النوادي الرياضية وممارسة مختلف أنواع األنشطة البدنية 

  1.بأنه حر التصرف في نفسه ويتمتع بكامل حريته والرياضية التي تجعله يحس

 - 2-6-4  :إحتياجات المراھقين من األنشطة البدنية الرياضية

  من االحتياجات التي نرى أنھا ھامة في مرحلة المراھقة، ھي تلك االحتياجات الطبيعية
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للفرد وذلك بوضع إطار يكون مرتبطا إرتباطاً وثيقا بالجسم ومھاراته الحركية، ويمكن 

إشباعھا باأللعاب الفردية العنيفة والقوية، وذلك للذكور الذين يختلفون من الناحية البدنية 

عن اإلناث، حيث تظھر على أجسامھم القوة العضلية وقوة التحمل والصبر والمثابرة، 

ثى أيضا إحتياجات أساسية حيث تحدد لھا األنشطة الرياضية التي تتفق مع أنماط ولألن

  .جسمھا، كالرقص اإليقاعي وتمرينات الرشاقة والمرونة، وبعض األلعاب الغير مجھدة

نظرا للتغير الملحوظ في ھذه المرحلة وضع البرنامج المناسب الذي يتفق في شكله مع 

للمراھقين، لما تمتاز به ھذه المرحلة من إعتدال في القوام النضج البدني والمقدرة الحركية 

وجمال في األجسام، برمجت كل حركات الجمباز من الوثب إلى القفز وألعب للعقل قد 

أدمجت في برامجھم األساسية، باإلضافة إلى رياضة المشي على األقدام والجري الخفيف 

لھم ھذا البرنامج ألعاب تتفق وميول ألنھما أحد أھم النشاطات الدائمة للجنسين، ويحقق 

الجنسين، وقد يشتركون معا في بعضھما مثل كرة المضرب، وكرة الطاولة وكرة اليد 

  .والكرة الطائرة

وبما أن برنامج ھذه المرحلة وضع على أساس التغيرات المفاجئة في الشكل والنوعية، 

  .نفإن لھذه المرحلة ألعابھا التي يمكن ممارستھا لكال الجنسي

فاأللعاب الفردية تحتاج إلى الكثير من القوة العضلية وفوق القدرة الحركية واإلعداد  

البدني الكبير، وھي مقصورة على الذكور فقط، وألعاب الجمباز ورقصات إيقاعية خاصة 

باإلناث بغرض تشكيل قوام الجسم وتكوين عضالته ليكون أكثر رشاقة وخفة، أما األلعاب 

المھارات الجماعية وھذه األلعاب لھا نظمھا وألوانھا وقوانينھا لكل من  الجماعية تشمل كل

  1.الجنسين إال أن للذكور ألعاب جماعية اليمكن لإلناث ممارستھا مثل كرة القدم

  

  

  

  .264، ص 1992، 1سيكولوجية المراھقة، ط: ھدى محمد قناوي.د –1
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  .سنة 18-17خصائص العمرية للمرحلة السنية -4-7

                                                        : سنة 18- 17خصائص العمرية للمرحلة السنية - 4-7-1

تعتبر ھده المرحلة مرحلة الثبات و ظھور الصفات الجنسية الخاصة وآن أول أمور      

المرحلة اجتياز التناقص في التصرف الحركي كما الثبات والتقدم الفردي لإلنسان لھده 

يتحسن لدى المراھق الشعور بتقدير الوضعية بشكل موضوعي و التصرف طبقا لدلك مع 

التقيد بمتطلبات المستوى سواء كان دلك في درس التربية الرياضية أو التدريب و يظھر 

  1.العالي ھنا بتطور االستعداد للتعلم وبالتفاني في الحصول على المستوى 

 - 2-7-4  : النمو الجسمي

تتميز ھده المرحلة بالبطيء في المعدل النمو الجسماني ويالحظ استعادة المراھق لتناسق 

  شكل الجسم

  2. ويزداد نمو العضالت الكبيرة مثل عضالت الصدر والرجلين كما تزداد القامة والوزن

 : النمو الحركي- 4-7-3

واحي االرتباك واالضطراب الحركي و تأخذ في ھده يظھر االتزان التدريجي في ن

مختلف المھارات الحركية في التحسن والرقي كما يالحظ ارتقاء في مستوى التوافق 

  .العضلي العصبي بدرجة كبيرة

وتعتبر ھده المرحلة ضرورة جديدة للنمو الحركي فيستطيع المراھق فيھا من سرعة 

تثبيتھا باإلضافة على دلك فان عامل اكتساب و تعلم مختلف الحركات بسرعة وإتقانھا و

زيادة قوة العضالت الذي يتميز به المراھق يساعد كثيرا على إمكان ممارسة أنواع عديدة 

من األنشطة الرياضية التي تتطلب المزيد من القوة العضلية  كما لزيادة مرونة المفاصل 

  3.المرونة لالعب تسھم قدرتھا على ممارسة بعض األنشطة الرياضية التي تتطلب
  

  

  

  17-11ص-العراق-المؤتمر العلمي لكليات التربية الرياضية الجزء الثاني1

  85-84ص-1987سوريا سنة 02طبعة-التربية الرياضية الحديثة-فايزمھنا2

3 jerryzrwos-atlas des exercices spécifiques des footballeurs-paris-pp-17-18  
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 : النفسيةالخصائص العقلية والتغيرات - 4-7-4

النفسي التي تمر بھا المراھقة تزداد حاجات األوالد إلى االنتباه  نظر لحالة  االضطراب

كما أن النمو القدرة على التحليل لدى الولد تساعد على التفكير مقارنة بالمراحل السابقة 

