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 مقدمة 
األنشطة اإلنسانية ادلهمة , فال يكاد  خيلو جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية  أىم ترب منتع الرياضة إن               

وحنص بالذكر الرياضة ادلدرسية وما تشهده يف عصرنا من تطور وإىتمام كبري  من شكل من أشكال الرياضة ,
ض األنشطة الرياضية ختضع لعامل ادليول ومكانتها  عند اجملتمع إال أن بع نظرا الىدافها السامية لدى اجملتمعات
 ببعض ثانويات والية غليزان . تالميذ مرحلة الطور الثانويادليول عند  ىذا,وارتأينا دراسة 

 وىذا ما حاولنا أن نربزه من خالل حبثنا ادلتكون من  جانبني   وىي  كالنحو التايل :   
, حيث أن الفصل األول ينقسم إىل ثالث مباحث فادلبحث األول  ثة فصولثال يتكون من  اجلانب النظري:
 ,  الرتبية البدنية والرياضيةووظائفها حيث مت فيو توضيح مفاىيم   تعريف الرتبية البدنيةتكلمنا فيو عن 

ولنا يف ىذا ادلبحث تنا فقد:فأعطينا نبذة تارخيية عن الرتبية البدنية والرياضية اما ادلبحث الثالث:أما ادلبحث الثاين
ادلراىقة  تناولنافيو مفهوم :أبعادىا أما الفصل الثالث فينقسم إىل مبحثني ادلبحث االولو أىداف الرتبية البدنية 

 ها.  توضيحو 
 عن خصوصيات الراىقة  أي ىاودور  وخصائصها ادلرحلة العمريةتطرقنا إىل  احملث الثاين :
 يتكون من مبحثني ومها:لث أما الفصل الثا

 ادلبحث األول: تكلمنا عن اللعب وشروط وصفو كما تطرقنا أيضا إىل وظائفو وخصائصو ومزاياه.
ادلبحث الثاين : فكان احلديث عن تعريف ونشأة األلعاب الرياضية  اجلماعية  حيث تطرقنا إىل نشأة وخصائص 

, كرة السلة  مع حتديد بعض القوانني األساسية لكل لعبة ومميزات كل من كرة القدم , كرة اليد , الكرة الطائرة 
 على حدا , كما تكلمنا عن خصائص ومميزات  وثوابت وأدوات األلعاب الرياضية اجلماعية .

أوضحنا فيو ادلنهج ادلتبع يف حبثنا وكذا  رابع , فال  الرابع واخلامساجلانب  التطبيقي : يتكون كذلك من فصلني  
فقد خصصناه اىل  خلامسالعلمي , أما  الفصل ا عية ال ي قمنا اها وأدوات ورر  البحثالدراسات االستطال

 عرض وحتليل و مناقشة النتائج .
 
 



 

 

                                                              التعريف بالبحث
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 :املقدمة-1
إن التطور الكبري الذي يضهده العصر يف مجيع العلوم واليت تتعاون فيما بينها من أجل الوصول باإلنسان 
إىل أعلى درجات الرقي احلضاري وحماولة إسعاده بأكرب قدر ممكن وتوجيو احلياة وذلك من خالل اإلنتاج الضخم 

ازاة مع ىذا يضهد اجملال الرياضي تطورا كبريا من حيث استعمال وبادلو يف مجيع ادليادين منو االقتصادية والصناعية، 
 يت كان ذلا دور كبري يف نضر الًتبية البدنية والرياضية.لاألجهزة و األساليب العلمية احلديثة ا

تعد الًتبية البدنية والرياضية يف عصرنا احلايل ظاىرة اجتماعية وثقافية و حضارية ميكننا من خالذلا تقييم 
مدى تقدم وتطور الضعوب واألمم، فمنذ تقدم وانتضار ممارستها مرتبط مبدى قدرات الدولة ادلادية، حيث  وقياس

  بذلت الدولة اجلزائرية جهودا يف تطوير الًتبية البدنية والرياضية وذلك من خالل إنضاء معاىد وأقسام خاصة
ادماج الًتبية لرياضية وذلك من خالل يف تطوير الًتبية البدنية و ا وادماجها داخل ادلؤسسات الًتبوية

دلستوى ا وذلك من أجل حتقيقالثانويات بعض ثانويات والية غليزان ومن بني ىذه  البدنية والرياضية يف الثانوية
والرياضية، كما يساىم يف تدعيم ادلسار الرياضي للدولة يف إطار ادلنافسات الوطنية و الدولية العايل للًتبيةالبدنية

 ة من كفاءات رياضية عالية.واالستفاد
 إشكالية البحث:-2
تعترب األلعاب الرياضية عالجا حيا للقيود إىل تفوضها احلياة االجتماعية وىي بأوضاعها اجلديدة و  

طرقها احلديثة عامل مهم يف بناء كيان األمة الذي أصبح من الضروري أن تكون األلعاب الرياضية ادلالئمة لرغبات 
 حىت تصبح حمببة غري ممقوتة وال مرىقة للجسم. وميوذلم تالميذال

 حيث تنقسم ىذه األلعاب إىل قسمني رئيسيني:
 اخل... مثل: ألعاب القوى، مجباز ، جيدو األلعاب الفردية

 وألعاب مجاعية: مثل كرة السلة ، كرة القدم....اخل
ادليول اىل نا نتساءل عن هبا ىذه األلعاب سواء كانت فردية أو مجاعية جتعلاليت حتضى   ا ادليولوىذ

 األلعاب الرياضية اجلماعية و من ىنا تبادرت يف ذىننا تساؤالت أمهها:
 اجلماعية ؟األلعاب الرياضية حنو ممارسة لة الطور الثانوي تالميذ مرحميول  مدىما -

  إىل: وىذا السؤال يتفرع
 بضكل فعال؟ التالميذيف أي األلعاب الرياضية يضارك  -1
 ؟ الفردية األلعاب إىل األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من رحلة الطور الثانويتالميذ ممييل ىل  -2
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 :األهداف-3 
 :اهلدف العام

 إبراز ميول وواقع األلعاب الرياضية اجلماعية عند  تالميذ السنة األوىل والثانية ثانوي .-    
  :األهداف اجلزئية

 .معا الفرديةو اب الرياضية اجلماعية مضاركة التالميذ بضكل فعال يف حصة األلع-     
 على حد سواء. الفردية وميول تالميذ مرحلة الطور الثانوي  إىل األلعاب الرياضية اجلماعية  -    
 الفرضيات: -4

 الفرضية العـامة: -2-1
 من األلعاب الفردية.تالميذ مرحلة الطور الثانوي  أفضل عنديوال لأللعاب الرياضية اجلماعية م

 اجلزئية: اتلفرضيا -2-2
 بضكل فعال يف حصة األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من الفردية.تالميذ مضاركة ال 
  إىل األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من الفردية تالميذ مرحلة الطور الثانوي ميول. 

 أمهيـة البحث: -5
 م معها.إىل األلعاب الرياضية اجلماعية و تفاعله تالميذال اندفاعمعرفة أسباب  -
 رياضية اجلماعية.رحلة الطور الثانوي باأللعاب الادل تالميذ تسليط الضوء على مدى اىتمام  -

 حتديد املصطلحات: -6
تعتربرب األلعرباب الرياضربية اجلماعيربة وسربيلة مهمربة مربن أجربل حتسربني القربدرات النفسربية األلعاب الرياضية:  -

 و البدنية عند الفرد.
 ضكل فعال واالىتمام باأللعاب الرياضية اجلماعية.ب ذتالميمضاركة ال املشاركة الفعالة: -
تالميربربذ مرحلربربربة الطربربربور ميربربربول  مربربربثال أو اإلحنيربربرباز إىل الضربربيء او مربربربع الضربربيءنتمربربرباء ىربربربو الرغبربربة واإل امليــ: : -

  .إىل األلعاب اجلماعية  الثانوي
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 :واملشاهبة  الدراسات السابقة -7  
اجملال اذلام ميكننا القول أن مثل ىذه الدراسربة   نسربتطع التوصربل إليهربا  يف ما يتعلق بالدراسات السابقة يف ىذا     

 إال أنو ىناك دراسة مضاهبة وىي :
كعربربواش عبربربد العزيربربز ن.عنربربد طلبربربة الًتبيربربة البدنيربربة والرياضربربية الدراسربربة حربربول نمكانربربة األلعربرباب الرياضربربية اجلماعيربربة -

البدنيربة والرياضربية ، معهربد الًتبيربة البدنيربة والرياضربية ، مربذكرة غربري منضربورة ، جامعربة قسربربنطينة وآخربرون ، مكانربة األلعرباب الرياضربية اجلماعيربة يف حصربة الًتبيربة 
2000   

 اهلدف من الدراسة : -
مربربربربن وجهربربربربة نةربربربربر أسربربربرباتذة الًتبيربربربربة البدنيربربربربة  ادلعاىربربربربدإبربربربربراز مكانربربربربة وواقربربربربع األلعربربربرباب الرياضربربربربية اجلماعيربربربربة داخربربربربل 

 والرياضية.
 مشكلة الدراسة: -

 .اختصاص الًتبية البدنية والرياضيةاأللعاب الرياضية اجلماعية يف د ماىي ادلكانة اليت حتتلها
 فرضيات الدراسة : -
 الًتبية البدنية والرياضية. اختصاص لأللعاب الرياضية اجلماعية مكانة مهمة يف -
 ميول طلبة إىل ممارسة األلعاب الرياضية اجلماعية وجتاوهبم معها أكثر منو يف األلعاب الفردية. -
 جتعلها ألعاب ترفيهية. عاىدص الوسائل والتجهيزات اخلاصة باأللعاب الرياضية اجلماعية يف ادلنق -
 إجراءات الدراسة ادليدانية كالتايل: -
 . وىرانبوالية  امعيأساتذة  ادلستوى اجلالعينة : -
 . مزحي حيث استخدموا يف دراستهم ادلنهج الوصفي املنهج املستخدم : -
 .األداة اخلاصة جبمع ادلعلومات والبيانات   كما اعترب االستبيان   األدوات املستعملة : -
 النتائج املت:صل إليها : -

     يدرسون  احلصص الرياضية اجلماعية .  عهدأغلب أساتذة  ادل -  
 يتجابون  مع األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من األلعاب الفردية.  طلبة ادلعهد -  
 مارستها  .قص وسائل  األلعاب الفردية  يعترب أحد األسباب  ادلعوقة دلن -  

 :الثانية الدراسات السابقة -    

إن التطربربربرىل إىل الدراسربربربات السربربربابقة ىربربربو عامربربربل مسربربرباعد للبفربربربث وىربربربذا دلعرفربربربة مربربربا وفربربربر البربربرباحثون مربربربن آراء ونةريربربربات 
 اد حبثهم ىذا .ومعارف ومعلومات تساىم يف توفري قاعدة للباحثني لالنطالىل يف إعد

كلما أقيمت دراسة علمية الحقتها دراسربات أخربرى تكملهربا وتعتمربد عليهربا ت وتعتربرب مبثابربة ركيربزة أو قاعربدة للبفربوث 
ادلسربربتقبلية ت إذ انربربو مربربن الضربربروري ربربربط ادلصربربادر األساسربربية مربربن الدراسربربات السربربابقة ببعضربربها الربرببعض ت حربربىت يتسربربٌت لنربربا 

 وبني ادلوضوع الوارد .  تصنيف وحتليل معطيات البفث والربط بينهما
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 ومن مواضيع اليت سبقت وتناولت بعض اجلوانب ذلذا ادلوضوع جند الدراسات اآليت ذكرىا : 

ن واقربربع الرياضربربات اجلماعيربربة لربربدى األقسربربام النهائيربربة مربربن  (2007_2006) دراسربربة زمربربايل حممربربد وهبربربايل مجربربال الربربدين    
يش تربربدريا الرياضربربات اجلماعيربربة ت و إظهربربار أمهيربربة الرياضربربات ادلرحلربربة الثانويربربةنت والربربيت  ربربدف إىل إظهربربار  لفربربات  مربرب

اجلماعيربربة يف حتقيربربق األىربربداف ادلسربربطرة وأداء ادلربربر ت و معرفربربة السربربلبيات الربربيت تنربربتج عربربن إمهربربال الرياضربربات اجلماعيربربة ت 
هج وأمهيربة تربدريا الرياضربربات اجلماعيربة يف تطربوير ادلهربربارات األساسربية ومربن اجلوانربربب البدنيربة والجتماعيةتوسربتخدم ادلربربن

الوصربربفي علربربى عينربربربة األقسربربام النهائيربربة مربربربن ادلرحلربربة الثانويربربة ت وتوصربربربل إىل إن إمهربربال ممارسربربة الرياضربربربات اجلماعيربربة عنربربربد 
التالميذ ىو أحد أسربباب ضربعف مسربتوى التالميربذ يف مربادة الًتبيربة البدنيربة والرياضربية مربن عربدة جوانربب أمههربا اجلانربب 

ياضربربات اجلماعيربربة بالنسربرببة لتالميربربذ متعربربددة ومتنوعربربة حيربربث ذلربربا ادلهربرباري والنفسربربي واالجتمربرباعيت و ا ابيربربات ممارسربربة الر 
 دور ا ا  يف  تلف اجلوانب النفسية واالجتماعية وادلهارية والبدنية.

 : الثالثةالسابقة اسة ر الد  
ن قيربرباس أبعربرباد العربربدوان الرياضربربي ومقارنتربربو بربربني ( 2007_ 2006) ودراسربربة مرابطربربي أحممربربد ومربربدا  بوزيربربان وزنربربايت حممربربد 

) ن و ربربربدف إىل  قيربربرباس درجربربربة أبعربربرباد السربربربلوك العربربربدوا  الرياضربربربي عنربربربد تالميربربربذسربربربنة(  35_ 33)يربربربذ الطربربربور الثالربربربث تالم
ت ومعرفربربة وحتديربربد أبعربرباد السربربلوك العربربدوا  عنربربد ىربربذه الفأربربة ت و مقارنربربة أبعربرباد السربربلوك العربربدوا  الرياضربربي سربربنة(  35_33

بالسربربربلوك العربربربدوا  الرياضربربربي خربربربالل نضربربربا  الًتبيربربربة بربربربني الواليربربربات ت وتوصربربربل إىل أن تالميربربربذ الطربربربور الثالربربربث الميتربربربازون 
 .البدنية والرياضيةت و أن ىناك فروىل ذات داللة إحصائية مابني الواليات ألبعاد مقاييا السلوك العدوا  الرياضي

ن دور الرياضربربات اجلماعيربربة يف  ربربذيب  (2004_2003)ودراسربربة جبربرباوي دراجربربي وكركربربادن عبربربد احلربربق وعفربربرون مهانربربة    
سربربنة والربربيت  ربربدف إىل إبربربراز دور الرياضربربات اجلماعيربربة يف  (35_32)نلعدوانيربربة لربربدى تالميربربذ الطربربور الثالربربث السربربلوكات ا

بنربرباء صخصربربية ادلراىربربق ت و إبربربراز أمهيربربة مرحلربربة ادلراىقربربة والتعربربريات الربربيت تطربربرأ عليهربربا فبنربرباء صخصربربية الفربربرد ت وإبربربراز دور 
راز خطربورة السربلوكات العدوانيربة وادلخرباطر الربيت ميكربن الرياضات اجلماعية يف تقومي و ربذيب سربلوكات ادلربراىقني ت و إبرب

سربنةت وتوصربل إىل (35_32)أن تلفقهربا بربالفرد واجملتمربع ت وسربتخدم ادلربنهج الوصربفي علربى عينربة تالميربذ الطربور الثالربث 
وجربربود فربربروىل ذات داللربربة إحصربربائية بربربني تالميربربذ ادلمارسربربني للرياضربربات اجلماعيربربة والعربربري ادلمارسربربني فيمربربا  ربربص السربربلوك 

و وجود فروىل ذات داللة إحصربائية بربني تالميربذ ادلمارسربني للرياضربات اجلماعيربة والعربري ادلمارسربني فيمربا  ربص ادلاديت 
السربربربربلوك اللفةربربربربي ت وعربربربربدم وجربربربربود فربربربربروىل ذات داللربربربربة إحصربربربربائية بربربربربني تالميربربربربذ ادلمارسربربربربني للرياضربربربربات اجلماعيربربربربة والعربربربربري 

صائية بني التالميربذ ادلمارسربني للرياضربات ادلمارسني فيما  ص السلوك العدوا  الرمزيت ووجود فروىل ذات داللة إح
 اجلماعية والعري ادلمارسني فيما  ص التفكم االنفعايل .
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 :تعليق عن الدراسات السابقة

لقربربربد تطرقربربربت الدراسربربربات السربربربابقة الربربربذكر إىل جوانربربربب عديربربربدة متعلقربربربة بالسربربربلوكات العدوانيربربربة والرياضربربربة اجلماعيربربربة الربربربيت 
حممربربد وبوىربربايل مجربربال الربربدين الربربيت تطرقربربت إىل موضربربوع:ن واقربربع الرياضربربات  تنربرباولتهم مربربن عربربدة جوانربربب، فدراسربربة زمربربايل

اجلماعيربربة لربربدى األقسربربربام النهائيربربة ن حيربربربث  ركربربزت الدراسربربربة علربربى تقربربربدمي دراسربربة علميربربربة حربربول إظهربربربار أمهيربربة الرياضربربربات 
 اجلماعية ومعرفة السلبيات اليت تنتج عن إمهال الرياضات اجلماعية.

قت إىل موضوع ن إبعرباد العربدوان الرياضربي ومقارنتربو بربني تالميربذ الطربور الثالربث أما دراسة مرابطي وآخرون فقد تطر    
(ن حيث تناولت يف ىذا ادلوضوع معرفة وحتديد أبعاد السلوك العدوا  عند ىرباده الفأربة، ودراسربة  جبرباوي  32-35)

الميربربذ الطربربور وآخربربرون فقربربد تطرقربربت إىل موضربربوعن دور الرياضربربات اجلماعيربربة يف  ربربذيب السربربلوكات العدوانيربربة لربربدى الت
 ( حيث تناولت دور الرياضات اجلماعية يف تقومي و ذيب سلوكات 35-32الثالث )

 

 



 ا
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 د:ـمتهي
وتربيتو  تعترب أهنا من أىم السبل يف النشء ربتل الًتبية البدنية والرياضية مكانة ىامة يف ادلنظومة الًتبوية، حبيث

تربية شاملة، وعنصرا فعاال يف اإلعداد جملتمع أفضل، ألهنا تساىم يف العملية الًتبوية اليت هتدؼ إذل ربسُت األداء 
للفرد، كما أهنا تسعى إذل ربقيق التوازف والتعاوف ضمن الًتكيبة  واالجتماعيةاإلنساين وإثراء اجلوانب البدنية والعقلية 

 اليت ينشط فيها الفرد.
، فهي تنمي النموبالًتبية البدنية قابلية الفرد على التكيف مع طبيعتو وبيئتو وسيطرتو عليها وكذلك قابلية  قصدوي

كما تكسبو العديد من صفات ادلواطنة   اجتماعيشخصيتو من مجيع النواحي وتعده للحياة ذلدؼ القياـ بدور 
 الصاحلة اليت تؤىلو ألف يكوف شخصا نافعا لنفسو ورلتمعو.

ة والًتبية البدنية والرياضية وكذلك بيا ضلن يف ىذا الفصل نسلط الضوء على بعض ادلفاىيم ادلتعلقة بالًت وى
 .بتارخيها، وأىدافها، وأمهيتها وتكامليتها مع بعض ادلواد
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 تعريف الرتبية: -1 
 لغة: -أ

يربو(  -إذا حبثنا يف ادلعاجم اللغوية لتحديد معٌت الًتبية فإننا صلد أهنا ترجع يف أصلها اللغوي العريب إذل الفعل )ربا
أي منت وزادت وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ادلاء اهتزت وربت" "أي منا وزاد. ويف التنزيل احلكيم 

 بيت فناف أي نش  فيو. ورباه دبعٌت نش ه ومنى قواه اجلسدية والعقلية  يفدلا يتداخلها من ادلاء والنبات، وتقوؿ ريّب 
"قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني". "قل رب واخللقية... ويف التنزيل احلكيم أيضا: 

سمية والعقلية وورد يف "الصحاح" يف اللغة والعلـو أف الًتبية ىي " تنمية الوظائف اجلصغريا ".ربياين ارمحهما كما 
زلمد منَت مرسي،  واخللقية كي تبلغ كماذلا عن طريق التثقيف". وىكذا يتضمن ادلعٌت اللغوي للًتبية عملية النمو والزيادة.