 والفھم الجيد إلى جانب الممر الصحيح للنشاط المقدم يساعد على التذكر باالسترجاع لما

  .مر به نظر عن طريق الذاكرة الحركية

ادا استغلنا أن ننمي تلميذ المرحلة الثانوية وقدرته على التفكير الصحيح المؤسس على 

المنھج العلمي البعيد على األھواء والمعتقدات لضمان نوع من االستقرار في الحياة 

  1.العملية ويسرنا له فرصة معالجة المشاكل عن طريق علمي و تفكيري 

تتميز ھده المرحلة بظھور القدرات الخاصة في ھده المرحلة ووضوح الفروق الفردية 

  التي تبرز بعد تكامل القدرة على االنتباه األدائي سواء من حيت المدى و كذلك من حيت

              التذكر الذي يبنيه على الميل والفھم فان الحركات التي يفھمھا يسھل له استعابھا

  2.وتطبيقھا 

سنة وتظھر الفروق الفردية بدرجة 17وتثبت ھده المرحلة النسبة الذكاء تقريبا عند السن 

عالية من الوضوح والتمايز و يصبح الفتى قادرا على التفكير المنتظم و يستطيع أن يصمم 

التجارب لتثبيت اكتشافاته كما تزداد على التجريد و التعمير بدلك يضاعف قدرته على 

إلى الحذف كثيرا من األخطاء الذي كان فيھا الطفل من قبل كما يالحظ  التعلم فيؤدي دلك

  3.تقدم ملحوظ في عملية انتقال اثر التعلم و القدرة على التصميم 

يتميز التلميذ في ھده المرحلة باعتماده على نفسه كما ال يحب أن يعامل كطفل صغير 

  يحتفظ

  

  
 1 154ص1985ليم العام ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرمصطفى زيدان دراسة بسيكولوجية التلميذ التع

  108-109ص-علم النفس للطفل للطلبة المساعدين في المعاھد التكنولوجية للتربية–محمد سالمة ادم وتوفيق حداد 2

  36-37ص-ر وعلم النفس.ب.درس في ت–مديرية التكوين و التربية خارج المدرسة .3

58 
 



العنف بتقدمه في العمر تزول النواحي األلفة الذكر  باألحقاد وله رغبة في االنتقام و

ويتحسن ميزانه ويقل عند القلق و الخوف و يتحكم في أعصابه ونادرا  ما يبكي و يميل 

  .للفرح و التسلية و الضحك

  الفروق بين البنات و البنين في النمو الظاھري- 4-7-5

اضحة بين الجنسين وھده في المراھقة تكون الفروق في الشكل الجسم وتناسب أجزائه و

الفروق من شانھا إن تسبب الكثير من المتاعب  في األنشطة الرياضية التي تزاولھا البنات 

أد يتسع الحوض لديھن وتزداد الدھون في الجسم يؤدي إلى إعاقة و إرباك الحركة وعدم 

  1.ةالموائمة واإلحراج مما يجعل من ممارسة الرياضة أمرا اكتر صعوبة في ھده الفتر

  قابلية اللياقة البدنية- 4-7-6

إن المرحلة المراھقة تظھر تطورا واضحا لقابلية القوة حيت تزداد قيم القوة العضلية 

والتحمل والصبر و خاصة القوة القصوى كذلك تتحسن القوة السريعة والقوة العضالت 

بية الجسم بالنسبة لوزن الجسم ھدا في مايخص الذكور أما األنات تتصف باالنسيا

  2.والرشاقة والخفة والتوازن ودلك يؤدي استكمال لياقتھا 

  مقارنة القدرات الحركية بين البنات والبنين- 4-7-7

إن ھناك عوامل الكثيرة تعزى إليھا الفروق بين البنات و البنين في القدرات الحركية فعلى 

لحوظ على األداء السبيل المثال نجد أن الجانبين الثقافي واالجتماعي لھما تاتيرھما الم

الرياضي و النشاط الحركي أد يلقى الذكور تشجيعا عاما لممارسة أنواع الرياضة التي 

تتميز بااللتحام البدني والمھارات التي تحتاج إلى القوة العضلية وفي نفس الوقت نجد أن 

  3.البنات يكن اكتر ميال لممارسة أنواع الرياضة التي تتميز باألمان والرقة في األداء

  

 
1  115ص -ر الفكر العربي العقاد مصرمفتي إبراھيم حماد التدريب الرياضي للجنسين دا.د

  76ص2002دار العلمية الدولية للنشر و التوزيع األردن -مروان عبد المجيد إبراھيم النمو البدني و التعلم الحركي2

3  122ص -العقاد مصرمفتي إبراھيم حماد التدريب الرياضي للجنسين دار الفكر العربي .د

59 
 



 )الوجداني (النمو االجتماعي العاطفي  - 4-7-8

       تعتبر الناحية الجنسية من أھم المشكالت التي تسبب للفتى و الفتيات كثيرا من القلق

  الذكوريحاول  أو التوتر فالوظائف الجنسية بدأت نشاطھا ولدى ھي تشد انتباه الشباب

في المباريات الثقافية و الرياضية و األنات مضاعفتھم للحصول على مراكز ممتازة 

  بزيناتھم في الملبس و المظھر للفت انتباه

تتميز ھده الفترة في الرغبة بالتحريض وسيطرة المنزل و اكتساب االمتيازات التي يتمتع 

  بھا الكبار ويحاول الفتيان إظھار قدراتھم حتى يفوزون بالجنس األخر من حيت اإلعجاب

ل على مراكز ممتازة في المباريات الثقافية و الرياضية باإلضافة إلى مضاعفتھم للحصو

  1.اھتمامھم بالقيم والمثل العليا للدين والعقيدة لدلك فھو بحاجة إلى رعاية صحية 

إن الجانب االجتماعي له تاتير ملحوظ على األداء الرياضي والنشاط الحركي اد يلقى 

ي تالرياضة التي تتميز بااللتحام البدني والمھارات الالذكور تشجيعا عاما لممارسة أنواع 

تحتاج إلى القوة العضلية وفي نفس الوقت نجد أن البنات يكن أكثر ميال لممارسة 

 2.الرياضات التي تتميز باألمان والرقة في األداء

 الجانب المعرفي االنفعالي- 4-7-9

حيت إن من النظر  إن االختالف في الجانب االنفعالي بين الجنسين يبدو واضح

البسكولوجية تختلف المرأة عامة عن الرجال في الدافعية وكذلك السلوك فعلى السبيل 

المثال يميل الرجال إلى االستقاللية الثقة بالنفس القدرة على التحدي الفردية بينما تميل 

يميل المرأة إلى قيم التماسك االعتماد على الغير الناحية العاطفية واالنفعالية وأيضا 

  3.الرجال للخوف من االعتمادية والفشل بينما تميل المرأة الخوف من انعزالية 

  

  

  20ص 1992ھدى محمد غفاري دار الفكر للطباعة و النشر 1

  36- 37ص-ر وعلم النفس.ب.درس في ت–مديرية التكوين و التربية خارج المدرسة .2

  11ص2004دار النشر المعارف باالسكندرية-المتكامل في كرة القدم النسائيةد محمد جاب برقع التدريب - خيرية إبراھيم السكري.د3
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إن العامل االنفعالي يبدو واضحا في الحياة المراھقة في عنف انفعاالته وحدتھا وھدا 

-المراھق(االندفاع االنفعالي ليس باألساس تغير خالص بل يرجع دلك للتغيرات الجسمية 

ختلف عن األجسام الرجال و قد أصبح خشنا فيشعر شعور بان الجسمه ال ي) المراھقة

  1.بالفرحة و االفتخار عكس المراھقة التي تشعر بالحياء والخجل من ھدا التغير المفاجئ 

إن اختالف من الجانب المعرفي ان في ھده المرحلة تتضح القدرات المعرفية المختلفة 

االختالف الكبير بين الجنسين ويظھر .وتظھر الفروق بين الجنسين في العديد من القدرات 

  2.في الكيفية وشرح المعلومة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 164ص 1992دار النشر المعارف باالسكندرية -1ط–دھدى محمد قناوي بسيكولوجية المراھقة  1
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  الفصل األول

   منھجية البحت
  :البحث منھج 1.1

  :البحثعينة 2.1

 .3.1  :مجاالت البحث

  :المجال البشري 1-3-1

  :الزماني المجال 1-3-2

  المجال الجغرافي 1-3-3

4.1 :أدوات ووسائل البحث

 5-1  :طريقة االستبيان

  6-1 :طريقة جمع المادة الخبرية

 الوسائل اإلحصائية 7.1

 8-1  :صعوبات البحث

9.1  :تصميم االستبيان

  

  

  

  

  

  

63 
 



 1.1  :منھج البحث

إن اإلشكالية المطروحة في البحث مستمدة من الواقع الذي تعيشه العملية التعليمية في    

مجال التربية البدنية والرياضية في مختلف الثانويات على مستوى والية وھران، ومادام 

أن منھاج المادة ھو األساس لمنطلق كل عمل تربوي وتعليمي، وبغية منا في نمو المعرفة 

افية في ھدا المجال كان البد من توضيح منھجية البحث واإلجراءات الميدانية العلمية والثق

قصد الوصول إلى األھداف المرجوة واالستفادة من النتائج المحققة وكدا الطريقة العلمية 

  .المتبعة لمعالجة المشكلة في بحوث مستقبلية أخرى

الطريق المؤدي إلى المنھج ھو )" 1980(محمد األزھر السماك وآخرون" يعرف       

الھدف المطلوب أو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث من بدايته حتى نھايته قصد 

وفي بحثنا ھدا نلجأ ). 1980محمد األزھر السماك وآخرون،"(الوصول إلى نتائج معينة

إلى استخدام المنھج المسحي وھكذا بحل المشكلة المطلوب دراستھا، قاصدين جمع 

مات واآلراء وعرضھا وتبويبھا ثم تحليلھا موضوعيا وتفسيرھا من خالل البيانات والمعلو

  .عرض النتائج المتوصل إليھا

  :عينة البحث 1-2

العينة ھي المعلومات من عدد الوحدات )"1986(عبد العزيز فھمي ھيكل"يعرف        

التي تسحب من المجتمع األصلي موضع الدراسة، بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا 

  "تمعلصفات ھدا المج

  :مجاالت البحث 3- 1

 :البشريالمجال  3-1- 1

الطالبان الباحثان باختيار عينة  تالميذ و تلميذات المرحلة النھائية للطور الثانوي، حيث قام

في المائة من إجمالي عدد التلميذات و التالميذ للطور الثانوي لوالية  ٪ 30عشوائية تمثل 

 .تلميذ و تلميذة 000 10من  تلميذ و تلميذة 3000وھران و قد بلغ أفراد عينة البحث 
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  يوضح إجمالي عدد التالميذ و التلميذات البحت) 01(جدول رقم 

  الجنس  إجمالي عدد التالميذ   عينة البحث  

  و التلميذات 

النسبة

 المؤوية 

5000  1500  30   ٪  تالميذ

5000  1500  30   ٪ تلميذات

  

 2-3-1  :الزماني المجال

شرع في البحث ابتداء من شھر ديسمبر إلى غاية شھر ماي، وبالتحديد من     

  .15/05/2010إلى  25/12/2009

  ديسمبرتبلورت فكرة البحث في شھر  -

  .تم إعداد مشروع البحث في شھر جانفي -

تم جمع المادة الخبرية مع استمرار مشاورات السادة األساتذة بالمعھد والثانويات في  -

 .كل فترات البحث

 .10/04/2008إلى  30/03/2008وزعت االستمارات في الفترة ما بين -

 .تم جمعھا وتحليلھا وعرض نتائجھا في كل شھر ماي -

 .27/05/2008إلى  13/05/2008ي الفترة ما بين تم طبع البحث ف -

 .ثانويات والية وھران :المجال الجغرافي  1-3-3 -

 :أدوات ووسائل البحث 1-4

     .األداة والوسيلة األساسية المستعملة في البحث ھي االستبيان

  :طريقة االستبيان 1-5

احد وسائل المسح الھامة )":  1987(محمد حسن العالوي وأسامة كامل راتب"يعرفه     

 لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين من خالل إعداد مجموعة من األسئلة المكتوبة

  ).1987محمد حسن العالوي وأسامة كامل راتب،(يقوم المبحوث باإلجابة عليھا 
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نب المرتبطة به، تم إعداد استمارة استبيا نية وبعد إلثراء البحث ومعرفة كل الجوا   

ضبطھا وتقييمھا من طرف السادة األساتذة بمعھد التربية البدنية والرياضية، تم توزيعھا 