 .17"أصوؿ الًتبية، ص
 اصطالحا: -ب

الًتبية اصطناحا تفيد معٌت التنمية وهني تتعلق بكل كائن حي من نبات وإنساف وحيواف، ولكل منهم طرائق 
خاصة للًتبية، وتربية اإلنساف تبدأ قبل والدتو وال تنتهي إال دبوتو وىي تعٍت باختصار أف هتيئ الظروؼ ادلساعدة لنمو 

 .18رابح تركي، "أصوؿ الًتبية" ص الشخصية منوا متكامنا من مجيع النواحي اخللقية والعقلية، اجلسمية والروحية.
ذبعل اإلنساف صاحلا ألداء ألي عمل، عاما كاف أو خاصا، بدقة  أف الًتبية الكاملة ىي أفجون ملتون" ويرى "

 وأمانة ومهارة يف السلم واحلرب".
 الًتبية إعداد اإلنساف ليحيا حياة كاملة.هربرت سبنسر" وعند "

زلمد فإف الًتبية ىي الطريقة اليت هبا يكوف العقل عقنا آخرا، ويكوف القلب قلبا آخرا"جلولز سيمون" أما بالنسبة 
 .09طية األبرشي، "روح الًتبية والتعليم"، صع

 مبادئ الرتبية عند جون ديوي: 1-1
إف مبدأ النفعية الربمجاتية وطريقة ادلشروع مها أساس التعليم ادلتميز بالعمل جيب أف يوضع الطفل يف موقف 

 تسمح لو بالتفكَت والربىنة من أجل الوصوؿ جبهده اخلاص إذل التعلم:
 موجودا يف وضعية حقيقية للتجربة ويكوف يف نشاط مستمر.أف يكوف التلميذ  -
 يظهر ادلشكل احلقيقي ليكوف حافزا للتفكَت. -
 ضرورية إلجياد حلوؿ.وف التلميذ معلومات ويقـو دبناحظاتيك -
 تظهر للتلميذ حلوؿ مؤقتة ويكوف مسؤوال على اإلعداد ادلنظم ذلا. -
 أفكاره وتطبيقها من أجل ربديد أثرىا واكتشاؼ مدى صناحيتها بنفسو. دعيمتعطى لو إمكانيات وفرص لت -

 ومبادئها تتمثل يف:
 تربية عملية النمو. -
 ى منو الطفل.يرتكز النشاط ادلدرسي عل -
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 عدـ فصل ادلدرسة عن اجملتمع. -
لي بالنشاط فطريقة ادلشروع إذا كانت مطبقة بروح نفعية تكوف النتيجة إجيابية ألهنا تستدعي مزج النشاط العق

اجلسمي يف وسط تسمح العناقات اإلجتماعية بتحقيق منو التلميذ ليصبح بذلك مواطنا بإمكانو أف يعيش يف وسط 
 .02وثيقة تربوية، صدديقراطي

 أمهية الرتبية:1-2
جملتمعات ىو أساس تكوين ا يالذالًتبية عملية حيتاج إليها الفرد واجملتمع، ألهنا أساس البناء والتكوين اخللقي

وبنائها على أسس سليمة، بل كانت الًتبية سببا رئيسيا يف تنمية الشعوب واجملتمعات إقتصادياوإجتماعيا وسياسيا 
وثقافيا وعسكريا، فاإلسناـ على سبيل ادلثاؿ دل ينتشر بقوة السيف، وإمنا انتشر بقوة سناح الفضيلة واألخناؽ، ويف 

"وليس بصحيح ما يدعى من أف اإلسناـ  )األخالق(يف كتابو فولتري بَت ىذا ادلعٌت يقوؿ الفيلسوؼ الفرنسي الك
 استوذل قهرا بالسيف على أكثر من نصف الكرة األرضية، بل كاف سبب انتشاره 

 
رغبة الناس فيو، بعد أف أقنع عقوذلم، وأكرب سناح استعملو ادلسلموف لبث الدعوة، ىو اتصافهم بالقيم العالية إذ ال 

 غلوب بتقليد الغالب".خيفي ولوع ادل
وبذلك تربز أمهية الًتبية يف زيادة قدرة الشعوب على مواجهة التحديات العصرية واحلضارية، ويف جوانب أخرى  

 كثَتة منها:
  االقتصاديةأهنا عامل ىاـ يف التنمية. 
  االجتماعيةأهنا عامل ىاـ يف التنمية. 
 .أهنا عامل ىاـ يف إرساء الدديقراطية الصحيحة 
  االجتماعيأهنا أساس التماسك. 
  االجتماعيأهنا عامل ىاـ يف إحداث التغَت. 
 .أهنا أصبحت إسًتاتيجية قومية كربى لشعوب العادل 
 19أمحد زلمد الطيب، أصوؿ الًتبية، ادلكتب اجلامعي احلديث باألزاريطة، صأهنا ضرورة لبناء الدولة العصرية. 
 بعض القواعد اذلامة يف الرتبية: 1-3
يتعلم الطفل عن طريق النشاط النابع من قوى ادليوؿ الغريزي فعلى ادلدرسُت أف يفسحوا لألطفاؿ رلاال يتفق مع  -

 ادليوؿ.
وىذا يوجب على ادلدرسُت أف يعملوا  و ربليلهامواجهة األطفاؿ بادلشاكل ادلعقدة الغامضة اجلذابة للقياـ حبلها، -

 األطفاؿ، كما يوجب عليهم أف يعملوا على مساعدهتم الكتشاؼ على إيقاظ ثٍت العناصر وادلواىب الكامنة يف
 العناصر ب نفسهم.  
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اعتماد طرؽ الًتبية والتعليم على الصفات العقلية لكل فرد، وىذه الصفات زبتلف قلة وكثرة بُت األفراد كما  -
ة من حيث طبيعة تتفاوت بُت كل فرد وآخر، وىذا ما ديلي علينا تقسيم الفصل الواحد إذل وحدات متجانس

 .موحبيث ديكن تزويد كل فرد دبا ينائ أجسامهم وحظهم يف الذكاء وميوذلم وأمزجتهم
التدريس ىذه الصفة  تساير فيو طرؽ اجتماعيد يف ظل جو العمل على تنمية قوى األطفاؿ إذل أقصى ح -

 .37صاحل عبد العزيز، ، صاالجتماعية

 أمهية دراسة تاريخ الرتبية والرياضة: 1-2-1
 الدروس والعرب من ادلاضي والتعرؼ على األخطاء وذبنب الوقوع فيها يف احلاضر أو ادلستقبل. استخناص -
على نظاـ الرياضة والًتبية البدنية وذلك لتوجيو النظاـ ضلو التقدـ  االجتماعيةاستقراء ت ثَت ادلتغَتات والنظم  -

 ه الت ثَتات.باالستفادة من ىذ
 دراسة تاريخ الرياضة واأللعاب والًتبية البدنية كمحكمات لتقدير حجم واذباه التقدـ يف الًتبية البدنية ادلعاصرة. -
 جيدة للرياضة يف احلاضر وادلستقبل.االستفادة من معطيات اإلدارة عرب التاريخ الستخناص تنظيمات  -
 على الرياضة والًتبية البدنية من خناؿ العصور ادلختلفة حلضارة اإلنساف. دراسة ادلدارس الفلسفية الكربى وت ثَتىا -
تكوين اذباىات مهنية قوية ضلو الًتبية البدنية لدى طناب الًتبية البدنية بالتعرؼ على إسهامات النظاـ يف االرتقاء  -

 باإلنساف عرب احلضارات ادلختلفة.
ة والرياضية وخاصة منطقتنا العربية اليت تفتقر إذل ىذه النوعية من تشجيع البحث العلمي يف رلاؿ الًتبية البدني -

 .195أمُت أنور اخلورل، أصوؿ الًتبية البدنية والرياضية، ، صالبحوث
 تاريخ الرتبية البدنية والرياضية: 1-2-2

ذلا،   اعيةاالجتمخاصة األطر واألشكاؿ نشطة احلركية والبدنية لإلنساف و بدراسة تاريخ األ بحثيهتم ىذا ادل
 كالرياضة والتدريب البدين، والًتويح الرياضي، واأللعاب...اخل.

اليت من ش هنا الت ثَت يف األحداث، كالسياسة تفسَتىا يف ضوء ادلتغَتات ادلختلفة والوقائع و ل األحداث يوتسج
الوقائع واألحداث، هبدؼ  منية والعسكرية...اخل. وخاصة تلك اليت واكبت ىذهوالثقافة والعقيدة الدينية، والظروؼ األ

 استخناص رؤية فكرية تساعدنا يف التعرؼ على أخطاء ادلاضي فنتجنبها، والتعرؼ على ادلآثر السابقة فنستفيد منها.
واستقراء أحداث ووقائع تاريخ الًتبية البدنية والرياضية يف ضوء ادلتغَتات والنظم واألفكار ادلختلفة اليت مرت عليها، 

 من اخلربات والتجارب اليت من ش هنا توجيو ثقة نظاـ الًتبية البدنية والرياضية حاليا ومستقبنا. صبينال تعد معينا 
وتعتمد دراسة تاريخ الًتبية البدنية والرياضية على التقسيم التارخيي العاـ والشائع والذي ينقسم إذل )التاريخ 

اجلة التارخيية لنظاـ الًتبية البدنية جيب أف توضح القدمي، تاريخ وسيط، تاريخ حديث، تاريخ معاصر(. إال أف ادلع
، وبُت الًتبية البدنية دبعطياهتا الًتبوية وتطبيقاهتا البيداغوجية اجتماعيالفارؽ بُت ما ىو متصل بالرياضة كنظاـ ثقايف 

أف  ،Gerber 1794جربر ويعتقد  األنًتوبولوجيا)التعليمية(، كما جيب التفريق بُت البحث التارخيي والبحث 
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يطرح تساؤالت  بحثتاريخ الرياضة ليس رلرد سرد لألحداث اليت جيب أف تقود للظروؼ الراىنة للرياضة. وىذا ادل
 جوىرية مثل:

 من ىم الفاعلوف الذين اشًتكوا يف ىذه الوقائع أو االىتمامات؟ -
 ماذا فعل ىؤالء على وجو الدقة؟ -
 ات؟مىت وقعت تصرفات األفراد أو برزت ىذه االىتمام -
 كيف أثرت تصرفات األفراد ادلعنيُت يف رلريات احلدث؟ -
 1دلاذا تصرؼ األفراد ادلعنيوف على النحو الذي حدث؟ وماذا كانت دوافعهم؟ -

حبثػػػي يف التػػاريخ يتنػػػاوؿ مػػػا يعػػرؼ بالسػػػَت والػػػًتاجم، حيػػث يػػػؤرخ ألحػػػد أعػػناـ الرياضػػػة أو أحػػػد رواد  اذبػػػاهوىنػػاؾ 
احلركة العلمية أو الفكرية أو ادلهنية يف الًتبية البدنية، وىػو اذبػاه أخػذ يف التنػامي، فضػنا عػن أف بعػض الػرواد قػد يكتػب 

 ادلخطوطات لذاتية، وقد يلج  الباحثوف إذل ربقيقا ةيعرؼ بالًتاجم والسَت الذاتية ويؤرخ لعصره فيما  توسَت 
Maniscri p+ها أو قبل ظهور ادلطابع، وذلك إللقاء الضوء علي ت، وىي مؤلفات سلطوطة مكتوبة خبط اليد كتب

 .409أمُت أنور اخلورل صالتعليق والتحليل والدراسة
 مفهوم الرتبية البدنية: 1-3-1

البدنية والرياضية مادة من مواد النشاط وىي مواد ال تنفصل عن العناصر ديكن من خناؿ ما سبق اعتبار الًتبية 
 منو وركيزة من الركائز األساسية لو. خرى من الربنامج الدراسي ألنو جزءاأل

وديكن تعريفها ب هنا رلموعة األنشطة وادلهارات والفنوف اليت يتضمنها الربنامج دبختلف مراحل التدريب، وهتدؼ 
االعتماد على التجربة الشخصية  ويذ مهارات وأدوات تساعده على عملية التعلم، حيث ديكنالتلم إكسابإذل 

أف يكتسب اآلليات الضرورية اليت ذبعلو يف وضع يسمح لو  -وىذا ما يقصد بعبارة النشاط-وادلمارسة الذاتية 
 بادلناحظة، والنظر، والسماع واالكتشاؼ، والفهم واالبتكار والتعبَت والتبليغ.

أكثر دبواد النشاط ووضعها يف إطار عمل يرمي إذل توجيو مواقف التلميذ واستغناؿ استجابات  االىتماـا جيب لذ
ف فرض على ادلعلم موقفا جديدا ألزليطو الطبيعي والبشري ومع أحداث الساعة ووسائل اإلعناـ، وىذا يدلتطلبات 

طاؽ موضوع علمي زلدد يعطي التلميذ فرصة كافية مواد النشاط وميداهنا ومنهجيتها ال ديكن أف سبارس إال يف ن
ومنظمة للممارسة الشخصية والعلمية. فيصبح ادلعلم يف ىذه احلالة رفيقا مرشدا يوجو التلميذ ويصلح خط ه دوف أف 
يفرض عليو طريقة معينة أو حنا معينا، وبالتارل يتحوؿ دور ادلعلم من ادللقن إذل الرفيق ادلوجو، ادلرشد الذي يكوف 

 .04وزارة الًتبية الوطنية،، ص التناميذ وتشويقهم إذل ادلعرفة. احًتاـ ميوؿ أكثر حرصا على
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 األهداف العامة واخلاصة للرتبية البدنية: 1-3-2
ا هتتم بنمو اجلسم وقياـ حة اجلسم ونشاطو ورشاقتو وقوتو كمترمي الًتبية البدنية إذل العناية بالكفاية الًتبية أي ص

ة البدنية أىدافا عامة يبوظائفها، والًتبية البدنية تدرب الفرد على سلتلف ادلهارات احلركية وال خيفى أف للًتبأجهزتو 
وديكن تلخيص  االجتماعيةوأخرى خاصة ذلا أثرىا يف تكوين شخصية اإلنساف سواء من الناحية النفسية، اخللقية أو 

 ىذه األىداؼ فيما يلي:
 للحياة.تنمية ادلهارات النافعة  -1
 تنمية الكفاية العقلية والذىنية. -2
 .االجتماعيالنمو  -3
 الًتويح وشغل أوقات الفراغ. -4
 شلارسة احلياة الصحية السليمة. -5
 تنمية صفة القيادة الصاحلة بُت ادلواطنُت. -6
 إتاحة الفرصة للنابغُت للوصوؿ إذل البطولة وتنمية الكفاءات وادلواىب اخلاصة. -7
تشارؾ الًتبية البدنية والرياضية يف تكوين التلميذ وترقيتو إذل ادليداف الثقايف دلمارسة النشاطات البدنية والرياضية  -

وتعطي للطفل الفرصة للتعبَت  واالجتماعيوتعيد إذل اجلسم قيمتو ادلعنوية واحلركية يف العناقة مع احمليط الفيزيائي 
احملضة وبصفتها مادة تعليمية، فإهنا تستمد تعليم النشاط البدين والرياضي كقاعدة  بطريقة سلتلفة عن الوضعية ادلدرسية

 تربوية ديكن من خنالو:
 تنمية كل الطاقات اليت تساعد على ربويل احلركية ادلوروثة إذل حركة مبلورة ومتطورة. -
 هارات حركية.التلميذ ربصيل ادلساعي واجلهود الختيار وربريك طاقتو بفاعلية لبناء م تعليم -
 هتيئ الفرد حلسن التسيَت والتطلع إذل توازف وجداين أفضل. -
 .05، ص 08وزارة الًتبية الوطنية، ادللف  هتدؼ إذل زرع اإلبداع والتعبَت عن فردية كل شخص. -

ووقوفا عند ربقيق ىذه األىداؼ فالًتبية البدنية تسعى لبناء نظاـ قيم متفتحة، فهي سبثل عنصرا أساسيا يف الًتبية 
بتبيينها ربسُت عوامل الفعالية احلركية، فهي تشبع هبذا رغبة التحرؾ، والنشاط  واالجتماعيةوالثقافة واحلياة األخناقية 

 وذباوز الذات وتقوي بصفة عامة الصحة.
كما تسمح بتحصيل ادلهارات يف وضعيات صحية وبالتارل فهي تعلم الثقة يف النفس ألهنا ذبرب على العمل 

 اجلماعي يف عدة نشاطات، وتوفر شروط الوصوؿ إذل ادلسؤولية والتضامن.
 واجملاالت الثناثة اليت تتمحور حوذلا األىداؼ ىي:

 .االجتماعياجملاؿ الوجداين  -
 اجملاؿ ادلعريف. -
 .05دلركز الوطٍت للوثائق الًتبوية، ، صالنفسي احلركي. اجملاؿ -
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 مفهوم الرتبية البدنية والرياضية: 1-3-3
ديوي لقد اختلف مفهـو الًتبية البدنية والرياضية من مفكر إذل آخر فنجد مفهـو الًتبية البدنية والرياضية لدى 

Dewey ، أهنا ليست رلرد إعداد للحياة وإمنا ىي احلياة نفسها ومعايشتها، وىنا تربز معاين اخلربة ادلربية اليت ال
على سن معينة، كما يربز مفهـو الًتبية ادلستمدة من خناؿ تثقيف الفرد مدى احلياة. حيث ينظر  اكتساهبايتوقف 

من خناؿ خربات الًتويح  هامناسبة دلعايشة احلياة وتعاطي للًتبية البدنية والرياضية على أهنا أسلوب للحياة وطريقة
ق مع الًتبية مدى البدين واللياقة البدنية  واحملافظة على الصحة وضبط الوزف وتنظيم الغذاء والنشاط، وىو مفهـو يتس

 احلياة.
العشرين، فهي إذل أف مفهـو الًتبية البدنية والرياضية ىو وليد القرف Vander waoigفند رواجويرى ادلفكر 

تتعامل مع برامج الرياضة والرقص وغَتىا من أشكاؿ النشاط البدين يف ادلدارس وىكذا ظهرت الًتبية البدنية كنوع من 
 .30، ص أمُت أنور اخلورل َتات )ادلظلية( يف الوضع الًتبوي.يالتغ

لألطفاؿ والشباب على تقاليد اجملتمع  اجتماعيةينظروف إذل الًتبية كعمليات تطبيع وتنشئة  االجتماعيوفوصلد 
، ويف ىذا السياؽ ربتل الًتبية البدنية مكانة تربوية مهمة بعد أف وضح سباما دورىا التطبيعي االجتماعيوثقافتو ونظامو 

و بتلك اليت توجد يف ربكمها معايَت وقواعد ونظم أشبلألطفاؿ والشباب من خناؿ اللعب واأللعاب والرياضة اليت 
عات ادلعيارية اإلنسانية، فهي صورة مصغرة ذلا، من ىذه األشكاؿ احلركية يتم )تدريب( األطفاؿ والشباب على اجملتم

 قيم اجملتمع ومعايَته يف إطار يتسم باحلرية والرضا والبهجة فضنا عن التلقائية وبعيدا عن التلقُت.
 أما بالنسبة للمفهـو اإلجرائي للًتبية البدنية والرياضية ىو:

 وعة أساليب وطرؽ فنية تستهدؼ اكتساب القدرات البدنية وادلهارات احلركية، وادلعرفية، واالذباىات.رلم 
 .رلموعة قيم ومثل تشكل األىداؼ واألغراض، وتكوف دبثابة زلكات، وموجهات للربامج واألنشطة 
 .30، ص أمُت أنور اخلورل رلموعة نظريات ومبادئ تعمل على تربير وتفسَت استخداـ األساليب الفنية. 
  أهداف الرتبية البدنية والرياضية: 1-3-4

تسعى الًتبية البدنية والرياضية كمادة تعليمية يف ادلرحة الثانوية إذل ت كيد ادلكتسبات احلركية والسلوكية النفسية 
وادلتوسط، وىذا من خناؿ أنشطة بدنية ورياضية متنوعة  االبتدائيواإلجتماعية ادلتناولة يف التعليم القاعدي بشقيو 

 وثرية ترمي إذل بلورة شخصية التلميذ وصقلها من حيث:
 أ/ الناحية البدنية:

 تطوير وربسُت الصفات البدنية )عوامل التنفيذ(. -
 ربسُت ادلردود الفسيولوجي. -
 التحكم يف نظاـ تسيَت اجملهود وتوزيعو. -
وزارة الًتبية الوطنية، ادلناىج والوثائق ادلرافقة، السنة الثالثة من التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي، مطبعة الرؤية.تقدير وضبط جيد حلقل  -

 .03الديواف الوطٍت للتعليم ، ص
 التحكم يف ذبنيد منابع الطاقة. -



 ا

 

الرياضية  البدنية التربيةل                                                        و  الفصل األ

 

 

  ال را  ة                                                       ال ان الفصل 

- 15 - 

 قدرة التكيف مع احلاالت والوضعيات. -
 تنسيق جيد للحركات والعمليات. -
 التوازف خناؿ التنفيذاحملافظة على  -
 الرفع من ادلردود البدين وربسُت النتائج الرياضية. -

 ب/ الناحية ادلعرفية:
 معرفة تركيبة جسم اإلنساف ومدى ت ثَت اجملهود عليو. -
 معرفة بعض القوانُت ادلؤثرة على جسم اإلنساف. -
 معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث ادليدانية. -
 اية الصحية.معرفة قواعد الوق -
 قدرة االتصاؿ والتواصل الشفوي واحلركي. -
 معرفة قوانُت وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا. -
 ذبنيد قدراتو إلعداد مشروع رياضي وطنيا ودوليا. -
 معرفة حدود مقدرتو ومقدرة الغَت. -

 :االجتماعيةج/ الناحية
 التحكم يف توازنو والسيطرة عليها. -
 معو يف حدود قانوف ادلمارسة.تقبل اآلخر والتعامل  -
 التمتع بالروح الرياضية وتقبل اذلزدية والفوز. -
 روح ادلسؤولية وادلبادرة البناءة. -
 التعايش ضمن اجلماعة وادلسامهة الفعالة لبلوغ اذلدؼ ادلنشود. -
 يل سارجنت:دوالرياضية حسب دو أهداف الرتبية البدنية   1-3-5

أف يعرب عن أىداؼ الًتبية البدنية  1879يف عاـ Dudley Sargentسارجنتدودلياستطاع لقد 
 .105أمُت أنور اخلورل،ص والرياضية ادلتمثلة يف:

 أ/ من الناحية الصحية:
 تقدير التناسق الطبيعي يف جسم اإلنساف. -
 التعرؼ على تشريح أعضاء اجلسم ووظائفها. -
- ،  االستحماـ، ادلنابس، التهوية. دراسة ادلؤثرات الصحية العادية مثل: التمرين، التغذية، النـو