 على تالميذ المرحلة النھائية لتعليم الثانوي لمختلف ثانويات والية وھران  

 :جمع المادة الخبرية طريقة 1-6

ية المطروحة وتوسيع مجال المعرفة، كان البد من االعتماد على من اجل دراسة اإلشكال   

بعض المصادر والمراجع والوثائق والندوات المتعلقة بالمنھاج ، باإلضافة إلى استعانة 

ببعض أطروحات الليسانس، واستغالل مواقع االنترنت الستخراج الوثائق المرفقة 

  .للمنھاج

 الوسائل االحصائية  1-7

وترجمة النتائج المتحصل عليھا بعد اإلجابة المطروحة من طرف العينة من اجل تحليل 

  :المختارة اعتمادھا على ما يلي

  K2: طريقة الحساب ب

K2  =3)ت م/2)ت م -ت و  

  تكرار واقعي: ت و -

  تكرار متوقع : ت م -

  1 –مجموع الصف : درجة الحرية -

  1)1 -مجموع العمود)(1 -مجموع الصف= ( درجة الحرية  -

 و ذلك باالستناد إلى برنامج اإلحصاء المبرمج في الحاسوب: معامل االرتباط  _
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 8-1  :صعوبات البحث

        :تجلت صعوبات البحث فيما لي

  .بمكتبة المعھد أو المكتبات الخارجيةقلة المراجع الخاصة بدراسة المنھاج سوءا  -1

  .انعدام الدراسات المشابھة لموضوع يمكن االستفادة منھا -2

  :تصميم االستبيان  1-9

قام الطالبان الباحثان بتحديد أربع محاور في االستبيان و تحديد مجموعة من العبارات لكل 

محور من المحاور األربعة و التي تمثل حاجات الطالب من منھاج التربية البدنية و 

  :الرياضية و صنفت كالتالي 

  ) عبارات 9(  الحاجات البدنية .1

  )عبارات 9( الحاجات االجتماعية  .2

  )عبارات 9( الحاجات االنفعالية  .3

 )عبارات 9( الحاجات المعرفية  .4

 :تم عرض االستبيان على أربعة أساتذة للجامعة و تم اختيارھم وفقا للشروط التالية   -

 .أن يكون ذو خبرة في مجال التدريس -1

 .أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه -2

بعض العبارات و حذف البعض  اتفق األساتذة على صدق عبارات االستبيان بعد تعديل -

اآلخر و إعطاء كيفية تقديم االستبيان و لذلك يصبح الشكل المقترح لالستبيان كما ھو 

  :ك على التربية البدنية و الرياضية  تساعد  :كاألتي  موضح

    : الحاجات البدنية

   اكتساب اللياقة البدنية

  تنمية المھارات البدنية النافعة للحياة

  االشتراك في أداء تمرينات بدنية بانتظام 
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  تنمية المھارات في مختلف األلعاب

  ممارسة الحياة الصحية

  تنمية العادات الصحية السليمة 

  حكم في وزنكالت
  تنمية القوام الجيد

  تنمية كفاءة أجھزة الجسم

   :الحاجات االجتماعية 

  النمو االجتماعي

   تنمية الوالء للمجتمع المدرسي

  حقوق اآلخرين احترام

   تنمية صفات القيادة

   تنمية األخالق

  تنمية الروح الرياضية

  التعود على النظام 

  كسب أصدقاء جدد

  اإلعداد المھني

 :الحاجات االنفعالية 

  التمتع بالنشاط الرياضي  

  االعتماد على النفس

  تنمية روح المنافسة 

  ضبط النفس

  الثقة بالنفس و الشجاعة

  لتعبير عن النفساكتساب القدرة على ا
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  المثابرة على بدل الجھد

 الشعور بالنجاح 

  التعرف على أھمية ممارسة النشاط الرياضي

 :الحاجات المعرفية 

  معرفة تاريخ الرياضة

  معرفة قوانين األنشطة الرياضية

  تنمية المعارف و المفاھيم الرياضية

  تنمية الوعي الصحي

  معرفة أنواع الغذاء الجيد و المناسب

  تأثير التدخين و العقاقير و الكحولمعرفة 

  تنمية الصفات العقلية

 معرفة و فھم التغيرات الفسيولوجية في الجسم

تلميذ   30لقياس ثبات االستبيان قام الطالبان الباحثان بتطبيق االستبيان على عينة قوامھا  -

  .2010فيفري و تلميذة بالمرحلة النھائية للطور النھائي من غير عينة البحث خالل شھر 

  .يوم من تطبيق األول 15تم إعادة تطبيق االستبيان على نفس العينة السابقة بعد 

 .تم حساب معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين -

  

  

  

  

 

69 
 



  ) 02(الجدول 

في عبارات  بالتالميذمعامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص 

  :البدنية الحاجات 

ثبات  

  االستبيان

صدق  العبارات 

  االستبيان

0.91  

0.87  

0.81  

0.91  

0.80  

0.82  

0.83  

0.89  

0.83  

0.95  

0.93  

0.90  

0.95  

0.99  

0.90  

0.91  

0.94  

0.91  

  اكتساب اللياقة البدنية

  تنمية المھارات البدنية النافعة للحياة

  االشتراك في أداء تمرينات بدنية بانتظام 

  تنمية المھارات في مختلف األلعاب

  ممارسة الحياة الصحية

  تنمية العادات الصحية السليمة 

  التحكم في وزنك
  دتنمية القوام الجي

  تنمية كفاءة أجھزة الجسم

  

يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين       

كما تراوح معامل االرتباط لصدق  الستبيانعالي لمما يدل على ثبات  0.91- 0.80

  .مما يدل على صدق االستبيان 0.99،  0.90االستبيان من 
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معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص  :) 3(الجدول 

  : االجتماعيةالحاجات عبارات في  بالتالميذ

صدق  العبارات   ثبات االستبيان 

  االستبيان

0.78  

0.87  

0.92  

0.94  

0.86  

0.89  

0.81  

0.79  

0.85  

0.88  

0.93  

0.95  

0.96  

0.92  

0.94  

0.90  

0.88  

0.92  

  االجتماعيالنمو 

  تنمية الوالء للمجتمع المدرسي 

  احترام حقوق اآلخرين

  تنمية صفات القيادة 

  تنمية األخالق 

  تنمية الروح الرياضية

  التعود على النظام 

  كسب أصدقاء جدد

  اإلعداد المھني

  

يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح           

كما تراوح معامل االرتباط لصدق  الستبيانعالي لمما يدل على ثبات  0.94-0.78بين 

  .مما يدل على صدق االستبيان 0.96،  0.88االستبيان من 
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التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص معامالت االرتباط بين  ):04(الجدول     

  :نفعاليةالحاجات اال عبارات  في  بالتالميذ

ثبات  

  االستبيان

صدق  العبارات 

  االستبيان

0.89  

0.83  

0.87  

0.91  

0.90  

0.90  

0.89  

0.88  

0.87  

0.94  

0.91  

0.93  

0.95  

0.94  

0.94  

0.94  

0.93  

0.93  

  التمتع بالنشاط الرياضي  

  االعتماد على النفس

  تنمية روح المنافسة 

  ضبط النفس

  الثقة بالنفس و الشجاعة

  اكتساب القدرة على التعبير عن النفس

  المثابرة على بدل الجھد

  الشعور بالنجاح و التفوق

  تحقيق الذات

  

يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين        

كما تراوح معامل االرتباط لصدق  الستبيانعالي لمما يدل على ثبات  0.91- 0.83

 .مما يدل على صدق االستبيان 0.95،  0.91االستبيان من 
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معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص ):05(الجدول    

  :معرفيةالحاجات ال في عبارات بالتالميذ

ثبات  

  االستبيان

صدق  العبارات 

  االستبيان

0.86  

  

0.89  

0.92  

0.90  

0.90  

0.91  

0.88  

  

0.87  

0.89  

  

0.92  

  

0.94  

0.95  

0.94  

0.94  

0.95  

0.93  

  

0.93  

0.94  

التعرف على أھمية ممارسة النشاط 

  الرياضي

  معرفة تاريخ الرياضة

  معرفة قوانين األنشطة الرياضية

  تنمية المعارف و المفاھيم الرياضية

  تنمية الوعي الصحي

  معرفة أنواع الغذاء الجيد و المناسب

معرفة تأثير التدخين و العقاقير و 

  الكحول

  العقليةتنمية الصفات 

معرفة و فھم التغيرات الفسيولوجية 

  في الجسم

  

يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين         

كما تراوح معامل االرتباط لصدق  الستبيانعالي لمما يدل على ثبات  0.92- 0.86

  ..مما يدل على صدق االستبيان 0.95،  0.92االستبيان من 
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  ) 06(الجدول 

الحاجات  ميذاتبالتلمعامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص 

  :البدنية

  االستبيانصدق  العبارات   ثبات االستبيان 

0.88  

0.86  

0.85  

0.80  

0.82  

0.81  

0.83  

0.84  

0.87  

0.93  

0.92  

0.92  

0.89  

0.90  

0.90  

0.91  

0.91  

0.91  

  اكتساب اللياقة البدنية

  تنمية المھارات البدنية النافعة للحياة

االشتراك في أداء تمرينات بدنية 

  بانتظام 

  تنمية المھارات في مختلف األلعاب

  ممارسة الحياة الصحية

  تنمية العادات الصحية السليمة 

  التحكم في وزنك
  تنمية القوام الجيد

  تنمية كفاءة أجھزة الجسم

  

 0.81يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين 

كما تراوح معامل االرتباط لصدق االستبيان  الستبيانعالي لمما يدل على ثبات  0.88 -

  .مما يدل على صدق االستبيان 0.93،  0.89من 
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معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص  ):07(الجدول 

  :الحاجات االجتماعيةعبارات  ميذاتبالتل

  صدق االستبيان  العبارات   ثبات االستبيان

0.79  

0.89  

0.90  

0.91  

0.81  

0.81  

0.87  

0.87  

0.86  

0.88  

0.94  

0.94  

0.95  

0.90  

0.90  

0.93  

0.93  

0.92  

        النمو االجتماعي

     تنمية الوالء للمجتمع المدرسي

  احترام حقوق اآلخرين

  تنمية صفات القيادة 

  تنمية األخالق 

  تنمية الروح الرياضية

  التعود على النظام 

  كسب أصدقاء جدد

  اإلعداد المھني

  

 0.79الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين  يوضح

كما تراوح معامل االرتباط لصدق االستبيان  الستبيانعلى ثابت عالي ل مما يدل 0.91 -

 .مما يدل على صدق االستبيان 0.95،  0.88من 
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الثاني لالستبيان الخاص معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و  :)08(الجدول 

  :نفعاليةاال الحاجاتعبارات  ميذاتبالتل

  صدق االستبيان  العبارات  ثبات االستبيان

0.85  

0.89  

0.79  

0.78  

0.91  

0.90  

0.93  

0.92  

0.95  

0.92  

0.94  

0.88  

0.88  

0.95  

0.94  

0.96  

0.95  

0.95  

     التمتع بالنشاط الرياضي 

  االعتماد على النفس

  تنمية روح المنافسة 

  ضبط النفس

  الثقة بالنفس و الشجاعة

  اكتساب القدرة على التعبير عن النفس

  المثابرة على بدل الجھد

  الشعور بالنجاح و التفوق

  تحقيق الذات

 

 0.78يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين 

كما تراوح معامل االرتباط لصدق االستبيان  الستبيانثبات عالي لمما يدل على  0.95 -

 .مما يدل على صدق االستبيان 0.96،  0.88من 
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معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني لالستبيان الخاص  :)09(الجدول 

    :معرفيةالحاجات ال عبارات ميذاتبالتل

 صدق االستبيان  العبارات   ثبات االستبيان

أھمية ممارسة النشاط التعرف على 

  الرياضي

  معرفة تاريخ الرياضة

  معرفة قوانين األنشطة الرياضية

  تنمية المعارف و المفاھيم الرياضية

  تنمية الوعي الصحي

  معرفة أنواع الغذاء الجيد و المناسب

معرفة تأثير التدخين و العقاقير و 

  الكحول

  تنمية الصفات العقلية

الفسيولوجية في معرفة و فھم التغيرات 

  الجسم
  

  

0.88  

  

0.92  

0.90  

0.88  

0.87  

0.91  

0.88  

0.87  

0.80  

  

0.93  

  

0.95  

0.94  

0.93  

0.93  

0.95  

0.93  

0.93  

0.89  

  