 ب/ من الناحية الرتبوية:
كن استخدامها يف الوصوؿ إذل مهارات مهنية أو بدنية،  لية واجلسمية، وخاصة تلك اليت ديعرض القدرات العق -

 كالسباحة، االنزالؽ، القولف...اخل. 
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 ج/ من الناحية الرتوحيية:
 استئناؼ أعمالو البدنية بنشاط، ت دية واجباتو بسهولة.ذبديد القوى احليوية اليت ديكن الفرد من  -

 د/ من الناحية العالجية:
 استعادة الوظائف اليت طرأ عليها خلل، وإصناح العيوب واألخطاء اجلسمية. -
 أمهية الرتبية البدنية والرياضية:4 -1

الفوائد  ثقافاتو ادلختلفة علىا تعّرؼ عرب ، كمؿ جبسمو وصحتو و لياقتو وشكلولقد اىتم اإلنساف من قدمي األز 
كاللعب، واأللعاب والتمرينات   اجتماعيةازبذت أشكاال وادلنافع اليت تعود عليو من جراء شلارستو األنشطة البدنية واليت 

البدنية، والرقص، والتدريب البدين، والرياضة، كما أدرؾ أف ادلنافع الناذبة عن شلارسة ىذه األشكاؿ من األنشطة دل 
لى اجلانب البدين/ الصحي وحسب، وإمنا تعرؼ على اآلثار اإلجيابية النافعة ذلا على اجلوانب النفسية/ تتوقف ع

، واجلوانب العقلية/ ادلعرفية، واجلوانب احلركية/ ادلهارية، واجلوانب اجلمالية/ الفنية، وىي جوانب رلملها االجتماعية
يف أطر ثقافية األنشطة يف تنظيمها ثل الوعي ب مهية ىذه تشكل شخصية الفرد تشكينا شامنا متسقا ومتكامنا، وسب

ىذه 1ميوتربوية، عربت عن اىتماـ اإلنساف وتقدير، وكانت الًتبية البدنية والرياضية ىي التتويج ادلعاصر جلهود تنظ
ذبعل من  األنشطة، واليت ازبذت أشكاال واذباىات تارخيية وثقافية سلتلفة يف أطرىا ومقاصدىا لكنها اتفقت على أف

 سعادة اإلنساف ىدفها غائيا وتارخييا.
الذي قاؿ: "على Socrateسقراط ولعل ما أكد أمهيتها وذلك منذ القدـ صلد ادلفكر اإلغريقي وأبو الفلسفة 

ادلواطن أف ديارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقتو البدنية كمواطن صاحل خيدـ شعبو ويستجيب لنداء الوطن إذا 
 الداعي".دعا 

 
ا هتذيبا لإلرادة، ويقوؿ: "إنو ال ي سف على الوقت الذي خيصص الًتبية البدنية سبدنأنRedريد كما يعتقد ادلفكر 

 لأللعاب يف مدارسنا، بل على النقيض، فإنو الوقت الوحيد الذي ديضي على خَت وجو".
أف الًتبية البدنية قد أمهلت كلية، ولذلك فهو دل  Pierre De Coubertinبيري دي كوبرتان كما رأى 

يؤكد أف الًتبية أحد ادلكونات األساسية للتعليم الشامل فحسب، وإمنا أيضا أكد ضرورة إعطاء ادلنافسات الرياضية 
 ".ارؾ احلياةلفرد وشخصيتو دلعوضعا خاصا يف احلياة ادلدرسية، ألف عقيدة دي كوبرتاف أف: "الًتبية البدنية تعد ا

أف أمهية الًتبية البدنية والرياضية تتمثل يف وظائف  Novikovنوفيكوف ويرى عادل اجتماع الرياضة الروسي 
 مثل:
 ربسُت الصحة. -
 مقاومة اإلنساف لعوامل االضلطاط. -
 مضاعفة طاقة العمل واإلنتاج. -
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 .االجتماعيمظهر لتجليات النشاط  -
كتب عن   )الرتبية الرياضية( ادلصرية،وأبو -التعليم ادلصرينائب وزير الرتبة و -حممد علي حافظوكذلك كتب 

ا مهما من ب لوانو وأنواعو ادلتعددة. ميدانالنشاط الرياضي يف صورتو الًتبوية اجلديدة، وبنظمو وقواعده السليمة، و  أمهية
يتكيف مع رلتمعو،  أفن يزوده خبربات ومهارات واسعة سبكنو مقويا يف إعداد ادلواطن الصاحل،  ميادين الًتبية، وعنصرا

 .48، 41أمُت أنور اخلورل، ص ه.و وذبعلو قادرا على أف يشكل حياتو، وتعينو على مسايرة العصر يف تطوره ومن

 :ادلتوسطةأهداف الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة  1-4-1
للًتبية البدنية والرياضية دور وأمهية فعالة يف اجملتمع بصفة عامة وادلدرسة بصفة خاصة ولو تكلمنا عن الًتبية 

 وانبلوجدنا أف الًتبية البدنية والرياضية ذلا عدة أىداؼ وأغراض يف مجيع اجل ادلتوسطةالبدنية والرياضية يف ادلرحلة 
 فيما يلي تربز أىم األىداؼ:، و االجتماعيةاجلسمية، العقلية، اخللقية، 
 أ/ األغراض اجلسمية:

 تنمية الكفاءة البدنية وزلاولة احلفاظ عليها. -
 تنمية ادلهارة البدنية اليت تعُت الفرد يف اجملتمع. -
 شلارسة العادات الصحية السليمة. -
 ادلوىوبُت رياضيا للوصوؿ إذل مراكز البطولة. ا التناميذإقامة الفرص -

 ب/ األغراض العقلية:
 تنمية كامل حواس اإلنساف. -
 تنمية القدرة على دقة التفكَت. -
 التنمية الثقافية. -

 ج/ األغراض اخللقية:
 تنمية الصفات اخللقية واإلجتماعية اليت يصبو إليها الفرد. -
 تنمية صفات القيادة السليمة. -

 :االجتماعيةد/ األغراض
 حىت يتم التعاوف بينهم وبُت اآلخرين وإنكار األنانية  والذات. تناميذلاهتيئة اجلو ادلنائم  -
ة اليت ربقق النمو ادلتكامل ادلتزف بدنيا ؿ األنشطة الرياضية ادلوجهاالرتقاء دبستوى األداء احلركي للطالب من خنا -

أمُت أنور اخلورل وآخروف، الًتبية ادلدرسية  ومهاريا وإدراكيا وانفعاليا وتطوير مهاراتو يف األنشطة ادلختارة  وفقا دليولو واستعداداتو.
 .30ص
 أهداف مادة الرتبية البدنية والرياضية: 4-2- 1

 أ/ األهداف العامة:
 تساىم يف الًتبية الشاملة بفضل نشاطاهتا البدنية والرياضية ادلختلفة. -
 تساعد التلميذ على مواجهة ادلواقف العديدة بداخل وخارج ادلدرسة. -
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 النمو الطبيعي للتلميذ من حيث االنسجاـ والتكامل والتوازف.تسهل يف مسايرة  -
 تساىم يف تنمية قدرات التلميذ البدنية والفكرية. -
 واألمن.تعترب الفضاء ادلبجل للحفاظ على الصحة والوقاية  -
 بفضل ادلشاركة وادلسامهة ضمن اجلماعة. االجتماعيتساعد على االندماج   -

 ب/ األهداف اخلاصة:
 تنمية القدرات الوظيفية واحلركية بفضل نشاطاهتا ادلقًتحة.تساىم يف  -
 ة التعبَت، ثقافة التعاوف والتآزر...اخل.قافة التعامل، ثقافة التعايش، حريتعلم بالتلميذ ثقافة االتصاؿ، ث -
تساعد على من االستجابة لطموحاتو وكذا تطوير قدراتو وإمكانياتو اليت لميذ الفضاء ادلنائم الذي ديكنو ر للتتوف -

 تنظيم حياتو خناؿ مراحل منوه.
 ج/ األهداف التعليمية:

 سبكن من توظيف ادلكتسبات وتطويرىا بفضل ادلمارسة النشيطة. -
 مفادىا ادلسامهة يف تنظيم وتسيَت العمل إلصلاز ادلشاريع الفردية واجلماعية. اجتماعيةتساعد على لعب األدوار  -
 ناسبة لطبيعة النشاط ادلستعمل.تنمية ادلهارات احلركية ادل علىتساىم  -
 تساىم يف تنمية قدرات التنفيذ )السلوؾ احلركي( وكذا قدرات اإلدراؾ. -
 تعطي فرصة التعليم بواسطة اجلهد البدين والتعبَت احلركي والفكري. -
اللجنة الوطنية للمناىج، الوثيقة ادلرافقة دلناىج مادة الًتبية البدنية والرياضية،  تنمي قدرة التكيف مع سلتلف ادلواقف وأوساط العمل. -
 .86ص
 تكاملية الرتبية البدنية والرياضية مع بعض ادلواد: 1-5

للًتبية البدنية والرياضية دور قيادي فيما يعرؼ بتكاملية ادلواد التعليمية، وىذا من خناؿ ما تسمح بو للمتعلم من 
 اء للذات واجملهودات ادلبذولة أثناء ادلمارسة.تقييم وبن

ل على ترسيخ كثَت من ادلعارؼ ادلتناولة يف ادلواد التعليمية األخرى يف إطار شلارسة مدلوذلا ميدانيا. مكما أهنا تع
 أ/ الرتبية البدنية والرياضية واللغات:

بادلتعلم بالوقوؼ على مدلوؿ ادلفاىيم ومعانيها وما احلوار احلركي والشفوي مع ادلعلم والزمناء أثناء ادلمارسة يدفع  -
 يتصل هبا.

 التعبَت احلركي يولد القدرة على التعبَت الشفوي ومنو الكتايب. -
 الًتكيز على ادلوقف والبحث على حلوؿ صائبة لو يولد القدرة على الوقوؼ عند الفكرة وربليلها وإبراز مغزاىا. -

 الطبيعة واحلياة:ب/ الرتبية البدنية والرياضية وعلوم 
 إظهار العناقة بُت معرفة اجلسم من حيث األجهزة احليوية ومدى ت ثَت اجملهود البدين عليها. -
 معرفة اإلعاقات البدنية واإلسعافات األولية عند احلادث. -
 النظافة كعامل من عوامل الصحة والوقاية من األمراض. -
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 ج/ الرتبية البدنية والرياضية والرياضيات:
 دلوؿ ادلفاىيم الرياضية كحساب الوقت، ادلسافات والسرعات وعناقتها مع ادلوارد الذاتية.شلارسة م -
 ادلساحات واألحجاـ ومدى أمهيتها يف احلياة اليومية. -
 ادلسارات واالذباىات. -
 منطق التوقع واالحتماالت. -
 اإلحصاء . -
 .08ادلرافق دلادة الًتبية البدنية ض، مديرية التعليم الثانوي العاـ، ادلناىج والوثائق  مفهـو االنتماء -

 د/ الرتبية البدنية والرياضية والفيزياء:
 شلارسة مدلوؿ القوانُت الفيزيائية )كقوانُت الدفع والقوة واألثقاؿ واجلاذبية...(. -
 عناقة احلركة بالطاقة واجلاذبية واالحتكاؾ. -

 هـ/ الرتبية البدنية والرياضية والرتبية اخللقية:
 التعاوف والتآزر.مفهـو  -
 مفهـو ادلسؤولية وربملها. -
 مفهـو التسيَت والتنظيم. -
 08صوزارة الًتبية الوطنية،  مفهـو االستقنالية وادلواطنة. -
 عالقة الرتبية العامة بالرتبية البدنية والرياضية: 1-5-1

للفرد، ذلذا إف الًتبية البدنية والرياضية ىي أحد مقاصد الًتبية ألهنا تعتمد على أسس تربوية بالغة األمهية بالنسبة 
صلد أهنا أصبحت زبصص دلمارسة أنشطة رياضية ولكل ادلؤسسات الًتبوية )مدارس، جامعات، روض األطفاؿ(، 

وغَتىا من ادلقاصد الًتبوية اليت تتم عند شلارسة  الجتماعياطبع وذلك ألف ادلمارسة تساىم يف رفع من الثقافة والت
أوجو النشاط اليت تنمي وتصوف جسم اإلنساف فحُت يلعب اإلنساف أو يسبح، أو ديشي أو جيري أو يباشر لوف من 

ة ذبعل عملية الًتبية تتم يف نفس الوقت وىذه الًتبي ، فإفألواف النشاط البدين واليت تساعد على تقوية جسمو سنامتو
 حياة الفرد أكثر رغدا أو بالعكس فقد تكوف من النوع اذلاـ.

وللًتبية البدنية والرياضية جزء بالغ األمهية من عملية الًتبية العامة، وىي ليست حاشية أو زينة تضاؼ للربنامج 
بن بعزيز عبد الرمحاف،  مصداع فاروؽ،ادلدرسي كوسيلة لشغل األطفاؿ لكنها على العكس من ذلك اجلزء احليوي من الًتبية.

 .06اجلديدة" ، ضيوسف سفياف، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس "مدى توافق أىداؼ الًتبية البدنية والرياضية يف الثانوية مع نظاـ الباكالوريا الرياضية 
 

 
 
 



 ا

 

الرياضية  البدنية التربيةل                                                        و  الفصل األ

 

 

  ال را  ة                                                       ال ان الفصل 
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 خالصة:
بعض ادلفاىيم وأمهيتها  دراستنا ىذه للًتبية البدنية والرياضية والبحث والتمعن فيها، من خناؿ التطرؽ إذلبعد 

 ة العامة.يوأىدافها وكذلك تكامليتها مع بعض ادلواد، وكذا عناقتها بالًتب
فإف ما ديكن أف نستخلصو من ىذا الفصل ىو أف الًتبية البدنية والرياضية ضرورية حلياة الفرد، وذلك للدور 
الكبَت الذي تلعبو يف تكوين ادلواطن الصاحل، فهي صورة حقيقية تعكس صورة اجملتمع، ومرآة من الناحية العقلية 

دوؿ العادل تورل اىتماما كبَتا هبا، وذلك جبعلها مادة إجبارية بواخللقية والدينية والسياسية واإلجتماعية، وىذا ما جيعل 
 يف ادلدارس وىذا من أجل تنمية وتطوير اإلنساف ضلو الرقي.
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 تـمهيد:

اإلنساف يف حياتو, خاصة وأهنا مبثابة اجلسر الرابط بُت تعترب مرحلة ادلراىقة من أىم ادلراحل اليت دير هبا       
تغَتات اليت دتس  اجلوانب الطفولة و الرشد وختتلف ىذه ادلرحلة عن باقي ادلراحل العمرية األخرى من حيث ال

ة للفرد شلا يستوجب على ادلربُت واألخصائيُت يف ىذا اجملاؿ إعطاءىا القدر االجتماعية و  االنفعالية  و الفيزيولوجي
 الكايف من العناية و  اإلىتماـ .

سنة(وذلك هبدؼ التعرؼ عليها من مجيع  18_14ىذه إىل ادلرحلة العمرية )وقد تطرقنا يف دراستنا       
 النواحي اليت قد تساعدنا يف إجراء ىذا البحث .
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         : النمو -2
أمحد أمُت ضلو النضج   " النمو ىو سلسلة متتابعة من التغَتات اإلنشائية اليت تسَت اإلنساف:النمو  تعريف -2-1

وتتميز مراحل النمو باالرتباط الوطيد فيما بينها حيث كل مرحلة تعترب مبثابة تكملة للمرحلة اليت .  41فوزي :", ص : 
 بينها .

ىذه التغَتات نواحي الفرد النفسية و االجتماعية و االنفعالية وكذا الفيزيولوجية ....., " ومن ىذا  وتتضمن
 . 17زلمد حسن عالوي : "علم النفس الرياضي",ص ادلفهـو ديكن حتديد أىم خصائص النمو " 

-  
 ال حيدث فجأة بل حيدث تدرجييا و بانتظاـ . .1
هتدؼ إىل اإلرتقاء بو ودتكينو من التكيف مع بيئتو ادلادية و   التغَتات الناجتة اليت تطرأ على اإلنساف .2

 اإلجتماعية .
 . اإلرتباط الوطيد بُت مراحل النمو .3
 يسَت النمو من العاـ اىل اخلاص ومن الكل اىل اجلزء . .4
 معدؿ النمو لدى الفرد ليس ثابتا خالؿ مراحل احلياة ادلختلفة . .5
   النمو . الفروؽ الفردية بُت األفراد خالؿ عملية  .6

 :  أنواعو -2-2
 ويقصد بو منو الفرد من حيث الطوؿ و الوزف واحلجم و الشكل و التكوين  النمو العضوي :

 بصفة عامة ونتيجة منو ىذه اإلبعاد ادلختلفة 
قلية و اإلجتماعية و اإلنفعالية لتساير تطور اجلسمية والع: ويقصد بو منو الوظائف  النمو الوظيفي )السلوكي(

 .     19, 18سيد زلمود طواب :" النمو اإلنساين أسسو و  تطبيقاتو, ص نطاؽ بيئتو.   واتساعالفرد حياة 
 .     19, 18سيد زلمود طواب :" النمو اإلنساين أسسو و  تطبيقاتو ص  

  
 :  مراحلو -2-3

 الوالدة . إىلمن اإلخصاب  وتبدأقبل الوالدة :  مرحلة ما
 ل  السنتُت األولتُت من احلياة .مرحلة ادلهد )الرضاعة( : وتشم -
 سنة . 12مرحلة الطفولة : ودتتد من سنتُت اىل  -
 )ادلراىقة ادلتأخرة(. 25أو  22سنة اىل ظهور البلوغ اجلنسي حىت سن  12مرحلة ادلراىقة :ودتتد من  -
 سنة . 45سنة الػػى  19مرحلة الرشد :دتتد من  -
 فما فوؽ . 62مرحلة الشيخوخة : ودتتد من سن  -
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 ادلراىقة مفهومها و تعريفها :2-2-1

معناه اإلقًتاب و الدنو من "راىق"  : إف كلمة ادلراىقة مشتقة من  فعلادلعىن اللغوي للمراىقة  -
الدكتور فؤاد هبي السيد :"   احللم فادلراىق هبذا ادلعٌت ىو الفرد الذي يدنو من احللم  و إكتماؿ النضج

 . 257لشيخوخة" ص : األسس النفسية للنمو من الطفولة اىل ا
وتعٍت بالالتينية  "ASOLOSCEREَ  : معناىا سن التغيَت  مشتقة من  كلمة "ادلعىن االصطالحي للمراىقة 

"GRANDIRمبعٌت كربوين "  docteur morcelli .A. brocnnier . psychologie de l'odolexent .E. T Masson  .  paris 

. 1980 . p11. 3. و بداية  ادلتأخرةلنضج و ىي الفًتة اليت تقع ما بُت مرحلة هناية الطفولة  وتعٍت اإلقًتاب من  ا
 ..25الدكتور سعدية زلمد علي هباحو :" فسيكولوجية ادلراىقة,ص   مرحلة سن الرشد

 "  EKESTENBERGوبذلك فادلراىق ال يعترب طفال وال يكوف راشدا أو كما يرى "
 س الوقت "  و  يف الواقع ليس بطفل وال براشد."يقاؿ غالبا أف ادلراىق طفل و راشد يف نف

,وىي مرحلة قصَتة ال تتجاوز العامُت , وذلذا  : ادلراىقة مرحلة من مراحل النمو السريع معىن ادلراىقة2-2-2
 اىل سن ادلتأخرةو ادلراىقة بادلعٌت العاـ ىي ادلرحلة اليت تصل بالطفولة فادلراىقة هبذا ادلعٌت تعٍت إرىاؽ للبلوغ , 

 الرشد .
وادلراىقة مبعناىا العلمي الصحيح ىي ادلرحلة اليت تبدأ بالبلوغ و تنتهي بالرشد و إكماؿ النضج فهي هبذا ادلعٌت 

يف هنايتها , وخيتلف ادلدى  الزمٍت القائم بُت و هنايتها  عملية بيولوجية حيوية يف بدئها , وظاىري اجتماعي
 أخرى .   إىل فرد و من ساللة إىلمن فرد  االختالؼحسب  

 وخيضع  ىذا اإلختالؼ للعوامل اجلينية  و البيئية و الوراثية  و الغذائية .
 " يعرفهاREME ZAZZO " ادلراىقة ىي ذلك اجملاؿ الزمٍت الذي يؤدي باستعدادات :

 Sillany ." dictionnaire usuel de . psychologie de .bordas".  paris . 1980فسوبيولوجية اىل النضج اإلجتماعيةن

. p 3..  
  فهي فًتة منو جسدي وظاىري وإجتماعي , كما  أهنا ويرى "دوسًتانس" بأف ادلراىقة تعاريف متعددة

           . .255ميخائيل إبراىيم  أسعد :  "مشكالت الطفولة وادلراىقة ص   فًتة حتوالت نفسية عميقة
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 أزمة ادلراىقة : 2-2-3
 وىي ختضع خضوعا مباشرا لنظم اجملتمع وتقاليده رحلة اليت جتعل من الطفل إنسانا راشدا  مبا أف ادلراىقة ىي ادل

أو تقتصر وفقا  تصطبغ بشعائر اجلماعة اليت تنشأ يف إطارىا ، ودتتد يف مداىا الزمٍت وحدوده فهي إذا مرحلة مرنة 
 اليت ينشأ ادلراىق يف إطارىا .دلطالب ىذه اجلماعة ومستوياهتا احلضرية 

 .االقتصاديوتنشأ األزمة يف  ادلراىقة من طوؿ  ادلدى الزمٍت الذي يفصل النضج اجلنسي عن النضج 
شلا تبدو يف  الريف ، وذلك لتباعد النضج اجلنسي عن النضج االقتصادي يف وتبدو ىذه  األزمة يف ادلدف  أكثر 

ج ، فنجد فتياف ادلدينة وخاصة ادلتعلمُت منهم األوىل وتقارهبا يف الثانية ، فما يكاد الفىت الريفي يبلغ مىت يتزو 
 يتأخر النضج االقتصادي هبم إىل أف تنتهي مجيع مراحل التعليم. 

إجتماعي , وتأيت مباشرة بعد مرحلة البلوغ , وتظهر أزمة وأزمة ادلراىقة ىي نتيجة عن الطقس أو جو نفسي 
 احلساسة يف حياة  الشخص وىي صعبة جدا . ادلراىقة على شكل  إضطرابات نفسية وتعترب كجزء من ادلراحل

و اإلجتماعي و  نالحظ ىذه األزمة خاصة عندما تظهر  بعد الرسوبات ادلتكررة عند ادلراىقة يف ادلستوى الدراسي
 cite in beusmail :" la الثقايف , تعطينا سلوكات خطَتة أو تتطور إىل عرفية عصيبة أو ذىنية تؤدي إىل اإلضلراؼ 

psychiatnie ou jourdhui"  p . 187.   
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 خصائص ادلراىقة :  2-3-1

 ىناؾ عدة خصائص للمراىقة نذكرىا مع الشرح :
إىل القدرة على التناسل, و قذؼ احليوانات ادلنوية بالنسبة عند البلوغ يصل ادلراىق   اإلثارة اجلنسية : -( أ

بيدي و اندفاع نزوي تناسلي باإلضافة اىل حركة للذكور و احليض بالنسبة للبنات, و تتميز بانفجار ل
ىو  إمنا, و تكوف ما قبل التناسلية والصراع الٌداخلي للمراىق ليس فقط رد فعل بسيط للصراع األودييب

وىذا االنفجار الٌليبيدي ادلصحوب بتغَتات سواء اقتصادية أو  صراع جتمع لصراعات بدائية قددية .
نا يف دوره الباقي يف االثارة فيما نالحظو ىنا ىو اندفاع لبيدي و تعزيز ديناميكية يؤدي اىل اضعاؼ اال

 دلتطلبات نزوية لالنا .
التناسلية و كذلك العالمات  األعضاءللبلوغ من منو  األوليةظهور العالمات  إف  اشكالية اجلسم  : -( ب

 مالعلماء على رأسهبعض بليغ على سَتورة ادلراىق, و إذ يرى  تأثَتالثانوية ذلا 
    "MELANIE KLEIN "   "DW WINECOTT "  "ANNATREUP  " 
                                   دراسةويف ...........التوازف النفسي للمراىق  االضطراباتبأف التغَتات الفيزيولوجية ىي منبع      

 يقاض               " وضحت بإمعاف دور التغَتات الفيزيولوجية يف إست EDITHJAKOBSONمتأخرة لػ : "
 و إحياء قلق اإلحصاء .

أما عند البنات فإف ظهور احليض ألوؿ مرة عندىن يؤدي إىل تغَتات و حتوالت شاملة و اليت يعرفها اجلسم يف   
 .صورتو يف رلاالت عديدة , و يعترب اجلسم وسيلة قياس و مرجع بالنسبة للفرد مع عالقتو باحمليط  اضطراب

كبَتا جبسمو , و يدؿ ىذا على البعد   اىتماماعب دور مهم يف مرحلة ادلراىقة و يظهر ادلراىق فصورة اجلسم تل  
نصر الدين جابر : "عالقة  وثيق بالشعور باذلوية . ارتباطالعقلي يف ىذه ادلرحلة , كما أف للجسم  التوظيفالنرجسي يف 

 . 22ص :  1992الرفض األبوي مع التكيف اإلجتماعي للمراىق 
 إف للمراىقُت تكوين خاطئ يف ادلفاىيم و األفكار و ىي غَت واقعية علىاألفكار الالواقعية للمراىق :  -2-4

 مستوى طموحهم  و  توقعاهتم  اخلاصة و أىدافهم .
وىذه الطموحات و ادلفاىيم اليت يكوهنا ادلراىقوف عن  أنفسهم و آبائهم  و أصدقائهم تكوف جزء من ظاىرة 

 ة اليت تشكل بداية ادلراىقة .قابليتهم اإلنفعالي
ولكن يف الواقع يصادؼ ادلراىق عكس طموحاتو و تطلعاتو وىذا ما جيعلو يشعر بالنقص و عدـ القدرة على 

 القياـ مبختلف األعماؿ .
مثاال أعلى و قدوة يف يتميز بادلثالية الرائدة حيث أنو من ادلعروؼ أف لكل مراىق  ادلراىقجتعل  الالواقعيةوىذه 

ياة يف نفسو , كما يضع لو والديو صورة يريدونو  أف يكوف عليها و لكن نادرا ما  يصل إىل  ادلستوى الذي احل
 حددوه لو .

             331. فؤاد هبي السيد :" األسس النفسية للنمو من الطفولة اىل الشيخوخة" ص  :  وىذا ما جيعلو يعاين توتر داخلي و خارجي 



 

 

15 

 

 المراهقة                                                        ثاني                      الفصل ال
 

  المراهقة                                                       الثانيالفصل 
 

 
 التقمص : -2-5

لطفل يف عملية التقمص عادة مع عائلتو يف مرحلة الطفولة . وىذا التقمص يعطيو الشعور باألمن و يبدأ ا
و اإلجتماعي داخل عائلتو , فإذا مل حيدث بطريقة غَت اإلطمئناف و يتعلم منهم كيفية القياـ بدوره  النفسي 

 .صحيحة فإف ادلراىق يعيش صراعات كبَتة وكذلك نفس الشيء إذا تأخر حدوثو 
فقط بل تأخذه اجلرأة إىل تقمص  شخصيات بعيدة من عامل اخلياؿ فالطفل ال يتقمص أشخاصا  يف بيئتو الغريبة 

و غَتىم , و من النادر ىنا على ادلراىق أف يتقمص والديو ألف ما دييزىا ىو التمرد   السينمائيُت, ومن ادلشاىَت 
 الذات .و البحث عن  تأكيد  االستقالليةعلى السلطة , و طلب 

من أىم ما يسعى إليو ادلراىق ىو اكتساب االستقاللية الرغبة يف االستقاللية و البحث عن الذات :  -2-6
حبيث حياوؿ التخلص من سيطرة األسرة و تأكيد شخصيتو اجلديدة اليت بدأ يشعر هبا و وضع مكانة لو و حياوؿ 

و جيب عليو أف يؤكدىا ألف العامل النفسي جينب أف يرعب األفراد احمليطُت بو , و يبدأ إحساسو بالذات ألن
إىتمامو على نفسو كما جذب التغَت اجلسمي انتباىو إىل جسمو , فيميل إىل القياـ بأعماؿ  تلفت النظر          

 إليو ، ويتعلق صلاحو يف ذلك على والديو اللذين يساعدانو عال اكتساب درجة االستقالؿ اليت تالئم سنو .
 الثبات :  الًتدد و عدـ

الًتدد و عدـ الثبات ادلستمر يف سلوكو و تصرفاتو , فأحبانا يتصرفوا كما لو كاف رجال من أىم ما يتميز بو ادلراىق 
ناضجا و راشدا و أحيانا يتصرؼ كما لو كاف طفال صغَتا غَت ناضج عقليا , وىذا الًتدد دليل ادلراىق و عدـ 

ولوجي السريع الذي دير بو , فبعد أف كاف منوه مستقرا و بطيئا يف مرحلة ثباتو ىو النمو اجلسمي و التغيَت الفيزي
د.فؤاد هبي السيد   الطفولة ادلتأخرة سرعاف ما يتصف منوه بالسرعة اإلجتماعية و سوء تعامل الكبار معو وعدـ مساعدتو

 . 132: :" األسس النفسية للنمو من الطفولة اىل الشيخوخة"  ص

   . 
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 سنة(44-14ادلراىقة يف ادلرحلة ادلتأخرة من) -2-7
 النمو البدين و احلركي يف ىذه احلركة : -

إىل زيادة حجم اجلسم و تناسق  يؤديشلا  العضالتمع إستمرار منو  للعظاـتتميز ىذه ادلرحلة بالنمو البطيء 
اجلهاز الدوري التنفسي شلا  التوافق العضلي العصيب , و ترتفع كفاءةالطوؿ مع الوزف و يزداد يف ىذه ادلرحلة 

يساعد على التناسق احلركي بُت أعضاء اجلسم ادلختلفة , و زيادة رشاقة اآلداء احلركي باإلضافة إىل زيادة القدرة 
, و أطلق على ىذه ادلرحلة من النمو مرحلة على التحمل و من ىذه ادلظاىر ادلختلفة للنمو البدين و احلركي 

 من األلعاب الرياضية .اإلعداد للبطولة يف كثَت 
و خيتلف البنوف عن البنات يف ىذه ادلرحلة إختالؼ كبَتا يف التكوين البدين حيث يتميز البنوف عن البنات بزيادة  

البنوف على البنات يف القوة واجلهد العضلي , و النسيج العضلي و قلة نسبة الدىن , وذلذا يتفوؽ  العظاـكثافة 
ُت يف القدرة على مقاومة الربد و احلرارة شلا يساعد على شلارسة سباحة ادلسافات بينما تتفوؽ البنات عن البن

 الطويلة يف ادلياه الباردة .
 النمو العقلي: -

حىت هناية ىذه ادلرحلة , و لكن القدرات العقلية تستمر يف النمو مبعدؿ  بطيءيستمر الذكاء يف النمو مبعدؿ 
 سريع و يتوقف ىذا ادلعدؿ على ادلستوى الثقايف الذي ينتمي إليو ادلراىق و اجلو اإلنفعايل احمليط بو .

نات يف القدرات تظهر يف ىذه ادلرحلة الفروؽ الفردية يف الذكاء بصورة واضحة , كما تظهر الفروؽ بُت البنُت و الب
 تتفوؽ البنات يف بعض القدرات و يتفوؽ البنوف يف قدرات أخرى . العقلية , حيث

تزداد يف ىذه ادلرحلة القدرة على الفهم و اإلستعاب و التفكَت اجملرد , كما تزداد أيضا القدرة على اإلحتفاظ 
و زيادة , و ذلذا تعترب ىذه ادلرحلة من و الصور احلركية و إمكانية إستدعائها كاملة دوف أي نقص أبادلعلومات 

 النمو مرحلة التثبيت و اإلتقاف للمهارات احلركية الرياضية و خطط اللعب .
ديثل ادلراىق يف ىذه ادلرحلة إىل نقد الذات و نقد اآلخرين , و تكوين رأي خاص عن كل ادلوضوعات اليت يتعامل 

 معها .
  النمو االنفعايل :  -

يف ىذه ادلرحلة تأثرا كبَتا بطبيعة التنشئة اإلجتماعية و العادات و التقاليد و األعراؼ  نفعاليةاالتتأثر ادلظاىر 
 السائدة يف اجملتمع .

و التعبَت عن فإذا إعًتؼ اجملتمع بادلراىق كعضو فعاؿ و لو احلق يف التحرر و اإلستقالؿ و تكوين األفكار اخلاصة 
ن ادلشكالت اإلنفعالية اليت تظهر يف ىذه ادلرحلة و اليت ديكن تلخيصها ذاتو فإف ذلك يساعد يف إختفاء الكثَت م

 :.67,68الدكتور أمحد أمػػُت :"مبادئ علم النفس الرياضي" ص   فيما يلي 
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 تقلب احلالة ادلزاجية .   -
 الًتدد يف حتمل ادلسؤولية .  -
 نقص الثقة يف النفس و فرط احلساسية .  -
 رأي و مواجهة اآلخرين .  نقص القدرة على التعبَت عن -
 فقد األمل يف ادلستقبل .  -
 كثرة اإلستيقاظ يف أحالـ اليقظة .  -
 تأنيب الضمَت و لـو النفس على التصرفات اخلاطئة .  -
 الًتدد و اخلوؼ من التعامل مع اجملتمع . -

 :  النمو االجتماعي -
نفس العمر , و أف تعًتؼ بو اجلماعة و  يسعى ادلراىق يف ىذه ادلرحلة أف يكوف لو مركز بُت مجاعة الرفاؽ من

بس الزاىية و احلديثة و الغريبة , وكذلك بالنصح يف طريقة الكالـ و إقحاـ حتقيق ذلك بادلالتقدره , و حياوؿ 
 نفسو يف مناقشات يف مستواه الفكري .

اعة و تزيد من قوهتا و و يشعر ادلراىق يف ىذه ادلرحلة أف عليو القياـ ببعض ادلسؤوليات اليت ترفع من شأف اجلم
فعاليتها إال أنو ال جيد جتاوبا و تقديرا من كثَت من أفراد اجلماعة آلرائو و مقًتحاتو , شلا جيعلو يعتقد بأف اجلماعة 

 .68ص  أمحد أمُت تريد حتطيم أفكاره , وىذا الشعور الذي قد يزداد بزيادة مرات الفشل .
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 سنة(:18-14)لرياضية حنو مرحلة ادلراىق من دور البيئة ا 8_4
جيب على البيئة الرياضية توفَت الربامج اليت تنصف بالشموؿ و تعدد نواحي النشاط إلتاحة الفرصة للمراىق يف 

من ىذه ادلرحلة من إستغالؿ قدراتو العقلية يف النشاط ادلناسب , و تكوين ادليوؿ الرياضية حيث إف ىذه ادلرحلة 
 نسب ادلراحل لتكوين ادليوؿ .النمو ىي أ

, مع العناية بالقواـ وذلك من خالؿ األنشطة اليت دييل  الرياضيةإتاحة فرص التنافس بُت اجلماعات  -( 1)
 ادلراىق إىل شلارستها .

توفَت برامج رياضية خاصة بالبنُت و أخرى خاصة بالبنات لوجود تباين كبَت يف النمو اجلسمي و  -( 2)
اجلنسُت , حيث يفضل البنوف النشاط الذي ينصف بالقوة و اإلحتكاؾ ادليوؿ يف ىذه ادلرحلة بُت 

البدين , بينما يفصل البنات األنشطة التوقيعية و معضم األنشطة اليت تتطلب الرشاقة و التوازف مثل  
 كرة الطائرة و كرة اليد و كرة السلة .

و ادلعسكرات الرياضية ت األخرى , و تنظيم الرحالإتاحة الفرص للتنافس اخلارجي مبالعب األندية  -( 3)
 اليت تساعد ادلراىق على الفطاـ اإلجتماعي و تأكيد الذات .

العمل على ترقية التوافق العضلي و العصيب و العناية بالقواـ من خالؿ األنشطة اليت دييل ادلراىق إىل  -( 4)
 شلارستها .

زلاوالت االنضماـ إىل عامل الكبار ,  توفَت الفرص ادلناسبة للتعرؼ على الذات وما طرأ عليها من تغَتات و تأكيد
األسرة و راىق بحتت توجيو و إرشاد للتعرؼ على الدور احلقيقي يف اجملتمع , شلا يؤدي إىل حتسُت عالقة ادل

 66,  65د.أمحد أمُت فوزي:"مبادئ علم النفس الرياضي"ص  ادلدرسة .
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 :  (سنة18,  14دلرحلة )اخلصائص النفسية و العقلية يف ا -2-8-1
قد تأدي حساسية ادلراىق الشديدة إىل اإلنطواء و العزلة , كما يتعرض إىل اإلضطراب النفسي بسبب الدوافع 

أو ثنائية ادلشاعر اليت الداخلية ادلتضاربة اليت ال يتم فيها التناسق و التكامل شلا يسبب لو مشاعر التناقض الوجداين 
و النفور , و احلب و الكره , و الرضا و إستقرار ادلشاعر كأف يشعر باإلصلذاب تتخلص يف التذبذب و عدـ 

 . 198د.زلمود عبد احلليم مشيت :" علم النفس النمو ,دار الفكر العريب", ص  السخط , و ذلك من خالؿ الوسط ادلعاش .
احلزف و اآلالـ النفسية نتيجة  و يتعرض الكثَت يف ىذه ادلرحلة حلاالت اإلكتئاب و البؤس و القنوط و اإلنطواء و

 دلا يلقونو من صراع بُت الدوافع و بُت تقاليد اجملتمع و معايَته .
 الفعالية تساعده على إعداد نفسو للتكيف الصحيح مع البيئة اليت يعيش فيها .

القدرات العقلية  فالنمو العقلي يكمن يف منو اخلربة ادلكتسبة و يف ادلقدرة على إستخداـ ادلوىبة , و ىذا يعٍت أف
الالزمة تبدأ يف مرحلة ادلراىقة , و تشَت معظم الدراسات إىل أف منو الذكاء يف ىذه الفًتة ال تظهر على ىيئة فًتة 

, و يالحظ زيادة القدرة على إكتساب ادلهارات و ادلعلومات الفردية و على التفكَت و اإلستنتاج , كما سريعة 
العقلية بالوضوح و تبدأ قدراتو و إستعداداتو يف الظهور , كما تزداد االلقدرة على  تأخذ الفروؽ الفردية يف النواحي

 . 12ص   حامد عبد السالـ زىراف :"نظريات يف علم النفس اإلنتباه و ادلالحظة و النقد و إدراؾ العالقاة .
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 سنة : [14-18]  اخلصائص ادلرفولوجية يف ادلرحلة -2-8-2

لتغَتات اليت حتل باجلسم يف ىذه الفًتة مؤشر لنمو و ىذه ادلرحلة دتتاز بسرعة النمو اجلسمي و إكتماؿ تعد ا
النضج للرياضيُت و ذلك من ناحية الطوؿ و الوزف و تنموا العضالت و األطراؼ , و تأخذ مالمح اجلسم و 

 حُت تتميز عضالت الفتيات  الوجو صورهتا الكاملة فتصبح العضالت قوية و متينة عند الفتياف , و يف
بالطراوة و الليونة , و يكوف الفتياف أطوؿ و أثقل وزف من الفتيات , و ىذا النمو السريع جيعل حركات ادلراىق 

غَت دقيقة دتيل ضلو الكسل و الًتاخي حيث يقل التوافق العضلي العصيب و تقل احلركات و تكوف غَت متزنة , كما 
ور , و تظهر عليو عالمات التعب بسرعة , زيادة على ذلك نالحظ ظهور شليزات يقل عنصر الرشاقة عند الذك

 . . 12زلمد حسن عالوي :"علم النفس الرياضي" ص   " الصفات اجلينية الثانوية " أخرى يطلق عليها إصطالحا  
ىق حسب كل للمرا العظميتطورات األنًتويومًتية للهيكل ال 1994كما يوضح العادلاف "ىيك" و "فَتوف" سنة 

 عضو : 
 يتجو قليال ضلو األسفل و يعطي وضعية جديدة . الرأس : _1
 ملم . 28سنة :+  16إلػى  15تتطور األطراؼ حسب ما يلي :  _ األطراف : _2

 ملم. 24سنة :+  17إلػى  16_                                                       
 فتنموا األطراؼ بشكل موازي للجذع .ع عشر أما بعد سن الساب -                     

ملم 16إىل  12سنة و من  16و  15ملم" بُت 22يتمثل منو اجلذع الطويل األقصى يف " اجلذع : _3
 سنة  18و  16بُت 

يكوف النمو العرضي يف ىذه السنوات ضعيفة جدا مقارنة بالنمو الطويل , و يكوف  النمو العرضي : _4
 بشكل أوضح من األجزاء األخرى . النمو العرضي من ناحية احلزاـ

ومن متطلبات الكرة الطائرة طوؿ القامة , وعليو فإف إختيار الالعبُت يف ىذا السن جيب أف يكوف وقف      
ونأحذ مثاال عن لعبة مجاعية ولتكن  معايَت علمية دقيقة من أجل الوصوؿ باالعبُت إىل ادلستوى العادلي ,

 سنة  17و  15خلصائص ادلرفولوجية الكرة الطائرة بُت فقد حددت ا  الطائرة     الكرة 
 

  
 سنة 17 سنة 16 سنة 15 السن

 ادلهاجم  ادلوزع ادلهاجم  ادلوزع ادلوزع وادلهاجم نوعية الالعبُت
 ـ 1.92 ـ1.88 ـ 1.92 ـ 1.86 ـ 1.84 ذكور 
 ـ 1.82 ـ 1.74 ـ 1.75 ـ 1.72 ـ 1.72 إناث
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 : (سنة  18_14دلرحلة )اخلصائص احلركية يف ا -2-8-3
( )جَتزي ورزوس( يقوؿ : "يف ىذه ادلرحلة GERZY.WRZOS) أما عن اجلانب احلركي فنجد أف 

يظهر اإلتزاف التدرجيي يف نواحي اإلرتباؾ و اإلضطراب احلركي " .فتأخذ سلتلف ادلهارات احلركية يف التحسُت و 
صيب بدرجة كبَتة , تعترب ىذه ادلرحلة ضرورية للنمو احلركي الرقي كما يالحظ إرتقاء يف مستوى التوافق العضلي الع

فيستطيع فيها ادلراىق إكتساب و تعلم سلتلف احلركات بسرعة و إتقاهنا و تثبيتها , باإلظافة إىل ذلك فإف عامل 
الرياضية زيادة قوة العضالت الذي يتميز بو ادلراىق ليساعد كثَتا على إمكانيتو شلارسة أنواع متعددة من األنشطة 

 اليت تتطلب ادلزيد من القوة العضلية .
من ىذا نستطيع القوؿ أف النمو احلركي يف ىذه ادلرحلة يصل إىل مستوى جيد حبيث الكثَت من الصفات احلركية , 

 .GERZY WRZOS :" ATLAS DES p18 و بالتايل تكوف لدى الرياضى قابلية لتعلم احلركات الصعبة .