 -  0.80يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول و الثاني تراوح بين

كما تراوح معامل االرتباط لصدق االستبيان من  الستبيانثبات عالي لمما يدل على  0.92

  .مما يدل على صدق االستبيان 0.95،  0.89

من ثبات و صدق عبارات  التأكدالمشرف و  األستاذبعد موافقة األساتذة والمحكمين و 

  االستبيان قمنا بتوزيع االستمارة على عينة بحثنا في شھر مارس
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   الفصل الثاني

   عرض و مناقشة النتائج
  :النتائج اإلحصائية 2-1

      :  البدنية الفروق بين الجنسين في الحاجات  2-1-1

  :الفروق بين الجنسين في الحاجات االجتماعية  2-1-2

  : نفعاليةالفروق بين الجنسين في الحاجات اال 3 -2-1

 4-1-2  :معرفيةالفروق بين الجنسين في الحاجات ال
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  :النتائج اإلحصائية 2-1

      :  البدنية الفروق بين الجنسين في الحاجات  2-1-1

 )10(الجدول 

  

مستوى الداللة 

 عند
 2كا

  المحسوبة

 القيم
  العبارات

  المشاھدة 
 0.05  

  اكتساب اللياقة البدنية

تنمية المھارات البدنية النافعة 

  للحياة

االشتراك في أداء تمرينات 

  بدنية بانتظام 

تنمية المھارات في مختلف 

  األلعاب

  ممارسة الحياة الصحية

تنمية العادات الصحية السليمة 

  التحكم في وزنك
  تنمية القوام الجيد

  تنمية كفاءة أجھزة الجسم

  

  

3000  

3000  

  

3000  

  

3000  

  

3000  

3000  

3000  

3000  

3000  

10
.2

6
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الشكلل البياني رق  02قم

ي 

 

"  حماد 

 و 

 التي 

عاقة و 

ر 

 الجنسين في

و درجة  

ھا الطالبان

تي إبراھيم

 بين البنات

ة الرياضية

يؤدي إلى إ

ضة أمرا أكثر

لفروق بين

0.05توى 

 توصال إليھ

 ما أكده مفت

ئه واضحة

األنشطةفي 

جسم و ھذا ي

رسة الرياض

صورة عن ال

ئية عند مست

لنتائج الذي

ھذالفروق  

ناسب أجزائ

ن المتاعب ف

ھون في الج

عل من ممار

يعطينا ص ي

اللة إحصائ

وھده ال 3نية

 أتبت ھده ال

 الجسم و تن

ب الكثير من

 و تزداد الد

اج مما يجع

.  

الذي)09(قم

د توقات دا

حاجات البدن

ت النظرية

ق في شكل

نھا أن تسبب

وض لديھن

مة و اإلحر

"كس البنين

رق  الجدول

و جود فرو

 عبارات الح

كل الدراسات

تكون الفروق

روق من شأن

ذ يتسع الحو

 عدم الموائم

المرحلة عك

ظ من خالل

وجات البدنية 

في) 02(ية

ثان كما أن ك

ي المراھقة ت

 و ھذه الفر

ھا البنات إذ

ك الحركة و

بة في ھذه ا

نالحظ

الحاج

الحري

الباحث

أن في

البنين

تزاولھ

إرباك

صعو

ةقة بالدراس النظرية لخخصائص الج  جنسين المتعلقة) 59 57-9( رقم ر الصفحة ر انظر*

ميذ

ت

تالم

تلميذات

ت البدنية بينن
 و التالميذ

الحاجاتيع
التلميذات و

توزي
ا

3
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  :مقابلة النتائج بالفرضيات  3-1

من خالل النتائج اإلحصائية في الجدول الذي يمثل الفروق بين التالميذ و التلميذات في 

الحاجات البدنية، دلت النتائج على أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أن في المراھقة تكون الفروق في شكل " مفتي إبراھيم حماد . و ھذا ما أكده د 0.05

ائه واضحة بين البنات و البنين و ھذه الفروق من شأنھا أن تسبب الجسم و تناسب أجز

  الكثير من المتاعب في األنشطة الرياضية التي تزاولھا البنات إذ يتسع الحوض لديھن 

  و تزداد الدھون في الجسم و ھذا يؤدي إلى إعاقة و إرباك الحركة و عدم الموائمة 

أكثر صعوبة في ھذه المرحلة عكس  و اإلحراج مما يجعل من ممارسة الرياضة أمرا

  ."البنين

أن أقصى مجھود رياضي تقوم به المرأة " مروان عبد المجيد إبراھيم . كما يؤكد كذلك د

في ھذه المرحلة و ذلك لقدرتھا على استكمال لياقتھا و يجب أن يراعى في اختيار 

بالنسبة للبنين فيختلف التمارين بحيث تتصف باالنسيابية و الرشاقة و الخفة و التوازن أما 

  "من الناحية البدنية و ذلك ألن أجسامھم تظھر عليھا القوة العضلية و التحمل و الصبر

أن في ھذه المرحلة يكون االختالف بين "مروان عبد المجيد إبراھيم . كما أكد كذلك د

  "   الجنسين واضحا و ظاھرا 

إحصائية في الحاجات البدينة للتالميذ  انه توجد فروق ذات داللة :القائلةو منه أن الفرضية 

  . و التلميذات قد تحققت

من خالل النتائج اإلحصائية المحصل عليھا في الجدول الذي يمثل الفروق بين التالميذ و 

التلميذات في الحاجات االنفعالية إذ دلت النتائج على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

محمد جابر . خيرية إبراھيم السكري و د. يؤكدانه د ، و ھذا ما0.05عند مستوى الداللة 

إن من وجھة النظر السيكولوجية تختلف األنثى عن الذكر في الدافعية و كذلك " بريقع 

السلوك فعلى سبيل المثال يميل الرجال إلى االستقاللية و الثقة بالنفس و القدرة على 

ك، االعتماد على الغير، و الناحية التحدي، الفردية، بينما تميل األنثى إلى قيمة التماس
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إن العامل االنفعالي يبدو واضحا في حياة المراھقة في " كما يؤكد كذلك ھدى محمد قناوي 

ندفاع االنفعالي ليس باألساس نفسي خالص بل يرجع ذلك عنف انفعاالته و حدتھا و ھذا اال