 
على غرار التغَتات اليت حتدث يف اجلانب (سنة :  18، 14)ولوجّية يف ادلرحلة اخلصائص الفيزي -2-8-4

ادلرحلة "النمو الفيزيولوجي يف ىذه  1992يعرفها )قاسم حسن حسُت( فيزيولوجيةادلورفولوجي فهناؾ تغَتات 
تطرأ على سائر  الطوؿ و الوزف و التحوالت الكبَتة اليت الكبَت يفبسبب حدوث النمو لتكوين لو واجبات وظيفية 

ادلرحلة .فيزيد حجم القلب كما تنموا الرئتُت و يتسع الصدر فتستهلك العضالت كمية  أعضاء اجلسم يف ىذه 
األلياؼ العصبية يف ادلخ  تزايد التهوية الدقيقة , ويزداد منو الدىن و استهالؾإىل  يؤديكبَتة من األكسجُت , شلا 
عة احليوية شلا يأدي إىل زيادة اذليموغلوبُت و عدد الكريات احلمراء يف تزداد الس كما, من ناحية السمك و الطوؿ

 الدـ , كما حيدث يف ىذه ادلرحلة حسب 
( و تصبح قادرة على آداء وظائفها يف sexvolglamds"منو الغدد اجلنسية )  1993)أبو العالء عبد الفتاح( 

, و ىي عبارة عن حيوانات منوية اليت تفرزىا   .225قاهتا يف اجملاؿ الرياضي ص قاسم حسن حسُت : "الفيزيولوجيا  مبادئها وتطبي التناسل " 
اخلصيتُت بالنسبة للذكر , و البويضات اليت تقـو بإفرازىا ادلبيضاف بالنسبة لألنثى , إىل جانب نضوج الغدد 

 bendoerimeاجلنسية عند الذكر و األنثى , فإف ىناؾ بعض التغَتات يف إفرازات الغدد الصماء )
glands عددية القنوات وال تصب إفرازاهتا خارج اجلسم , إمنا تصبو يف ( و ىي عبارة على رلموعة من الغدد

الدـ مباشرة , و إفرازاهتا عن مواد عضوية تسمى اذلرمونات أمهها الغدد النخاعية و ىي غدد ادلنبهة للجنس بينما 
 حيدث مخور يف الغدد الصنوبرية و التيموسية .

وىػذا ىنا نستطيع أف نقوؿ أف النمو األكرب منػو فيزيولػوجي يػتم علػى مسػتوى اإلفػرازات الداخليػة يف اجلسػم  _ ومن
 وبالتحديد ىرموف التستوسيًتوف   ادلفروزةبواسطة الغدد اجلنسية خاصة زيادة على اذلرمونات 

 (testostirone  وىو )نػاث مػن بػُت الػذكور واإل ادلسؤوؿ األوؿ علػى النمػو العضػلي وإحػداث الفػروؽ العضػلية
 162أبو العالء عبد الفتاح :" فيزيولوجيا اللياقة البدنية" ، ص  ناحية النمو .
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 المراهقة                                                        ثاني                      الفصل ال
 

  المراهقة                                                       الثانيالفصل 
 

 خالصة :
ما نستطيع قولو ىو أف مرحلة ادلراىقة تعترب من أخطر ادلراحل يف حياة الفرد و أمهها يف نفس الوقت ,          

و مرفولوجية و نفسية , و قد تأثر سلبيا يف الفرد و ىذا يتوقف على حيث أهنا دتتاز بتغَتات و حتوالت فيزيولوجية 
أو حيققها لو اجملتمع الذي يعيش فيو , و ىي مرحلة حساسة عدة ظروؼ و شروط يعمل على حتقيقها بنفسو 

 و مسؤوال و يكوف عضوا يف اجملتمع .  متشرداجدا حيث يتم فيها إعداد ادلراىق ليصبح 
 يف هنايتها . اجتماعيةجية حيوية يف بدايتها و ظاىرة فهي تعترب عملية بيولو 
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  متهيد:

إف اللعب معضلة يف غاية الصعوبة فهو ميثل حتديا للكتاب والباحثني يف هذا اجملاؿ وقػد يكػوف هكػاؾ بهػاب          
بيكػػ  و بػػني م هػػـو اوػػب حتػػه و بهػػع  بػػ ض املػػا لػػو اف بعػػ  انهتملػػني يػػذا اجملػػاؿ اف ا   ػػاف الػػذ    يلعػػب   

 ببدوا حقيقة ملحة   ميكن جتاهلها. ميكن اف يكوف إ  ا ا وهذه مقولة صحيحةض بل هي

 امػػا بالك ػػبة للكهػػاا ال يااػػي اوملػػاسي فهػػو ااػػام مػػن اياػػه العلمليػػة لليبيػػة البد يػػة وال يااػػيةض و بعتػػر        
ايلعاب اوملاسية وايلة مهملػة مػن ا ػل حت ػني القػدلات الك  ػية سكػد ال ػ ختض والػد ختػدـ بالدل ػة ايو  الع قػات 

ك الت اسػػل اوملػػاسيض و مػػن وا ػػب انػػ بني ا هتملػػاـ ااثػػ  يػػذه الكهػػاعات ال يااػػيةض اوملاسيػػة و مػػا اريػػ ين اػػذل
 ذلك يمهية البالغة والكتائج ا جيابية هلذه اي هطة.
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 :اللعب -3
 تعريف اللعب : -3-1

اليبويوف  يعد مواوع اللعب من انواوسات اليبوية و الك  ية الد بتمليز بالب اعة واواذبية وقد او ه
وانهتملوف ب  اهتملاما وااعا يمهيت  التكملوية إ  ا   سكدما يتع اوف يوا هوف العديد من إشكاليات لتوايح م هـو 

 Simmelابعاختهضو اللعب ظاه ة عبيعية وفط ية هلا ابعاختها الك  ية و ا  تملاسية انهملة فقد استرها زميل 
"إ  ا تهالها سر التاليخ ال " و ااد ال  Weberملا اشال فير "وظي ة إسداخت ايع اؿ يختوال الكبال"ض بيك

مكهملا سلى اف اللعب املجملوسة اهداؼ ااث  ما يقوختها هو اوهض و من انكظول ا  تملاسي بكاوؿ اهلولكد  هو 
م هـو اللعب وس ف  بأ   ال الواف  هاا او  الذ  يؤخت  بوسي باـ يالج اوياة العاختية  Huizingaزيكجا 
 .101م واف سبد اومليد إب اهيم:"ال يااة للجمليا"ص  تبالها  هاعا خمتص ا سلى حدوخت ان ئملة ويك ذ وفق قواسد مضبوعة.باس
 شروط وصف اللعب: 1- 3-1

 . اف يكوف ال  خت ح ا م تق 
 .  اف يكوف غري ملتـز
 .اف يكوف غري مكتج 
 .)اف يكوف مدسيا )متظاه ا 
  101م واف سبد اومليد إب اهيم:"ال يااة للجملياض م  ا اابقضص ا.اف يكوف غري حمكـو بقواسد معلومة ال. 

 نظريات اللعب: -1-3          
ا سػدة  ظ يػات حػاوؿ اف ب  ػ  و فعػ ض و واػعالقد حبث العديد من سلملاء ا  تملاع سن ال بب يف انيل للعب وختو 

 اللعب بأشكال  انتعدختةض و من اب ز بلك الكظ يات:
 زائـدة:نظرية الطاقة ال -3-1-2

لقػػد سػػر ال يل ػػػوؼ اينػػاك "ف يػػدليك شػػػيلدا" سػػن فك بػػ  سػػػن اللعػػب "بأ ػػ  البػػػذؿ الغػػري اهلػػاختؼ للطاقػػػة 
الزائػػدة " و اكتيجػػة اػػذلك يو ػػد لػػدو ا   ػػاف قػػوة معطلػػة ل ػػيات عويلػػة و ااكػػاء فػػيات التعطيػػل بػػياام الطاقػػة يف 

إ  ختل ػة يتحػتم فيهػا و ػوخت مك ػذض و اللعػب واػيلة م ااز ايسصػاب ال ػلملية الكهػطة و يػزختاخت ب ااملهػا حػ  بصػل 
 .146ص هاللز بريا :" ااه اليبية البد ية"ض ب مجة ب دمتازة  اتك اذ هذه الطاقة الزائدة انيااملة.
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 نظرية الرتويـح: -

يواػػح " ػػو ه مػػوبه" القيملػػة اليو يػػة للعػػب حيػػث ب ػػير  ظ يتػػ  اف "ال ػػ خت  تػػاج إ  اللعػػب اواػػيلة 
 اتعاختة  هاا او م و حيويت  بعد ااسات العملل اجملهدة ويعملل سلى إزالة التوب   

 العصيب و ا  هاخت العقلي و القلق الك  ي.
 
 نظرية ادلثيـرات: -

يؤاد "اتكايل هوؿ" اف اللعب  ػزء   يتجػزا مػن مثػريات اػل فػ ختض فايلعػاب بكتقػل مػن  يػل إ   يػلض و 
 .147بهاللز بريا :" ااه اليبية البد ية"ضم  ا اابقضص ة متطولة لتلك ايلعاب القدمية.ايلعاب اوديثة ما هي إ  صول 

 :وظائف اللعب 3-1-3
 .ا ح ام بال عاختة الغام ة سن اللعب 
 .إشباع ميوؿ و لغبات ال سبني رمو ايختاء او اي 
 .اات اب ال سب ا ح ام بالتذوؽ واوملاؿ و التغري او اي 
 كملية القدلة سلى ااتخداـ هذه اووام.بدليب اووام ما ب 
 .بكملية و بطوي  او اات الطبيعية واياااية 
 .بكملية القيم اخللقية و ا  تملاسية 
 .اات اب انهالات او اية 
 .بكملية سكص  ا بصاؿ www.almokhtasar.c 

 خصائص اللعب و مزاياه:  3-1-4
 بتملثل يصائص اللعب و مزايا انلعب فيملا يلي:

 يا الكامض وسلى ايت ؼ عبقامهم وم اببهم ا  تملاسية.ميالاها مج 
 .بها اومليا و مييل إ  دمالاتها الكام غ يزيا باستبالها ا ولة ولغبة  
 .هلا قواسد وااحة انعامل يطبقها و يتمل ك يا مجيا دمالايها 
 .هلا ابعاختها ا  تملاسية و ايي قية و اليبوية و الصحية والك  ية و البد ية 
 عث إ  الك ه ال احة والبهجة و ال  ول و ان ح و ال  ح.بب 
  دتتػػاز بوحػػدة لموزهػػا العانيػػة الػػد بعتملػػد سلػػى قواسػػد موحػػدة و ي هػػم لغتهػػا اػػل مػػن ميالاػػها او يتملتػػا

 مبهاهدة م ابقتها و مباليامها ان ضلة.
 .إهنا يري وايلة لتقالب الكام و شعوب العامل 
 كظ  بني مجاهري الهعوب و ايمة الواحدة.إهنا يري وايلة لتقالب و هات ال 
  ال  خت و اوملاسة و اجملتملا و بكملي لوح ايل ة و الت امح.ببين شخصية 
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 .إهنا يرية وايلة ميالم فيها وي هلا  هاا لياايا دميزا وذو   ا سمليم 
 سلػػػى  اهنػػػا ختلػػػق شػػػيتا مػػػن ا لتػػػزاـ والوفػػػاء ل  يػػػق ليااػػػي او ليااػػػي او لعبػػػة او ح اػػػة بعػػػوخت صػػػاحبها

 دميز ي ؿ حياب  اليومية.الوؾ ا تملاسي 
 ذمػػػػم الػػػػدين ال ػػػػهو ل :" لا  يف فل ػػػػ ة  ا.يػػػػد و  ا  عػػػػاؿ فيهػػػػإهنػػػػا ظػػػػاه ة إ  ػػػػا ية مب ػػػػطة   سقػػػػدة و   بعق

 .25اللعب"ض ص
 دور األلعاب : 3-1-5
 :دور األلعاب يف تكوين الطفل 3-2

و ال يااػية ومليػا ايسملػال و لكػ  اوك ػني و سلػى  بعتر ايلعاب واي هطة العامة يف جمػاؿ اليبيػة البد يػة
اواءض و هي إحدو انقومات ال ئي ية ي  ب  امج لليبية البد ية و ي ضلها الكثريوف يهنا ق يبػة مػن عبيعػة ال ػ خت و 

ال ػ خت  وا  تملػاسي الػذ  يعػوخت سلػى ا   عػايلميول ض وبا اػافة إ  ختولهػا اهلػاـ يف الكملػو البػدكض او اػيض العقلػي و 
 .  يسػػػ و  ح ػػن:"سلم الػػػك ه ال يااػػػ .مػػن دمالاػػػت  هلػػػا وهػػػي  ػػػدي ة باهتملػػاـ اػػػل عالػػػب نهملػػػة اليبيػػػة البد يػػة و ال يااػػػية

         123ص
 دور األلعاب يف النمو البدين: -3-2-1

ب ػػاسد ايلعػػاب الط ػػل سلػػػى الكملػػو البػػدك فيػػ  بكملػػػي قػػدلة او ػػم سلػػى التكيػػػ  للملجهػػوخت وقدلبػػ  سلػػػى 
التعػػػب و العػػػوختة إ  حالتػػػ  الطبيعيػػػةض وبتضػػػملن ايلعػػػاب العديػػػد مػػػن او اػػػات مثػػػل اوػػػ  ض ال مػػػيض الق ػػػزض  مقاومػػػة

 الوابض والها ح اات ب اسد سلى حت ني اي هزة العضوية انختل ة ااو م )هضمليض ختول ض بك  يض سصيب(.
 :دور األلعاب يف النمو احلركي -3-2-2

لػى او اػػة مػػا بػذؿ اقػػل قػدل دمكػػن مػن الطاقػػة املػا جتعػػل ح اػػات يعملػل اللعػػب سلػى  عػػل او ػم قػػاختلا س
الط ػػل لشػػيقة ومجيلػػة و بعتملػػد او اػػة ال عالػػة سلػػى العملػػل انك ػػقض بػػني اوهػػاز العضػػليض و اوهػػاز العصػػيب و بكملػػو 

 هذه او اات يف ايلعاب الد بتضملن مهالات مثل او  ض الواب....
العصػػيب وذلػػك لو ػػوخت العػػاب بت ػػم با يقػػاع يف او اػػات بػػني التوافػػق العضػػلي املػػا للعػػب ختول يف بكمليػػة 

 .47اعد م اي امحدض و اولب  او ك:"ب بية الط ل اندلاية" ص ايسضاء ال  لية و العضوية.
 :واالنفعايلدور األلعاب يف النمو النفسي  -3-2-3

وهػو بػذلك إحػدو  اللعب هو  هاا الذ  يقبػل سليػ  ال ػ خت ب غبػة بلقائيػة ختوف اف يكػوف لػ  هػدؼض معػني
ايااليب الطبيعية الد يعر يا ال ػ خت سلػى    ػ  و يعتػره سلملػاء الػك ه بأ ػ  احػد انيػوؿ ال ط يػة العامػة الػد بكطلػق 

يف ختلااػة و بهػخيص وسػ ج فيها انهاس  الك  ية و الطاقات الغ يزية فيملا يقـو ب   هػاا حػ ض إذ ي ػاسد اللعػب 
اؿض حيػػث يغلػػب اللعػػب سلػػى حيػػامهمض اف اللعػػب يعتػػر سػػام  لليفيػػ  سػػن انهػػك ت الك  ػػية يصوصػػا يف ايع ػػ

واء  الك ه وهلػذا صصػص يف العيػاختات الك  ػية حجػ ات ياصػة باللعػب مػزوختة بالواػائل الػد ي ػتملتا يػا انػ ي  اػ
 .123س و  ح ن:"سلم الك ه ال يااي,ص اا ت العاب ف ختية او مجاسية.
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 قلي:ب يف النمو العالعدور األ -3-2-4

املػػا  تػػاج الط ػػل إ  الغػػذاء لكملػػوه او ػػملي فهػػو  تػػاج للعػػب لتكمليتػػ  ح ايػػا و لوحيػػا وسقليػػا ويػػرزه ختول 
ايلعاب من الكاحية العقلية يف بكملية قدلة الط ل سلػى اليايػز و سػن ع يػق اللعػب ميكػن بطػوي  ا بػداع سكػد الط ػل 

 اللعػب فهػم اخلطػمل انتضػملكة يف ايلعػاب انختل ػة وبوايا بديهيت  لتملكن من ااتهاؼ حميطػ ض و ميكػن سػن ع يػق
 سلى حتليل انواق  ان ا تة ا   عاؿ القدلة سلى اختاذ الق ال ب  سة حتت اغمل الظ وؼ.و ب اسد 

 :ب يف النمو االجتماعيالعدور األ -3-2-5
ة و اوا ػة ي اهم اللعب يف بكهتة الط ل ا تملاسيػاض فالط ػل ااكػاء اللعػب يكتهػ  م ػؤوليت  رمػو اوملاسػ

للتبعية و القياختة و إ  دمالاة الكجاح و الهعول با  تملاءض املا يػتعلم ايػ  يوا ػ  مواقػ  ال اػا و انواقػ  الضػيقة 
 و اهلزمية ويتخ   يف ااكاء اللعب و اوب و ا  اء وحتقيق الذات واحياـ حقوؽ اري ين.

والعطػػػاء املػػػا يػػػؤخت  إ  اللعػػػب ختول يف والط ػػػل يػػػتعلم مػػػن يػػػ ؿ اللعػػػب مػػػا اريػػػ ين ل اػػػالة و اريػػػذ 
بكػػوين الكظػػاـ ايي قػػيض و ا  تملػػاسي للط ػػل مػػن يػػ ؿ ا  ػػدماج والتعػػاي  مػػا زم ئػػ ض فاوا ػػب ا  تملػػاسي 

الط ػػػػل الصػػػػدؽ و ايما ػػػػة للعػػػب هػػػػو اوا ػػػػب الػػػػذ  يبحػػػػث سكػػػػ  بكثػػػػ ة يف الكهػػػػاا ال يااػػػػي فملػػػػن ي لػػػػ  يػػػػتعلم 
اػػعد م اػػي  لقػػوا ني وبطبيقهػػا الهػػا ب ػػاسد الط ػػل يف بكمليػػة لوح اوملاسػػة لديػػ .وانهػػالاة و احػػياـ الغػػري و م حظػػة ا
 .123امحدض و اولب  او ك:"ب بية الط ل اندلاية"ص 

 ع األلعاب: أنوا -3-3
 بكق م ايلعاب إ  ا اة ا واع لئي ية هي:

 :األلعاب الصغرية -3-3-1
ملػا ب ػيطاض وهػي العػاب اػهلة يف اختائهػا و   يهيا ااتخداـ ايلعاب الصػغرية سلػى ايلعػاب انكظملػة بكظي

حتتػػاج إ  مهػػالات ح ايػػة ابػػرية سكػػد بك يػػذهاض و  بو ػػد هلػػا قػػوا ني اابتػػة او بكظيملػػات حمػػدختة و لكػػن ميكػػن للملعلػػم 
 من واا القوا ني الد يتكااب ما ان ال سبنيض وااتعداختامهم واهلدؼ ان اخت حتقيق .

كػػن اختائهػػا بااػػتخداـ اختوات ب ػػيطة او بػػدوف اختواتض و هػػي   و  ميكػػن دمالاػػتها يف ا  مكػػاف املػػا مي
وبتكااػػب ايلعػػاب الصػػغرية مػػا ب ميػػذ ان حلػػة ا بتدائيػػة ن ئملتهػػا لقػػدلامهم وبعتػػر حتتػػاج إ  بكظػػيم ختقيػػق او معقد.

اااػػػية ايلعػػػاب الصػػػغرية إسػػػداخت دتهيػػػديا بايلعػػػاب ال ػػػ ؽ حيػػػث بتػػػيح ف صػػػة للتػػػدليب وبكمليػػػة انهػػػالات او ايػػػة اي
انختل ػػػة الػػػد بعتػػػر ااااػػػا للحيػػػاة اليوميػػػة و للظػػػ وؼ انتقدمػػػة لل يااػػػات ال  ختيػػػة الػػػد يهػػػيؾ فيهػػػا الط ػػػل سكػػػدما 
يكػػػرض وفيهػػػا بػػػزوخت القػػػوا ني بػػػدلجييا إ  اف بصػػػبح اقػػػ ب مػػػا ميكػػػن بلعبػػػة ااااػػػية الملػػػا بقػػػدـ الت ميػػػذ يف مهػػػالامهم 

 .26إلني وختيا ف ج:"يرات يف ايلعاب للصغال والكبال"ض مكهأة انعالؼض ص  .او اية ح  يصلوا إ  العاب ال  ؽ انع وفة
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 :األلعاب التمهيدية -3-3-1  

بعتر ايلعاب التملهيدية م حلة متقدمة لأللعاب الصػغرية حيػث يػتم فيهػا بطبيػق انهػالات او ايػة انكت ػبة 
ال سػب يلعػاب ال ػ ؽ مثػل لعبػة اػ ة ال ػلة و الكػ ة  من ايلعاب الصغرية بصولمها الب يطة إ  مهػالات ح ايػة بعػد

 الطائ ة وا ة اليد و ا ة القدـ و غريها من ايلعاب.
وبتمليػػز ايلعػػاب التملهيديػػة سػػن العػػاب ال ػػ ؽ يف ا ػػ  ميكػػن دمالاػػتها يف م سػػب اقػػل م ػػاحة و فيهػػا ف صػػة 

تػاج جمػا  مكااػبا يف يهػبا فيهػا اػل فػ خت املػا اهنػا حتسدخت ابري من ال سبني ان ملوح يػم يف العػاب ال ػ ؽ    شياؾ
القواسػػد ان ببطػػة بانهػػالات ميلػػ  إ  اللعػػب  وحتقيػػق التػػدلج فيهػػا مػػن الب ػػيمل إ  اياثػػ  بعقيػػداض املػػا ميكػػن بطبيػػق 

او ايػػة اياااػػية بػػدلجيياض وبعملػػل ايلعػػاب التملهيديػػة سلػػى ااتهػػاؼ قػػدلات و ااػػتعداختات الط ػػل نملالاػػة العػػاب 
 .27ضص  وختيا ف ج:"يرات يف ايلعاب للصغال والكبالإلني  ال  ؽ.

 :ألعاب الفرق -3-3-2
 العػػػػػػػػاب ال ػػػػػػػػ ؽ هػػػػػػػػي ايلعػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػد ختضػػػػػػػػا للقػػػػػػػػػوا ني الدوليػػػػػػػػةض وهلػػػػػػػػا  ظػػػػػػػػػم و قواسػػػػػػػػد اابتػػػػػػػػة مت ػػػػػػػػػق 
سليها ختولياض وحتتاج هذه ايلعاب إ  ص ت لعب و م سب ذات مقػاييه حمػدختةض و دتػالم بػأختوات هلػا قيااػات 

بتػػػةض و بػػػكظم هلػػػا ختولات ليااػػػيةض سلػػػى ان ػػػتوو الػػػدويل و العػػػاني ويظهػػػ  فيهػػػا التكػػػافه الػػػدائم بػػػني ختوؿ و اوزاف اا
 العامل و اهتملاـ ال ختولة بتكوين ف قها القومية الد دتثلها يف هذه ايلعاب.

حة وبتمليػػػز العػػػاب ال ػػػ ؽ بأهنػػػا ب ػػػاسد سلػػػى ال قػػػي بانهػػػالات او ايػػػة لل ػػػ خت و بكملػػػي لوح انكاف ػػػة الصػػػحي
القػ ال ال ػػليمض املػا اهنػػا بعتػر جمػػا  لتكمليػة الع قػػات  القويػة و ب ػاسد ال ػػ خت سلػى الت كػػري و اػ سة التصػػ ؼ و اختػاذ

 .29ص  إلني بديا ف ج:"يرات يف ايلعاب للصغال و الكبال"ض ا  تملاسية و التكي  ا  تملاسي.
 األلعاب الرياضية اجلماعية: 3-4
 ياضية اجلماعية:تاريخ نشأة األلعاب الر  3-4-1

إف ايلعاب ال يااية اوملاسية ظه ت مكذ القدمي فهي بعتر مػن انمليػزات الثقافيػة لكػل حضػالة او شػعبض 
واا ػػػت بلعػػػب ب مػػػي الكػػػ ة يلػػػ  يهػػػابتني  TSU-CHUب ػػػملى ة لػػػديهم فػػػف ػػػي الصػػػني اا ػػػت اللعبػػػة انع و 

ب ام يكػػا الهػػملالية اػػا وا ميالاػػوف لعبػػة مثبتػػني يف ايلرض و اا ػػت ب ػػملى سكػػد العػػ ب اػػ ة العصػػا بيكملػػا سكػػد شػػعو 
 .  56إلني وختيا ف ج:"يرات يف ايلعاب للصغال و الكبال"ضص  .Skukhyامسها 

هػي سبػالة سػن اػ ة صػغرية بلعػب بايقػداـ  Le remarieو يف الق ف العاش  قبل اني خت س فت لعبة امسا 
 Le pole taphkلعبػة امسهػا  اييسػواا قبػل انػي خت فقمل شب  ا ة القدـض بيكملا ااف قبائل ا  كا يف القػ ف ال ػاب

 .50إلني وختيا ف ج:"يرات يف ايلعاب للصغال والكبال"  ض ص  وهي شب  ا ة ال لة.
حاليػاض و  Rugbyالػد هػي لعبػة  Harpa sitiohختوف اف  ك ػى مػا قػاـ بػ  ال ومػا يوف   هػاء لعبػة 

   Hazenaة مجاسية و دت قبل الك ة الطائ ة وايضا وهي لعب Foust ballهكاؾ سدة لعب شعبية  ذا  مكها 
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لتصػل إ    اػال الكافيػة يف بػاليخ الهػعوبوهي لعبة بهيكية ايصل وهي مكبا اػ ة اليػدض اػل هػذه اللعػب ب اػت ار

 .  56إلني وختيا ف ج: :"يرات يف ايلعاب للصغال والكبال"  ص  .19ما وصلت إلي  يف الق ف 
 :أللعاب الرياضية اجلماعيةاتعريف  3-4-2

بعتػػر ايلعػػاب ال يااػػية اوملاسيػػة واػػيلة مهملػػة مػػن ا ػػل حت ػػني القػػدلات الك  ػػية سكػػد ال ػػ ختض والػػد ختػػدـ 
ا  تملػػاسي و مػػن اياااػػي إذا اا ػػت اليبيػػة البد يػػة وال يااػػية بالدل ػػة ايو  الع قػػات مػػا اريػػ ين اػػذا التعامػػل 

ة  يػػدة سكػػد ختيولػػ  هػػذا ا يتصػػاص ولكػػن هكػػاؾ بعػػ  اوقػػائق ولألاػػ  فػػ ف يف ال ػػية اياااػػية بتملاشػػى بط يقػػ
الطالػػب الػػذ  صػػ ج مػػن الثا ويػػة ميلػػك الصػػ ة سامػػة معلومػػات حمػػدختة يف اليبيػػة البد يػػة وايلعػػاب ال يااػػية اوملاسيػػة 

       يػػة وال يااػػية , معهػػد اليبيػػة البد يػػة وال يااػػية اعػػواع سبػػد العزيػػز و:يػػ وف : مكا ػػة ا لعػػاب ال يااػػية اوملاسيػػة يف حصػػة اليبيػػة البد بصػػ ة سامػػة.
 . 24ص 
 ص كرة القدم:ئنشأة و خصا3-5-1

قبػػل انػػي خت يف الصػػني إ   300بعتػػر اػػ ة القػػدـ مػػن اقػػدـ ال يااػػيات حيػػث ال ػػا بػػاليخ  هػػأمها إ  اػػكة 
  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػػػػػذا ظهػػػػػػػػػػػػػػػػ ت يف القػػػػػػػػػػػػػػػػ ف العاشػػػػػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػػػػػل انػػػػػػػػػػػػػػػػي خت لعبػػػػػػػػػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػػػػػب  اػػػػػػػػػػػػػػػػ ة القػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػملى 

LE KMARI  يف مكتصػػػ  القػػػ ف غػػػري اف اوؿ ظهػػػول هلػػػا يف العصػػػ  اوػػػديث يعػػػوخت ال ضػػػل فيػػػ  إ  ب يطا يػػػا
 انااي املا اشته ت يف إذمليا واوزل احمليطة يا.

وقد ااهم يف ا تهالها يالج هذه انكاعق الطلبة اي ا ب الذين اا وا يقطكوف يف ب يطا يا يف البداية  
ني بتحكم فيهاض إ  اف هذه الواعية مسيت بقواسد اامرختجض و دما م ت إ  اا ت ا ة القدـ دتالم بدوف قوا 

واعت  1878بلتها بعدي ت اي و مسيت بقاسد شي فيلد ساـ  1863 يه ح    ت سليها بعدي ت اكة 
بأاه اجملله الدويل لك ة القدـ الذ  اا ت دتثل   1886قوا ني وقواسد بكظيملية للكدف و شي لدض و يف 

 160ااث  من  FIFAالدولية لك ة القدـ وبضم بأا ت ا حتاختية  1904انذاولة ويف  ت ال ياايةاوملاسا
 .1995وزالة الهباب وال يااةض ان از الوعين ل س ـ والواائق ال ياايةض  مليوف دمالم. 40احتاختية وعكية ض نا يعاختؿ 

 اخلصائص ادلميزة لكرة القدم: -3-5-2
 :ة من اولد وزهنا و حجملها ح ب ال ػن و اوػكه ميكػن حتديػدها بػني ا وية الهكل مصكوسالكرة

(G396- G450.) 
 ـ(. 60ـ إ   45ـ( و س ا  )120ـ إ  90م تطيل عول  ما بني ): ادللعب 
 ـ(.7.32مي والطوؿ بني العملوختين ) 12: يهملل سملوختين وسالاة مسكها ادلرمى 
 وف اف ي بق هذا الديوؿ ا  يطأ.:  ت ب اهلدؼ سكد م ول الك ة من يمل ان مى ختاذلدف 
 ختقيقة. 15ختقيقة يتخللها وقت لاحة  45ختقيقة بلعب يف ال شوا  90: وقت ادلباراة 
 وزالة الهػباب وال يااػةضم  ا اػابق   سب لكل ف يق و ال ف يق بز  خمال  لل  يػق انكػافه. 11: الالعبـون

. 
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 نشـأة كرة السلـة: -3-6    

لعػػػاب يف العػػػامل مػػػن حيػػػث شػػػعيبتها ودمالاػػػتها ياصػػػة يف ام يكػػػاض ولكوهنػػػا بعتػػػر اػػػ ة ال ػػػلة مػػػن اشػػػه  اي
ليتوصػػل يف  الػػذ  ااػػتغ ؽ وقتػػا عػػوي  يف الدلااػػة و الت كػػري ابتكػػ ت هكػػاؾ مػػن عػػ ؼ الػػداتول " ػػيمله اامسيػػث"

سليػػػػػ  اػػػػػاف اػػػػػلة اخلػػػػػ ؽ إ  لعبػػػػػة  ديػػػػػدة ب ػػػػػملى اػػػػػ ة ال ػػػػػلة يف اوؿ هػػػػػدؼ ااػػػػػتعملل للتصػػػػػويب  1891اػػػػػكة 
Basket لػق سليػ  ااػم و اعBasket ball  وبعتػر اػ ة ال ػلة اللعبػة ايو  الػد واػعت حتػت ختلااػة واسيػة مػن

 12قاسػػػدة للعبػػػة اوديػػػدةض مل بػػػزؿ هكػػػاؾ  13ا ػػػل بعػػػث اا ػػػها ايو  ولقػػػد واػػػا الػػػداتول " ػػػيمله اامسيػػػث" 
ض ص 1982و الكهػ ض  امعػة انوصػلض العػ اؽض اػامي الصػغال: "اػ ة القػدـ"ض ختال الكتػب للطباسػة  قاسدة مكها حػ  ارف يف قػا وف اللعبػة.

30. 
 :اخلصائص ادلميزة لكرة السلة -3-6-1

 ام(.780-75ا وية الهكل وزهنا و حجملها متغريين ح ب ال ن و اوكه و احمليمل )  :الكـرة 
 ( :250-200الوزن)غ. 
  :ـ(. 15-14وس ا  )ـ(  28-26م تطيل عول  من )ادللعب 
  :ـ( مػن ايلر حتت ػب  قطػة سكػد 3.05اػمض بقػا سلػى الب ػاع ) 45هي حلقة افقية قط هػا السلة

 ل.الك ة اولقة من ايسلى رمو ايا ايتيال 
  :(1)   سبػوف لكػل ف يػق. 05الالعبـون- Nicole de Chasamane: " Le médication physique 

et sport collectifs",Edition, Paris, Page 195 
 
 نشأة كرة اليـد: -3-7

يػػػد مػػػن احػػػدث ايلعػػػاب الػػػد ااػػػتخدمت فيهػػػا الكػػػ ة وياصػػػة إذا مػػػا قول ػػػت بألعػػػاب ايػػػ و بعتػػػر اػػػ ة ال
ض برلػني 1917ابقتها بعهػ ات بػل مبتػات ال ػكني اكػ ة القػدـ واهلػوايض و بػاليخ مػي خت هػذه اللعبػة ي  ػا إ  سػاـ 

ب ػ سةض و املػا اػاف تهػال لذا فهي بعتر لعبػة  ديػدة يف العػامل الػ ض بػال غم مػن حػدااتها فقػد ايػذت اللعبػة يف ا  
ال ضػػػل للػػػداتول اميػػػث يف بعػػػث اػػػ ة ال ػػػلة ض اػػػاف اػػػذلك ال صػػػل نػػػدلم اوامبػػػاز اينػػػاك مػػػااه يف بعػػػث لعبػػػة 

 العبة املن  هاا اوملباز بع ؼ باام اولاير.  1615 ديدة امساها ا ة اليد و اا ت اللعبة دتالم قبل ذلك 
 

ض و مػػػن هػػػذا التػػػػاليخ 1917واػػػالؿ بػػػػ لني يف ااػػػػية مػػػن عػػػ ؼ مػػػػااه هػػػرل اوقػػػد واػػػعت القواسػػػد اي
 .07مكري    ه إب اهيم: "ا ة اليد للجمليا" ص  ايذت اللعبة يف ا  تهال ب  سة.

 اخلصائص ادلميزة لكرة اليد: 3-7-1
 م تدلة ا  ا وية الهكل.الكرة : 
 غ و صتل  ح ب ال ن و اوكه.475غ إ  325: من الوزن 
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  : ل  ح ب ال ن و اوكه.ام و صت 60إ   54من احمليط 
  :مي. 20مي و س ا   40م تطيل عول  ادللعب 
  :ميض  به هدؼ سكدما جتتاز الك ة يمل ان مى. 2مي و س ا   3سبالة سن م مى عول  اذلدف 
 :07مكري    ه إب اهيم: "ا ة اليد للجمليا"ضص (1)  سبوف لكل ف يق. 7 الالعبـون. 

 نشأة كرة الطـائرة: -3-8
( والػػد امساهػػا يف البدايػػة "ميكتو يػػت" و اػػاف 1934-1870الطػػائ ة ايم يكػػي وليػػاـ مولغػػاف ) ابتػػدع اػػ ة

يف ام يكػا حيػث ختسػا مولغػاف يهػ ح  YMCZحيث مت سقد مػؤدت  مػا مدي يػة التعلػيم البػدك  1895ذلك اكة 
مت يف هػػذا انػػؤدت  ااػػتبداؿ لعبتػػ  وا قكػػاع اػػل ايعػػ اؼض اقػػيح إ ػػ اء مقابلػػة يف اػػ ة الطػػائ ة يف حالػػة اوملبػػازض وقػػد 

ظهػػػ ت يف  1908ض  ويف سػػػاـ 1897يوؿ مػػػ ة يف سػػػاـ "ميكتو يػػػت" بػػػالك ة الطػػػائ ة و عبقػػػت القواسػػػد والقػػػوا ني 
اصػبح نػه الكػ ة مقتصػ ا سلػى اػ ث  1922ظهػ ت يف ب  ػامج الهػ ؽ ايواػمل يف اػكة  1913الياباف ويف اكة 
 (2).1947ا جتػاه الػدويل سػاـ لك ة الطائ ةض واا ختاتول ( ااته  ايولبيوف ا1930-1917ن ات بني ساـ )

  .21,ص1991سصاـ الدين الوشاحي :"انباختئ التعليملية يف الك ة الطائ ة" ,ختال ال ك  الع يب,القاه ة,
 اخلصائص ادلميزة للكرة الطائرة: -3-8-1

 م تدي ة احمليمل و الوزف صتل  ح ب ال ن و اوكه.الكرة : 
 انلعػػب  جيػػزاـ 3امتػػال حمػػاا مبكطقػػة حػػ ة بعػػ ر ي ػػاو   9مػػي و س اػػ   18 م ػػتطيل عولػػ عــب:لادل

مػػي م ػػدوختة مػػن الطػػ فني بأسملػػدة إذ يصػػل  1بوااػػطة يػػمل الواػػمل بعلػػوف شػػبكة س اػػها   ػػزاينإ  
ـ.وبعملػػػل الكػػػ ة الطػػػائ ة 2.24ـ وا  ػػػاث 2.43الب ػػػاع الهػػػبكة سػػػن يػػػمل الواػػػمل بالك ػػػبة للػػػذاول 

 التمل ي  ال حق و ا اي اع والصد و اهلدؼ.بقكيات هي ا لااؿ وا اتقباؿ 
  :ب جل  قطة إذا  م ت الك ة الاية ال  يق اخلصم او يف حالة ي وج الكػ ة سػن م ػاحات اذلدف

 اللعب.
 :سصػػاـ الػػدين الوشػػاحي:"انباختئ التعليمليػػة يف الكػػ ة الطػػائ ة"ض م  ػػا  (3) سبػػني. 06اػػل ف يػػق مكػػوف مػػن   الالعبــون

 .21اابق ض ص 
 زات وخصائص األلعاب الرياضية اجلماعية:ممي 3-8-2

وانمليزات انختل ة  إف ايلعاب ال يااية اوملاسية ختتل  سن ايلعاب ايي و من حيث اخلصائص
 التالية: الك ة و انيدافض اهلملـو والدفاعض وهذا من ي ؿ بكية اللعب يف ايلعاب ال يااية اوملاسية.

كاص  ببقى بت ملى باخلصوصيات مػن التطبيػقض فػالك ة ميػزة دتتػاز يػا اخلصمض الزم ءض القوا ني ال هذه الع
   هذه ايلعاب ايي وض والقوا ني بكظم ص ات ا بصا ت ان ملوح بني الزم ء او ما اخلصم ي   هكاؾ العاب
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ي ملح فيها با حتكاؾ او ملي مثل ا ة القدـ و العػاب ايػ و   ي ػملح فيهػا با حتكػاؾ او ػملي مثػل 

 .30إيلني وختيا ف ج: ضيرات يف ايلعاب للصغال و الكبالض م  ا اابقض ص   (1)لطاه ة.الك ة ا
إف مػػا مييػػز هػػذه الكهػػاعات سػػن غريهػػا هػػي الع قػػات انتباختلػػة و انتواصػػلة بػػني اهلجػػـو و الػػدفاع يف خمتلػػ  

 او اي.ض و اذا إختلاؾ و بكامل الع قات الزمكيةض وبكيي ها ما ا ذماز بكتيك م احل اللعب و 
مػػن ا ػػل بكويكػػ  اخلػػاصض وايػػذ خمتلػػ  م ػػؤوليات التكظػػيمض وجيػػب سلػػى الطالػػب انهػػالاة يف الكهػػاعات 

ولػػيه هػػذا فح ػػب بػػل جيػػب سليػػ  ايػػذ بعػػني ا ستبػػال و الكظػػ  يف دميػػزات ويصػػائص ايلعػػاب ال يااػػية اوملاسيػػةض 
 يػذ والثقػة يف القػدلات الذابيػةض واػذلك وهػذا مػن حيػث الصػ ات الػد بتطػول بوااػطة التك ػيقض التػوازف و اػ سة التك

  )بطول لوح انباختلة والثقة باوملاسة و بطول الص ات البد يػة و انتملثػل يف القػوةض ال ػ سةض انداومػةض ان و ػةض ال شػاقة.
 .25اعواع سبد العزيز  و :ي وف  ص 

 ثوابت و أدوات األلعاب الرياضية اجلماعية: 3-9-1
 الكـرة: -3-9-2

ة اختاة مػػؤا ة بالك ػػبة ل سػػبض و بلػػيب حا يابػػ  او ايػػةض دمتلكػػة قومهػػا و ح اتهػػا اخلاصػػة يػػاض هػػي بعتػػر الكػػ  
 بكهيمل ح اة ال سب و حتث  سلى التح ؾ اود  و الق ز.