فالذكر يشعر بان جسمه ال يختلف عن أجسام ) المراھقة –المراھق (للتغيرات الجسمية 

الرجال و قد أصبح خشنا فيشعر بالفرحة و االفتخار عكس األنثى التي تشعر بالحياء و 

  "الخجل من ھذا التغير المفاجئ

توجد فروق ذات داللة إحصائية في " نقول بأن الفرضية القائلة  و م خالل ھذا نستطيع أن

  .الحاجات االنفعالية بين التالميذ و التلميذات قد تحققت

من خالل النتائج اإلحصائية المحصل عليھا في الجدول الذي يمثل الفروق في الحاجات 

ات داللة إحصائية االجتماعية بين التلميذات و التالميذ دلت النتائج على أن ھناك فروق ذ

  .0.05عند مستوى الداللة 

أن الجانب االجتماعي له تأثير ملحوظ على األداء الرياضي "و ھذا ما أكده إبراھيم حماد 

و النشاط الحركي إذ يلقى الذكور تشجيعا عاما لممارسة أنواع الرياضة التي تتميز 

و في نفس الوقت نجد أن بااللتحام البدني و المھارات التي تحتاج إلى القوة العضلية 

  "البنات يكن أكثر ميال لممارسة أنواع الرياضة التي تتميز باألمان و الرقة في األداء 

و يرى الطالبان الباحثان أن التغيرات الفسيولوجية للتالميذ و التلميذات في ھذه المرحلة 

عكس التلميذات  من المراھقة ھما التي تدفع بالتلميذ أن يتوجه للرياضات الجماعية القوية

اللواتي يبحثن عن تمارين أكثر رقة و أقل التحام، إذ التلميذ ينفتح على جميع األنشطة 

  .الرياضية عكس التلميذات أي التلميذ يكون أكثر اجتماعيا

من خالل ھذا نستطيع أن نقول أن الفرضية التي تقول أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية 

  .لتالميذ و التلميذات قد تحققتفي الحاجات االجتماعية بين ا
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من خالل النتائج اإلحصائية المحصل عليھا في الجدول الذي يمثل الفروق بين التالميذ و 

و  0.05التلميذات في الحاجات المعرفية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

االختالف الكبير يظھر " محمد جابر بريقع . خيرية إبراھيم السكري، د. ھذا ما يؤكدانه د

  "بين الجنسين في كيفية و شرح المعلومة 

في ھذه المرحلة تتضح القدرات المعرفية المختلفة " محمد حسين عالوي . و يؤكد كذلك د

  ".و تظھر الفروق بين الجنسين في عدد من القدرات 

ذات  أن ھناك فروق: فمن خالل ھذا التأكيد النظري نستطيع أن نقول أن الفرضية القائلة 

 .   داللة إحصائية في الحاجات المعرفية بين التالميذ و التلميذات قد تحققت
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  :االستنتاجات  3-2

في حدود خطة البحث و في ضوء النتائج اإلحصائية المحصل عليھا و التي دلت على 

على واالطالع ) بدنية، اجتماعية، انفعالية، معرفية( وجود فروق في مختلف الحاجات 

الدراسات النظرية التي درست سيكولوجية التلميذ و التلميذات من النواحي المختلفة التي 

  :يمتاز بھا المراھقون و المراھقات، توصل الطالبان الباحثان إلى االستنتاجات التالية 

أن ھناك فروق و اختالف في اكتساب اللياقة البدنية إذ ھناك ميل للتالميذ نحو القوة  -

  .التحمل عكس التلميذات اللواتي يملن إلى الرشاقة و التوازن العضلية و

أن ھناك اختالف في القوام لدى التالميذ و التلميذات في ھذه المرحلة فالتلميذات لھن خلل  -

في الحركة و المشي و الجري و كذا الوزن ليس مناسب لھذه المرحلة عكس التالميذ، إذ 

  .كثر من التالميذأن مشكل القوام يعاني منه التلميذات أ

ھناك اختالف في المھارات لأللعاب المبرمجة للتالميذ و التلميذات في الثانوية، إذ ھناك  -

ميل للتالميذ نحو األلعاب الجماعية التي تتميز بااللتحام عكس التلميذات اللواتي يملن نحو 

 .األلعاب الفردية التي تتميز بالرقة و اللين كالجمباز مثال

ي االعتماد على النفس فالتالميذ لھم ثقة كبيرة عكس التلميذات اللواتي لھن ھناك اختالف ف -

ضعف في القدرة على التعبير عن النفس، التالميذ لھم استقاللية   و قدرة على التحدي و 

 .الفردية في الظھور عكس التلميذات اللواتي لھن قوة التماسك

ميذ لھم طموح كبير بالنجاح و االختالف في خاصية الشعور بالنجاح و التفوق فالتال -

 .التفوق عكس التلميذات

أن ھناك فروق فالخصائص المميزة للقيادة فالتالميذ لھم خصائص تميزھم بالقيادة عكس  -

 .التلميذات

ھناك فروق في المعارف الرياضية كون أن التالميذ يميلون إلى األنشطة الجماعية عكس  -

 .ياضية و الفردية التي تتميز بااللتحامالتلميذات الالئي يملن إلى النشاطات الر
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  :التوصيات  3-3

من خالل النتائج المحصل عليھا في ھذه الدراسة التي تبين أن ھناك فروق في الحاجات 

للتالميذ و التلميذات لألقسام النھائية لثانويات ) بدنية، اجتماعية، انفعالية، معرفية(األربعة 

ظرية التي بينت االختالف الموجود بين التالميذ و على الدراسات الن اإلطالعوھران، و 

  :التلميذات، يوصي الطالبان الباحثان بما يلي 

محاولة إكساب التالميذ و التلميذات للياقة البدينة و ذلك بتعزيز العمل على القوة العضلية  -

و تحمل بموضع تمارين تنمي ھذه الصفات، عكس التلميذات إذ يجب تعزيز العمل على 

   . قة و التوازن باختيار تمارين تعزز ھذه الصفاتالرشا

التركيز على القدرات البدنية التي بمحاولة إكساب التالميذ و التلميذات للقوام الجيد و ذلك  -

  و كذلك محاولة  يمتاز بھا التلميذ و محاولة  إكسابه للقوام المناسب لمرحلة المراھقة

اكتساب و كذلك  اكتساب التلميذات للوزن المثالي من خالل أداء تمرينات بدنية بانتظام

  .التلميذات للحركة المثالية في المشي و الجري

تعزيز القدرات و ذلك ب لمھارات في مختلف األلعابلمحاولة إكساب التالميذ و التلميذات  -

للتالميذ باختيار ألعاب  المھارات الفرديةتنمية و الجماعية التي تتميز بااللتحام  األلعابفي 

التي تتميز بالرقة  للتلميذات تعزيز العمل في األلعاب الفرديةمناسبة لتنمية ھذه الصفات و 

 تنمية المھارات في األلعاب الجماعية و كذلك  )كالجمباز(و اللين 

 لثقة بالنفساتعزيز و ذلك ب االعتماد على النفس محاولة إكساب التالميذ و التلميذات  -

، أما بالنسبة الفرديةو القدرة على التحدي و  االستقاللية لدى التالميذ الذين يمتازون ب

لى ھن القدرة على التعبير عسابللتلميذات فتكون بتنمية خاصية االعتماد على النفس و إك

بمحاولة فرض  تعزيز قيم التماسك و الجماعية في المجتمع المدرسي و كذلك  النفس

 .التلميذات في المجتمع المدرسي من طرف األستاذ بإشراكھن في األلعاب المختلفة

        تعزيز الشعور بالنجاح ب لشعور بالنجاح و التفوقل محاولة إكساب التالميذ و التلميذات -

 .و التفوق لدى التالميذ و تنمية الشعور بالنجاح و التفوق لدى التلميذات
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 تعزيز صفات القيادة الموجودةو ذلك ب صفات القيادةل التالميذ و التلميذات محاولة إكساب -

و كذلك  احترام الجنس اآلخر و احترام حقوق اآلخرينمع  عند الذكور أثناء النشاط البدني

ئھم محاولة إعطاو  في المجتمع المدرسي و خاصة حول اإلناث تنمية  شخصية الذكور

باختيار األستاذ لتمارين مناسبة تساعد على ھذا  البدنية الفرديةصفة الميل نحو النشاطات 

محاولة و  احترام الجنس اآلخربتنمية صفات القيادة فتكون لدى اإلناث المسعى أما 

في  ھن لذواتھنمحاولة إبرازو صفات االنفتاح حول النشاطات البدنية الجماعية ئھن إعطا

 .المختار من طرف األستاذ )المختلف(المجتمع المدرسي عن طريق النشاط البدني 

تنمية مختلف المعارف الرياضية التي يحتاج إليھا التلميذ و التلميذة أثناء ممارسة النشاط  -

 .البدني

محاولة معرفة الفروق في المستوى و تحسيس  التالميذ و التلميذات على نقاط الضعف  -

الرياضية الممارسة في على مختلف المعارف المتعلقة باألنشطة التي يمتازون بھا  

الثانوية و تعزيز نقاط القوة التي يمتازون بھا خاصة و أن التالميذ يميلون إلى األنشطة 

الجماعية عكس التلميذات الالئي يملن إلى النشاطات الرياضية  الفردية التي ال تتميز 

 .بااللتحام
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 :الخالصة 3-4

التربية التي تعتبر في حد ذاتھا الرؤية الفكرية والنظرة تشتق األھداف التربوية من فلسفة    

الشاملة المتكاملة التي تستند إليھا تلك األھداف وتعمل على توجيه النظام التعليمي أو النشاط 

  .التربوي كله

فالعمل التربوي الذي يتمثل في تحديد محتوى التعليم واختيار وسائله والتعرف على    

يحتاج إلى أھداف واضحة توجھه وتضمن له االستمرار والتأثير في  مشكالته وتقويم نتائجه

حياة األفراد والمجتمع بصفة عامة، وال يتم ذلك إال في ضوء أھداف تتحدد أساسا بنوع 

المجتمع ونوع األفراد ونوعية العمل فالعملية التربوية ليست مجرد مناھج ولكن البد من 

  .ضوء تحديد نوع المجتمع والمواطن فياختيار كل من محتوى المناھج والوسائل 

ومما دفعنا إلجراء ھذا البحث ھو رغم وجود أھداف مناھج التربية البدنية والرياضية    

للتالميذ، إال أن ھذه األھداف بمالحظة الطالبان الباحثان موضوعة بصفة عامة للتالميذ وال 

اإلشكالية والبحث عن تميز بين الجنسين لذلك سطرنا أھداف وفرضيات للبحث عن ھذه 

  .أھداف مباشرة للجنسين، كٌل على حدا

وإلثراء ھذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المراجع باللغتين العربية واألجنبية بحيث    

قسمت الدراسة إلى بابين الباب النظري احتوى على أربعة فصول تمثلت في فصل خص 

ل الثالث الخاص بالتربية البدنية المناھج، أما الفص خص وفصلالدراسات المشابھة 

والرياضية في الثانوية والفصل األخير تمثل في خصائص المرحلة العمرية واحتياجاتھم أما 

الباب الثاني الذي يتمثل في الدراسة التطبيقية فقد احتوى على ثالثة فصول تمثلت في منھجية 

ة النتائج بالفرضيات البحث وعرض ومناقشة النتائج وفصل خص لنتائج البحث من مقابل

  .وتوصيات واستنتاجات وخالصة

وقد دامت ھذه الدراسة مدة سبعة أشھر، ومن خالل تحليل ومناقشة النتائج تبين أن ھناك    

ومن للجنسين، ) و معرفية  بدنية، اجتماعية، انفعالية(األربعة فروق في مختلف الحاجات 

الدراسات النظرية التي درست الفروق بين الجنسين، استنتج  واإلطالع على خالل ھذا
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ت في أھداف مباشرة كل وفي النھاية خرج الطالبان الباحثان بمجموعة من التوصيات تمثل   

  .على حدا للتالميذ والتلميذات

ً قد وفقنا من خالل ھذه الدراسة المتواضعة أن ونرجو أساس    نا للجيل القادم وأضفي أفدناا

  . لمواصلة ما لم يدرس في ھذه الدراسة أو إضافة أي نقص في ھذه الدراسة
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