الكػ ة دتثػػل واػيلةض مػػن ي هلػا ي ػػتطيا ال سػػب )الطالػب( إلغػػاء سدوا يتػ  واختاة ب ػػملح لػ  ب ػػ ر اػػيط ب  
 لك اتض القذفاتض واحملافظة سلى الك ة....سكدما يتحصل سليهاض اقص ا

 قوا ني خمتل ة او ختقيقة حتدخت ح ب ال لعبة.وبانوازاة فهي دتثل سامل بباختؿض و ذلك ح ب 
 : ادليدان  -3-9-3

فػػػ يقني يتمللػػػك ابعػػػاخت  والتقػػػاءميػػػداف ايلعػػػاب ال يااػػػية اوملاسيػػػة فضػػػاء مغلػػػ  حيػػػاخت  و مػػػدسم   ػػػ اء 
   ػػم هػػذا ال ضػػاء مػػا زمػػ ءه للتكػػافه اػػد اخلصػػم و الػػدفاع سلػػى مكطقتػػ  اخلاصػػة.ختقيقػػةض حبيػػث اف اػػل  سػػب يقت

 .26اعواع سبد العزيز  و :ي وف, ص 
 :ادلرمى -3-9-4

يعػػين فػػوؽ انيػػداف مػػن ا ػػل ال ػػوز  بػػد سلػػى ال  يػػق اف ي ػػجل ااػػر سػػدخت مػػن الكقػػاا اػػد يصػػمل ض وهػػذا 
 وإختياهلا او ن ها هلدؼ معني.إيصاؿ الك ة 

مثػل الكػ ة الطػائ ة ايػن   مى م ببطػة بكػوع اللعبػة اوملاسيػةض فاهلػدؼ ميكػن اف يكػوف انلعػب    ػ وعبيعة ان
 ايلر لتحقيق  قطة.جتب اف بلمله الك ة 

فيملا صػص ايلعػاب ال يااػية اوملاسيػة اييػ وض ان مػى سبػالة سػن إشػالة ماختيػة اابتػةض ا  م مػى بػديل اما 
 (.30ض31ايلعاب ال يااية ان صلة "ص) اصي  مجيل:" مواوسة  من ي هلا الك ة.
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 الزمـالء: -3-9-5
اللعبػػػة ال يااػػػية اوملاسيػػػة  هػػػاا يتطلػػػب التعػػػاوف مػػػن ا ػػػل هػػػدؼ واحػػػد مهػػػيؾ وهػػػذا يعػػػين اف ال سػػػب 

والهػػػعول  إ  بعػػػد مع فػػػة ال فيػػػقالتعػػػاوف وهػػػذا   يتحقػػػق وا ػػػب سليػػػ  اف ي هػػػم زميلػػػ  اريػػػ  و  وايػػػاه يف م ػػػتوو 
 اصػي  مجيل:"مواػوسة اللعػاب ال يااػية ان صػلة"ضم  ا اػابقض - فة إ  مع فة انؤش ات الد بكه  سن اهداف .بتص فاب  با اا

 .32ص 
 
 اخلصـم:  -3-9-6  

اوملاسيػػة فػػ ف و ػػوخت اخلصػػم ميثػػل إذا اػػاف و ػػوخت ال فقػػاء قػػد اصػػبح م اػػب موافػػق لكػػن ايلعػػاب ال يااػػية 
ة ومع فػػةض مبعػػي  تيجػػة القػػوة بػػني فػػ يقني سػػن ع يػػق اهلجػػـو اػػل سكصػػ  مهػػيؾ و ااااػػي: و اػػل القابلػػة بكػػوف حمللػػ

اعػواع سبػد   لصاو  سػن ع يػق اوصػوؿ سلػى  قػاا و يف حػني اف الػدفاع  ػاوؿ إبقػاء التػوازف.ف يق  اوؿ ب  يح ا ة 
 .28العزيز  و :ي وف : م  ا اابق , ص 

 أهداف برنامج األلعاب الرياضية اجلماعية: 3-9-7
بعػ  الصػ ات اب ال يااػية اوملاسيػة جيػب اف بقػيح لػ  اهػداؼ ااااػية مػن ا ػل بطػوي  إف ب  امج ايلعػ

اخلاصػػػة يف ايلعػػػاب ال يااػػػية اوملاسيػػػةض ويكق ػػػم هػػػذا الر ػػػامج إ  البعػػػة اق ػػػاـ للعبػػػة انختػػػالة و الػػػذ  يتملثػػػل يف 
 ايهداؼ التالية:

 .فهم و ااتيعاب خمتل  حا ت اللعب والتكي  معها 
   وانكو ات اوملاسية ويكوف هذا بط يقة سضوية.الوسي بالعكاص 
 .التكظيم اوملاسي مثل اهلجـو و الدفاع وخمتل  ا واع وم احل اللعب و بدايلها 
 .حت ني الواا و انهالات ال  ختية و اوملاسية حملتوو اللعب 
 .إسطاء لؤية وااحة و لو مصغ ة سن سكاص  اللعب التكتيكي و ااتيعاب ايوااع انختل ة 
  ج وإختلاؾ الع قات الزمكية و انكا ية الد بصلح ل اتيعاب اويد مث التك يذ.إختما 

و من هكا جيب الكظػ  إ  انمليػزات الػد ميكػن بطوي هػا يف اػوء هػذه العكاصػ  وميكػن حصػ  هػذه انمليػزات 
 هػػػذه بصػػػيغة ياصػػػة يف العكاصػػػ  و اوقػػػائق الك  ػػػية و هػػػذا لا ػػػا بالدل ػػػة ايو  إ  صػػػعوبة هػػػذه اخلصػػػائص يف

ان حلػػة با اػػافة إ  سكاصػػ  ح ايػػة وبد يػػة سديػػدةض و مػػن يػػ ؿ مػػا اػػبق ذاػػ ه  ػػب اف يهػػالؾ ال سػػب وبأيػػذ 
 بع  ان ؤوليات و سلى ان توو التكظيم ميكن حتديد بع  هذه ان ؤوليات فيملا يلي:

 قائد ال  يق او دمثل ال  يق. .1
 م جل الكتائج سلى اولاؽ انقاب ت. .2
 حكم انقاب ت. .3
 .29اعواع سبد العزيز  و :ي وف : م  ا اابق , ص   كظم نكاف ات ال  ؽ.م .4
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 خالصة: 

ميكػػن القػػوؿ اللعػػب معػػ ؼ اكهػػاا بػػدك و ذهػػين يهػػدؼ إ  اليقيػػة املػػا اف ايلعػػاب ال يااػػية اوملاسيػػة 
 بهكلها الهامل مهدؼ إ  بطوي  الكاحية البد يةض الك  يةض ا  تملاسية.

ااػػػػية هػػػػي  هػػػػاعات ليااػػػػية خمتل ػػػػة بطػػػػولت سػػػػر ال ػػػػكني  ويقػػػػـو يػػػػا ايفػػػػ اخت وسليػػػػ  فػػػػ ف انملالاػػػػة ال ي 
واوملاسػػػات  لػػػيه لغػػػ ر بقويػػػة او ػػػم والعضػػػ ت وإوػػػا ل فػػػا ان ػػػتوو اويػػػو   لل ػػػ خت    ػػػيا وسقليػػػا  وا تملاسيػػػة  

 وح  الوايا إف صح التعبري  .
واػذلك   تلمليػذدة ااااػية يف بكػوين الاملا بعتر ايلعاب ال يااية اوملاسية يف حد ذامها إعال ب بػو  وقاسػ

 اوايلة دتكا التجملد الك  ي و البدك .
  ػػػػتخلص دمػػػػا بط قكػػػػا إليػػػػ    اف يصػػػػائص  ودميػػػػزات  ايلعػػػػاب ال يااػػػػية اوملاسيػػػػة  ختتلػػػػ  بػػػػايت ؼ   

 الكهاا اوملاسي املا  اف ا يت ؼ يكملن ايضا بأهداؼ ال لعبة مجاسية    
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 يهد:  مت

ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط و اجملازفات من أجل قابليةة اوضوةضعية و 
تةةا افلظةةاظ ا ةةارية و ن هةةا مةةن يالثبةةاتو وهةةملغ اوغةةامرة لكةةضل علةةى شةةكل التةةص و التةةي اواضاصةةل والان ةةي   ةةا ف

 العناصر الضرورية للنجاح.
وةةا ارجةةرااات اوييانيةةة الةةه البعناهةةا يف هةةملغ اليرااةةة مةةن أجةةل ا تةةضت ويف هةملا الظتةةل اةةنحاوت أل لض 

على ناائج علمية ميكن الضثضق هبا و اعابارها مضوضعية قابلة للاجريب مةرة أرةر و ومةي  قابليةة اوضوةضعية العلميةة 
 و هملا ال ميكن أل ياحقق إال إذا البع صاحب اليرااة منتجية علمية ريقيقة و مضوضعية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

المنهجية للبحث صل األول                                                                         الف  

64 

 
 ال:راسة االستطالعدة  -1

يف هملغ اليرااة والةه لانةاوت مضوةضعم وميةضت ل ميةمل مرحلةة الثةضر الثةانضس  ةض عاراةة االلعةا  الرياوةية  
الماعيةةةةة س الاةةةةنة افون و الثانيةةةةةإ وو لضجتنةةةةا إن الا ميةةةةمل اوعنيةةةةضل وهةةةةملا مةةةةن أجةةةةل لشةةةة ي  و ةةةةع اوعلضمةةةةات 

 ط  ضوضع حبثنا و انشغالنا اوثروح.واففكار اله لرلب
 املنيهج املستخ:م  -2

إل اخلثةةضة افون  ةةض اكةةن الباحةةث مةةن إحنةةاز حبثةةه و  ةةض اكنةةه مةةن اخلةةروج بناةةائج علميةةة ريقيقةةة مضثةةضق 
منتةةا هةةي ارايةةارغ للمةةنتج اونااةةب ليرااةةة إشةةكالية حبثةةهو و يف ريرااةةانا ا اليةةة ولبعةةا للمشةةكلة اوثروحةةة نةةر  أل 

 .هض اونتج افكثر م ئمة لثبيعة البحث اوزحي تج الضصظياون
يعرفةه عمةةار بضحةةضش علةةى أنةةه وفريقةةة لضصةةف ال ةاهرة اويرواةةةوو ولاتةةضيرها كميةةا و هةةملا عةةن فريةةق  ةةع 

عمار بضحةضشمو منةاهج البحةث  اوعلضمات اوقننة من اوشكلة و من مثة القيام باتنيظتا وحتليل إرضاعتا لليرااة العميقة.

 رابا لركي أما 921لعلمي وفرق إعياري البحثوو رييضال اوثبضعات الامعية ص ا
عةةةن اااقتةةةاا ينتةةةب يف اةةةاهرغ مةةةن ال ةةةضاهر كمةةةا هةةةي قائمةةةة يف ا اوةةةر قتةةةي لش تةةةيتا و   عبةةةارةهةةةض 

 .22رابا لركيمومناهج البحث يف علضم الرتبية و عل  النظس  ص  كشف جضانبتا و حتييي الع قة بني عناصرها.
 نة البحث وكدفدة اختداره عد -3

ين ر إن العينةة علةى أ ةا جةزا مةن الكةل أو الةبعم مةن الميةع ولةال   فكةرة ريرااةانا يف  اولةة الضصةضت 
 .921 مي حاني علضسو أاامة كامل رالبمو منتاج الرتبية البينيةوونظس اورجع الاابقوص إن لعميمات ل اهرة معينة.

من ل ميمل الانة افون والثانيةة ثةانضس لةبعم ثانضيةات واليةة نليةزال و كةال وعليه فقي مت ارايار عينة حبثنا 
 للميملو و هي عينة عشضائية و اوعرفة كاآليتم  144عيري أفراري العينة 

 اجملال الزماين و املكاين -4
قبةةافي مشلةةد ريرااةةانا اوييانيةةة بعةةم ثانضيةةات واليةةة نليةةزال سرةةاين جبيةةب  رسوعبيالميةةي  اجملااال املكاااين 4-1

 واري ارهيضواوت نضفمصولعز  جييضيةوالشتياا واري ارهيضإ.
كال القيام هبملغ اليرااة بياية مةن شةتر نةضفمص إن أوائةل شةتر مةاس بالناةبة للجانةب الن ةرس   اجملال الزماين 4-2

 أما بالنابة للجانب الاثبيقي فكاند ريراااه قرابة شتر.
 ضبط متغريات ال:ارسة  -5

 اعملة ميكن أل لقا  مضوضع حبثنا حاب اواغ ين الاالينيمنضع اواغ ات اوا
 املتغري املستقل )السبب(  -5-1

وهض الملس يؤريس يف الاغي  يف قيماه إن الاأث  فظي قي  اواغ ات افرر  هلا ع قة بةهو وحةيري اواغة  اواةاقل 
 يف ريرااانا اويضت ان االلعا  الرياوية الماعية.
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 التابع )النتدجة(  املتغري - -5-2

وهةةض الةةملس لاضقةةف قيماةةه علةةى قةةي  ماغةة ات أرةةر  ومعةةن ذلةةث أل الباحةةث حينمةةا  ةةيث لعةةيي  علةةى قيمةةة 
اواغةة  اواةةاقل ل تةةر ناةةائج للةةث الاعةةيي ت علةةى قةةي  اواغةة  الاةةابع و حةةيري يف ريرااةةانا اواغةة  الاةةابعم ل ميةةمل 

 عم ثانضيات والية نليزال.مرحلة الثضر الثانضس الانة االون والثانية لب
 إجراءات التطبدق املد:اين  -

قمنةةا باضزيةةع االاةةابيال علةةى ل ميةةمل الاةةنة افون والاةةنة الثانيةةة ثةةانضس والاحاقةةه هبةة  إن أمةةاكن لضاجةةيه  
 سالثانضيات...إ وهملا من أجل إعثائنا يي العضل و إثراا حبثنا بارجابة على االاابيال.

   أوات البحث-6
ارية العلميةةةة اواعلقةةةة بةةةالزا الاثبيقةةةي ليرااةةةة الانةةةب اويةةةيام   االعامةةةاري علةةةى  مضعةةةة مةةةن مةةةن أجةةةل اوةةة

 افريوات اثلد أاااا يفم
 االستبدان 

وهةةةةض أرياة مةةةةن أريوات ا تةةةةضت علةةةةى ا قةةةةائق والبيانةةةةات واوعلضمةةةةات فةةةةا   ةةةةع هةةةةملغ البيانةةةةات عةةةةن فريةةةةق 
و مةن بةني واةائل هةملغ الثريقةة أ ةا اقاتةاري يف التةة والضقةد كمةا أ ةا االاابيال من رة ت ووةع ااةامارة افاةئلة 

حاةةن  لاةاه  ا تةضت علةى عينةات مةن البيانةات يف أقةل وقةةد باةضف  شةروط الاقنةني مةن صةيق وثبةات ومضوةضعية.
 .921علضسو أاامة كامل رالبمو منتاج الرتبية البينيةص 

اةةؤاال لاةةبق افاةةئلة فقةةرة اتيييةةة لضوةةا  91مةةن وبنةةااا علةةى هةةملا قمنةةا بتعةةياري ااةةامارة أاةةئلة مشةةكلة 
مضوةةةةةضع اليرااةةةةةة واهلةةةةةيي منةةةةةه يشةةةةة  إن اةةةةةرية اوعلضمةةةةةات الةةةةةضاررية يف االاةةةةةامارة قةةةةةي قةةةةةيمنا باضزيةةةةةع مةةةةةا يقةةةةةار  

ااةامارة وكانةةد اوةية مةةا بةني الاضزيةةع واالاةةا م  144ااةامارة وعيةةه ااةا منا هلةةملغ االاةامارات حتتةةلنا علةةى 114
 أابضع.

 ملقابلةا-
الاأكةةي كةةمللث مةةن أل مل ورئيةةة مةةا مةةي  متةةياقية افجضبةةة اوقيمةةة  قابلةةة الا ميةة وبنةةااا علةةى هةةملا قمنةةا -

 ت كانة باليية الاامة وإلزام جانب اوضوضعية ارجبا
   املالحظة-

قمةةةا بعةةةية م ح ةةةات مةةةن كةةةمللث لضايةةةف جانةةةب او ح ةةةة الةةةملس يعاةةةص هةةةض افرةةةر جانةةةب متةةة  حبيةةةث 
كةمللث ملكضرة اةابقا  اله أجرية يف بعةم ثانضيةات واليةة نليةزال اوة رتبية البينية والرياصيةر ت العييي من حت  ال

 .ولإلجبات اوقيمةهملا الانب يعثي متياقية لبحثنا 
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 املراجع

 آنيةةيةات قر احارييةث ريينيةة أوأ ولكةضل عبةارة عةن هضمتير من اوتةارير رصةاقاا اوعلضمةات وإثةراا البحةضث
 ثلبة.....اخل.العم مملكرات وكمللث بأيات لعلماا وباحثني مقضالت فلاظية او ن ر 

 الشروط العلمدة لألداة  -
  الص:ق 

ن أجل حتقيق شروط صيق االاةابيال قمنةا بااةا يام فريقةة ااةاث ع آراا ل ميةمل الاةنة افون والثانيةة ثةانضس و و
ة مةن الا ميةمل وقةي مت عةرض االاةةابيال والةه لعاةص أحاةن فريقةة للصهنةة علةى صةيق االاةابيال واوامثلةني يف  مضعة

 عليت  و ارجابة بكل صيق فاعلية.
  الثبات 

قمنةةا باضزيةةع االاةةابيال علةةى ل ميةةمل الاةةنة افون و الثانيةةة ثةةانضس و ةةن حريتةةني علةةى أل لكةةضل ارجابةةة 
 مقنعة كافية و تياقية.

  املوضوعدة 
الثانيةةةة ثةةةانضس و ارلأينةةةا أل الناةةةائج ماةةةنية إن   ميةةةمل الاةةةنة افون وى لبعةةةي لضزيةةةع ااةةةامارة االاةةةابيال علةةة

متةةةةياقية إجابةةةةات الا ميةةةةمل علةةةةى االاةةةةامارة و عليةةةةه حتةةةةرنا علةةةةى إقنةةةةاع الميةةةةع  ضوةةةةضعية ومتةةةةياقية ااةةةةامارة 
 االاابيال فل آرااه  لضصلنا إن ناائج ريقيقة يف حبثنا.

 أسلوب التحلدل اإلحصائي  -7
ناةةائج االاةةامارة بتةةضرة واوةةحة واةةتلة قمنةةا باالاةةاعانة بأاةةلض  لكةةي يااةةن لنةةا الاعليةةق و الاحليةةل عةةن 

الاحليةةل وهةةملا عةةن فريةةق حتضيةةل الناةةائج الةةه حتتةةلنا عليتةةا مةةن رةة ت االاةةامارة إن أرقةةام علةةى شةةكل اعمةةي بيانيةةة 
 وهملا عن فريق إلباع القاعية الث ثية اوعروفة بةم

   % 944  س 

=  xفتل     x    ع
س

 100ع

x  .م النابة اوؤوية 
 عم عيري ارجابات سعيري الاكراراتإ.

 سم عيري أفراري العينة.
 ال:راسة  صعوبات-8

بعم ثانضيات والية  ل ميملالانة افون و الثانية  ا ميمللقي لضمند حيوري ريرااانا اوييانية ااابيانا مضجتا ل
ورفم لاتيل اوتة من فري بعم اويراا  عيموكما وجتاا كمللث بعم التعضبات نملكر من بينتا نليزال 

 نق  الضاائل رثراا البحث.ت  وافائلة اوقيمة الي افجابة على بعم الا ميمل عن
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 اخلالصة

ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط و اجملازفات من أجل قابليةة اوضوةضعية و 
 و التةةي اواضاصةةل والان ةةي   ةةا فيتةةا افلظةةاظ ا ةةارية و ن هةةا مةةن الثبةةاتو وهةةملغ اوغةةامرة لكةةضل علةةى شةةكل التةةص

 العناصر الضرورية للنجاح.
 ا ارجةةرااات اوييانيةةة الةةه البعناهةةا يف هةةملغ اليرااةةة يلضوةة لضصةةلنا ولةةض بالقةةير القليةةل إنويف هةةملا الظتةةل 

ب مةرة أرةر و ومةي  قابليةة اوضوةضعية ناائج علمية ميكن الضثضق هبا و اعابارها مضوضعية قابلة للاجريحتلنا على 
 العلمية.
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 :السؤال األول

 ؟تالميذ مرحلة الطور الثانويما هي األلعاب اليت تراها مفضلة أكثر عن 

 الغرض من السؤال:

 تالميذ مرحلة الطور الثانويمعرفة أي األلعاب الرياضية مفضلة عند 

 %5776 072 ألعاب مجاعية

 % 02 02 ألعاب فردية

 % 0076 02 كالمها

 % 022 022 اجملموع

7 

 7يف أفضلية األلعاب الرياضية تالميذ مرحلة الطور الثانوي : رأي( يبني33) اجلدول رقم

0

10

20

30

40

50

60

70

            

           

     

 

 7تالميذ مرحلة الطور الثانويالرياضية مفضلة عند معرفة أي األلعاب ديثل :(1الشكل )  

ون األلعظظاب يفضظظلتالميظظذ مرحلظظة الطظظور الثظظانوي % مظظن 5776( أن نسظظ ة 20نالحظظم مظظن ا ظظد ) ر ظظ   
 % فيفضلون كال األلعاب7 0076% فيفضلون األلعاب الفردية يف حني جند أن نس ة  02الرياضية أما ما نس ته 
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 : ما هي الرياضة املفضلة لديك؟السؤال الثاين

 الغرض من السؤال:

 7تلميذ مرحلة الطور الثانويمعرفة الرياضة املفضلة لدى 

 7تالميذ مرحلة الطور الثانوي 7عاب الرياضية عند: أفضلية األل( يبني34اجلدول رقم )
 النسبة التكرار  اإلجابة

 %76 022 ألعاب مجاعية

 % 06 022 ألعاب فردية

 % 022 022 اجملموع
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 7تالميذ مرحلة الطور الثانوي:ديثل األلعاب الرياضية املفضلة لدى (2لشكل )ا    

طل ظظة يفضظظلون األلعظظاب الرياضظظية ا ماعيظظة    لظظك  نسظظ ة تالميظظذ مرحلظظة الطظظور الثظظانوي نالحظظم أن مع ظظ  
 7% منه  يفضلون األلعاب الفردية 06% يف حني جند  76
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 : ما هي اللع ة  احمل  ة إليك يف األلعاب الرياضية ا ماعية؟السؤال الثالث
 الغرض من السؤال: 

   7من  ني األلعاب الرياضية ا ماعيةثانوي  السنةاأل ىل   الثانية  تالميذعند معرفة اللع ة احمل  ة 
 

 7  من  ني األلعاب الرياضية ا ماعية تالميذ مرجلة الطور التانويلدى  : اللع ة احمل  ة( يبني35اجلدول رقم )
 النسبة التكرار  اإلجابة

% 0776 062 كرة القدم  

 %07776 76 كرة اليد

 %06 022             ةكرة الطائر 

 %07776 76 كرة السلة

 % 022 022 اجملموع
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 ديثل معرفة اللع ة احمل  ة لدى للتالميذ من  ني األلعاب الرياضية ا ماعية7(:3الشكل )

%  06نسظظظظ ته  % أمظظظظا مظظظظا 0776نالحظظظظم مظظظظن لظظظظال) ا ظظظظد ) أن التالميظظظظذ يرد ظظظظون يف رياضظظظظة كظظظظرة القظظظظدم  نسظظظظ ة 
 %7 07776% حي ون كرة اليد يف حني ال ا ي يرد ون يف كرة السلة  نس ة  07776فيح ون كرة الطائرة   
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  ن اهاهتمام  األلعاب الرياضية ا ماعية؟ي : هل تعالسؤال الرابع

 :الغرض من السؤال

 7معرفة اهتمام الطل ة  األلعاب الرياضية ا ماعية

 دى اهتمام الطل ة   األلعاب الرياضية ا ماعية : م( يبني36اجلدول رقم )
 النسبة التكرار  اإلجابة

 % 72 072 نع  

 % 6 02 ها 

 % 06 022 أحيانا

 % 022 022 اجملموع
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نالحم تالميذ مرحلة الطور الثانوي أكثر   األلعاب الرياضية ا ماعيةتالميذ  ديثل معرفة اهتمام  (: 4الشكل )

% ها يهتمون  26% أ ل اهتماما يف حني نس ة  06%  نس ة  72اهتماما  األلعاب ا ماعية    لك  نس ة
    لعاب  ا ماعية7إطال ا  األ
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 يف أي األلعاب لك الغيا ات أكثر؟السؤال اخلامس: 

 الغرض من السؤال:

 أكثر7 الطل ة معرفة أي األلعاب الرياضية يكون فيها دياب

 : األلعاب الرياضية األكثر ديا ا من طرف الطل ة7( يبني37اجلدول رقم )
 النسبة التكرار  اإلجابة

 % 06 52 ألعاب مجاعية

 % 52 002 ب فرديةألعا

 % 06 022 ممتنع

 % 022 022 اجملموع
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مظظظن لظظظال)  معرفظظظة أي األلعظظظاب الرياضظظظية يكظظظون فيهظظظا الغيظظظاب أكثظظظرميثكككل   ( :5الشككككل)                
لاصظة  غيا ظات  % 52% أمظا نسظ ة06ا د ) نالحظم أن نسظ ة الغيا ظات يف األلعظاب الرياضظية ا ماعيظة  ظدرة  ظظ 

 % فيفضلون اإلمتناع على اإلجا ة067يف األلعاب الفردية أما فيما خيص نس ة التالميذ 
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 ؟أللعاب الرياضية ا ماعية يف دياب األستا  عن احلصة  إن مارست  احصل هل  :السؤال السادس

 الغرض من السؤال:

  ماعية حىت يف دياب األستا 7على ممارسة األلعاب ا تالميذ مرحلة الطورالثانويمعرفة حرص 

 7ا ماعية على ممارسة حصته  الرياضيةالتالميذ : مدى حرص ( يبني38اجلدول رقم )
 النسبة التكرار  اإلجابة

 % 62 022 نع  

 % 02 002 ها 

 % 02 72 أحيانا

 % 022 022 اجملموع
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 حىت يف دياب األستا  7 على ممارسة األلعاب الرياضية ا ماعية ميذالتال ثل معرفة حرصدي  :(6الشكل)    

% أكثظظظر حرصظظظا علظظظى ممارسظظظة األلعظظظاب ا ماعيظظظة يف ديظظظاب 62الظظظذين أجظظظا وا   ظظظنع   نسظظظ ته   التالميظظظذنالحظظظم أن 
% يف  02سظظتا    لظظك  نسظظ ة األسظظتا  أمظظا الظظذين أجظظا وا  ظظظ  ها  فهظظ  ها ديارسظظون األلعظظاب ا ماعيظظة  يف ديظظظظاب األ
 %027حني الذين أجا وا  أحيانا  فه  أ ل حرصا على املمارسة يف دياب األستا   نس ة 
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 : يف أي األلعاب تكون مرتاحا نفسيا عند ممارستها؟السؤال السابع

 الغرض من السؤال:

 7لتالميذ مرحلة الطورالثانويمعرفة أي األلعاب الرياضية مرحيا نفسيا 

 7: معرفة األلعاب الرياضية املرحية نفسيا للطل ة ( يبني39رقم )اجلدول 
 النسبة التكرار  اإلجابة

 % 5076 062 ألعاب مجاعية

 % 0076 62 ألعاب فردية

 % 06 022 كلهما

 % 022 022 اجملموع
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نالحم من لال) 7 لتالميذ مرحلة الطورالثانويية مرحيا نفسيا ديثل معرفة أي األلعاب الرياض:  (7الشكل)

% أما األلعاب الفردية فهي أ ل 5076راحة نفسية   لك  نس ة التالميذ ا د ) أن األلعاب ا ماعية تكسب 
يكونون مرتاحني نفسيا، عند ممارسة  التالميذ% يف حني جند أن  عض  0076  لك  نس ة  تلميذراحة نفسية لل

 %7 06لرياضيني   لك  نس ة كال ا
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 ما هو إحساسك  عند ممارسة األلعاب الرياضية ا ماعية؟السؤال الثامن :

 :  الغرض من السؤالظ 

 7تالميذ مرحلة الطور الثانوياست يان تأثي األلعاب الرياضية ا ماعية على 

   7اب الرياضية ا ماعيةعند ممارسة األلعتالميذ مرحلة الطور الثانوي : ي ني شعور ( 13جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 % 0076 60 الراحة

 %72 002 املتعة
 % 576 05 امللل
 %022 022 اجملموع
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 ديثل شعور طل ة القس  عند ممارسة  األلعاب ا ماعية 7:  (8الشكل ) 

يشظظعر ن  املتعظظظة عنظظد ممارسظظظة األلعظظاب الرياضظظظية تالميظظظذ جمموعظظه المظظظن  %72نالحظظم مظظظن لظظال) ا ظظظد ) أن نسظظ ة 
يشظظظظعر ن  امللظظظظل عنظظظظد ممارسظظظظة األلعظظظظاب  %576يشظظظظعر ن  الراحظظظظة يف حظظظظني أن نسظظظظ ة  % 0076ا ماعيظظظظة   نسظظظظ ة 
 الرياضية ا ماعية7

 

-  



 

 

06 

 نتائج العرض ومناقشة                                                       الثانيالفصل     

 :السؤال التاسع -

 و مهارية؟ثقافة معرفية  اكتساب يف الطور الثانوي مرحلةتالميذ  هاحيباأللعاب اليت  يما ه
 الغرض من السؤال: 

 الكتساب ثقافية ومهارية معاتالميذ مرحلة الطور الثانوي معرفة أي األلعاب الرياضية اليت حيبها 

 كتسااااب ثقافاااة معرفياااةال تالمياااذ مرحلاااة الطاااور الثاااانوي بهاااا الااايت حي : األلعااااب الرياضاااية ( يبدددن11اجلددد رل  )ددد   
 ومهارية معا.

 النسبة التكرا   اإلجابة

 ألعاب مجاعية
051 

57.5 % 

 % 5..5 051 ألعاب فردية

 % 51 0.1 كلهما
 % 011 011 اجملموع
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الكتساااب تالميااذ مرحلااة الطااور الثااانوي أي األلعاااب الرياضااية الاايت حيبهااا  ميثاام معرفااة :  (9الشددك)              
 ثقافة معرفية ومهارية معا .

حيباااون اكتسااااب ثقافاااة معرفياااة ومهارياااة يف األلعااااب تالمياااذ مرحلاااة الطاااور الثاااانوي نالحااان مااان داااالل ا ااا ول أن 
الاذين حيباون تالمياذ ثم نسابة ال% مت 51% يف حني 5..5% واأللعاب الفردية بنسبة 57.5ا ماعية و نسبتهم 

 اكتساب الثقافة املعرفية يف األلعاب ا ماعية والفردية.
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 ؟ما متعلق بادتصاص رياضي ال راسيهم ترى أن مستقبلك السؤال العاشر: 

 الغرض من السؤال:

مهاا مرهون بادتصاص رياضي ما، مع إعطاء اقرتاحني إن كان ا واب باا ننعامن و  تلميذمعرفة أن مستقبم ال
 ألعاب رياضية مجاعية و ألعاب فردية.

 مرهون بادتصاص رياضي ما. ل راسيمن حيث أن املستقبم ا تلميذ: رأي ال( يبن11اجل رل  )   
 النسبة التكرا   اإلجابة

 %85.5 550 نعم 

 % 06.5 66 ال 

 % 011 011 اجملموع
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 مرهون بادتصاص رياضي ما  تلميذ: ميثم معرفة أن مستقبم ال (11ك)  الش       

% وكاان ا اواب علاال االقرتاحاني   87نالحن من دالل ا  ول أن اإلجابات اليت كانت نبنعمن نسبتها 
% ، أماااا اإلجاباااة باااا نالن 08% فيماااا كانااات نسااابة األلعااااب الفردياااة   .8كماااا يلاااي: األلعااااب ا ماعياااة بنسااابة 

 %. 05تها با فكانت نسب
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 ؟تالميذ مرحلة الطور الثانويم إليها ي: ما هي األلعاب الرياضية اليت ميالسؤال احلادي عشر

 الغرض من السؤال:

 .تالميذ مرحلة الطور الثانويمعرفة األلعاب الرياضية اليت مييم إليها 

 .لأللعاب الرياضيةتالميذ مرحلة الطور الثانوي : ميول ( يبن11اجل رل  )   

 النسبة التكرا   اإلجابة

 %81 5.1 ألعاب مجاعية

 % 1. 81 ألعاب فردية

 % 011 011 اجملموع
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 .ثانويميثم معرفة األلعاب الرياضية اليت مييم إليها تالميذ مرحلة الطور ال (:11الشك)  

% 81يلااون أللعااب الرياضااية ونلااك بنساابة مي.تالميااذ مرحلااة الطاور الثااانوينالحان ماان دااالل ا ا ول أن 
 % فيميلون لأللعاب الفردية 1.يف حني أن نسبة 
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 ؟تالميذ مرحلة الطور الثانويالرياضية ا ماعية اليت يرغب فيها  اللعبة  : ما هي السؤال الثاين عشر

 :الغرض من السؤال

 .الرياضية ا ماعية اللعبة  يفالتالميذ معرفة رغبة 

 . تالميذ الثانويةا ماعية اليت يرغب فيها للعبة : ا( يبن11 اجل رل  )  
 النسبة التكرا   اإلجابة
 %57.5 51. كرة الق م
 % 5..06 65 كرة الي 
 % 05 61 كرة الطائرة
 % 5..00 05 كرة السلة

 % 011 011 اجملموع
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 يف لعبة من  األلعاب الرياضية ا ماعية.تالميذ معرفة رغبة ال : ميثم(11الشك)     

% أماا نسابة  57.5يرغبون يف رياضاة كارة القا م بنسابة تالميذ مرحلة الطور الثانوينالحن من دالل ا  ول أن  
كارة   % فريغباون برياضاة 5..00% فريغبون بكرة اليا ، يف حاني  5..06% فريغبون برياضة كرة الطائرة و  05

 السلة.
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ماااان يف أي ختصااااغ ترغااااب ال ارسااااة  انا كااااان توجهااااك ا ااااامعي الرياضااااة بصاااافة عامااااة : السددددؤال الثالدددد  عشددددر
 ؟   الرياضات

 :الغرض من السؤال

 .من حيث الرياضات يف التخصغ املرغوب مستقبالتالميذ معرفة رغبات ال

 (.عةا ام )بالقتيف ال راسة مس تالميذ: رغبة ال( يبن11اجل رل  )   
 النسبة التكرا   اإلجابة

 % 77.5 501 ألعاب مجاعية

 % 5..0 91 ألعاب فردية

 % 011 011 اجملموع

0

10

20

30

40

50

60

70

80

العاب فردية 

العاب جماعية

 

 

 
 يف التخصغ املرغوب مستقبال.التالميذ  معرفة رغباتميثم ( : 11الشك)        

يف ال راسااااة مسااااتقبال يف  األلعاااااب الرياضااااية ا ماعيااااة بنساااابة  يرغبااااون  التالميااااذ نالحاااان ماااان دااااالل ا اااا ول أن
 % فريغبون باأللعاب  الرياضية الفردية. 5..0% أما نسبة 77.5
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 وراء ادتيارك للتخصغ املرغوب فيه؟ نو كست: هم ترى أن دربتك الثقافية واالجتماعية السؤال الرابع عشر

 الغرض من السؤال:

 ة وا ماعية مها إح ى األسباب الدتيار االدتصاص املرغوب.معرفة إنا كانت اخلربة الثقافي

 وراء ادتيار التخصغ . ونكستثقافية و اإلجتماعية اليف أن اخلربة  تلميذ:رأي ال( يبن11اجل رل  )   
 النسبة التكرا   اإلجابة

 % 61 01. نعم 

 % 05 61 ال 

 %5. 011 رمبا

 % 011 011 اجملموع
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معرفة إنا كانت اخلربة الثقافية واإلجتماعية مها إح ى األسباب الدتيار االدتصاص ميثم ( 11الشك)       

 .املرغوب

% إال أن  05% أما اإلجابة با نالن بنسبة 61نالحن من دالل ا  ول أن اجمليبون با ننعمن ونسبتهم كانت  
 %. 5.تها كانت اإلجابات اليت كانت باالقرتاح نرمبان فنسب
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األلعااب الرياضاية ا ماعياة أفمام مان األلعااب الفردياة مان وجهاة  املياول اى: يف رأياك هام السؤال اخلامس عشدر
 نظرك؟

 :الغرض من السؤال

 .تالميذاأللعاب الرياضية ا ماعية إن كانت أفمم من األلعاب الفردية من وجهة نظر المليول اى امعرفة 

 إن كانت مكانة االلعاب  ا ماعية  أفمم من األلعاب الفردية. التالميذ: رأي( يبن11اجل رل  )   
 النسبة التكرا   اإلجابة

 % 65.75 55. نعم 

 % 7.5 51 ال 

 %8.75. 005 رمبا

 % 011 011 اجملموع
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الفردية من وجهة  إن كانت أفمم من األلعاب معرفة امليول اى األلعاب الرياضية ا ماعية:ميثم (11الشك)  

 .تالميذنظر ال

% فااريون 7.5% أمااا نساابة  65.75نالحاان ماان ا اا ول أن األلعاااب الرياضااية ا ماعيااة أفماام ونلااك بنساابة و  
 % فإجابتهم كانت نرمبان.8.75.العكس يف حني أن نسبة 
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 :خالصة عامة

ه ساااار ه و  و ه  ك يااار  ل ميااار مة اااار ه ثاااي  ه  اااك ي ماااك  ااااال ه من تااا  ماااال لباااأن  ماااك   ه   ااا   ن 
 ك  ااين ه  بااكر ه ةةكاااير ه وكحيياار و ه ي ااك و اااره ه اا و  ه اار   اب اا  ااارا ه  اايا   لثاايةة م ااك ه  و  ايااك  

 هحلةكير وهالجموكحيير.و كره منيام مال ه اك ير ه    ير وه اأسير و  م ميره 

كاار م ماايا م ا  ةك  اار ه  بااكر ه ةةكاااير ه وكحيياار لمعاا  ه ميه  ااك حيااان فك ااذ  و  ااك   ه ماااك   ه اار  
 ةمشال مال  ا  ه أةق  يوك  يا ك   ا ك  ه ةوح ه ةةكاير.

 ه يت فواك هبك ان ه أاةا ه ة يسير وههلكمر ه يت ه مي ياكاك مال   ل حب اك وه ماكده حيان ه   ه ر ه مث يقير 
  معاك  ن  مييل ل مير مة ار ه ثي  ه  ك ي و ب  حتايااك وماكفشماك  اامك   هملمباقر مبيايع د ه كلاك وهملمو ار   

 .ل مير ه  ك يةر  ضل حيا   ييال أل بكر ه ةةكاير ه وكحيير م
و  ه  ي  قيل  ن ه امك   هملميتل ا ي ك   اره ه     هملميها  حي ك ا حيال مبايمك   سيثر فك ار  إلثةهء  

 وهملاكفشر, ولمثاذ د ه ك  حيويقر فب  ه م ام ه ااي   ممغيه  اره هجملكل هحليي  ههلكم.

 حيير و لأضيا كاره ان دل حيان شيء امنك ة ل حيان هاموكم م ه  ك غ  ك  بكر ه ةةكاير ه وكو 
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 االقرتاحات: 

تالميذ مرحلة ووقوعنا على  واقعها احلقيقي عند  ادليول اىل االلعاب الرياضية اجلماعية بعد إطالعنا على          
أفضل من األلعاب الفردية تورد هنا بعض التوصيات اليت من شأهنا الرقى هبذه  مبيوال واليت حظيت  الطور الثانوي

 وارتأينا أن نذكر منها :   الميذتاألخرية  اىل مستوى أفضل عند ال

 على ممارسة األلعاب الرياضية الفردية.تالميذ حث ال -
 توفري الوسائل و األجهزة اخلاصة بالرياضات الفردية. -
 إجراء منافسات و دورات خاصة بالرياضات الفردية. -
 على األساتذة تدعيم الرياضات الفردية. -

 على االهتمام باأللعاب الرياضية و خاصة الفردية. تالميذحتفيز ال -
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 :باللغة العربية قائمة املراجع 

 للكتاب، عمان. دار النشر،اإلدارة النظرية،إبراهيم العمري -1    
 .اإلسكندرية  إمييلي وديع فرج: خربات يف األلعاب للصغار و الكبار، منشأة املعارف، -2
    برابح تركي: مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس، اجلزائر،. -3
 .،: علم النفس الرياضيحسن عالوي -4
 حسن شلتوت معوض: التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية،. -5
 . حسن سيد معرض: كرة السلة للجميع -6
 .الرياضيةحسام الدين طلحة، عدلة عيسى مطر: مقدمة يف اإلدارة  -7
 منري جرجس إبراهيم: كرة اليد للجميع. -8
 لرياضية .مفيت إبراهيم محاد: تطبيقات اإلدارة ا -9

 ،. ة البطوالت واملنافسات الرياضية مروان عبد اجمليد إبراهيم: إدار  -11
 مروان عبد اجمليد  إبراهيم: الرياضة للجميع. -11
 حممد قطبار راشد، مسري عباس: اإلدارة و التنظيم يف جمال ت ب ر. -12
النفس  حممد حسني علوي: أسامة كامل راتب: البحث العلمي يف الرياضة وعلم -13

 الرياضي،.
 جنم الدين سهوري: رأي يف فلسفة اللعب. -14
 ناصيف مجيل: موسوعة األلعاب الرياضية املفصلة. -15
 .مناهج البحث العلمي  عمار بوحوش: -16

 .مارسات الوظيفية، النهضة العربيةعلي أمحد الشرفاوي: إدارة األعمال، الوظائف و امل 17-
 عصام بدوي: استثمار الوقت يف اهليئات الرياضية. 18-
 عصام بدوي مروان: موسوعة التنظيم واإلدارة البدنية و الرياضية  . 19-
 عصام الدين الوشامي: املبادئ التعليمية يف الكرة الطائرة. 20-
 .مجة حسن معرض مكتبة األجنلو مصريشالز بيوكر: أسس الرتبية البدنية، تر  21-
 ي أمحد، كوتر كوجك: تربية الطفل املدرسية.سعد مرس 22-
 سامي الصغار، كرة القدم، دار الكتب للطباعة و النشر. 23-
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 اخلويل أمني أنور: الرياضية و اجملتمع، عامل املعرفة. 24-
 :جيية قائمة املراجع باللغة األ -

25-Nicole de Chasamame: " Eudication physique et sports 
collictifs", Edition , Paris. 

قائمة املراسيم:  - 
.5991الرياضية ، وزارة الشباب والرياضة ، املركز الوطين لإلعالم و الوثائق -27   
 الرسائل  واألطروحات :  -

كعواش عبد العزيز وآخرون : مكانة األلعاب الرياضية اجلماعية نذكر منها  الدرسات املشاهبة  -28
, مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف الرتبية البدنية الرياضية ,   يف حصة الرتبية البدنية والرياضية

 م. 4002معهد الرتبية البدنية والرياضية , جامعة قسنطينة ,
   



 1 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مستعامن جامعة

 والرياضية لوالية مستعامن ةمعهد الرتبية البدني
 قسم الرتبية البدنية والرياضية                                            

 
 

 
 

 (ة االوىل والثانيةالسن) تالميذ مرحلة الطور الثانويموجهة إىل  استمارة  
قسل  الربيلة الدننيلة  علل  ارلرة وحركلة االنسلان يف الربيلة الدننيلة والرضاةلية ماسلراز مذكرة لنيل  هلها ة اجن إطاريف  

 :والرضاةية حتت عنوان 

 " حنو ممارسة االلعاب الرياضية اجلماعية ميول تالميذ مرحلة الطور الثانوي"
سللتد س  إجابللاتك  أناحة وموةللوعية علمللا بكلل   للر  يف اإلجابللة علللس اةسلل لةاملسللا ة  احملرمللة ك سلليا ت نرجللو ملل 

 .تستعم  ةغراض علمية حبتة  و سرضة
 

                                                  
 
 
 ادلشرف: األستاذ  -                                                    :               نيلباالطمن إعداد  -
 عدنضة بوزضان.                                                                     / محزاوي 

 عدنضة امحن. 
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 املناسدة اإلجابةيف ×( مالحظة:ةع عالمة)
 
 

 

П- :معلومات البحث 

 ؟تالميذ مرجلة الطور الثانوي:ما هي اةلعاب اليت تراها مفضلة أكثر ع  السؤال األول
 كال ا        ألعاب فر ضة                             ألعاب مجاعية

 : ما هي الرضاةة املفضلة لنضك؟السؤال الثاين
 ألعاب فر ضة                        ألعاب مجاعية    

 : ما هي اللعدة  احملددة إليك يف اةلعاب الرضاةية اجلماعية؟السؤال الثالث
 كرة السلة                   الكرة الطائرة                   كرة الين                    كرة ال نم 

 : ه  تعريون االهتمام باةلعاب الرضاةية اجلماعية؟السؤال الرابع
 

 احيانا  نع                         ال       

 لك الغيابات أكثر؟ تكون متحمسا يف أي اةلعابالسؤال اخلامس: 
 
 ممتنع           العاب فر ضة                               ألعاب مجاعية  

 : ه  حص  و إن مارست  اةلعاب الرضاةية اجلماعية يف غياب اةستاذ ع  ارصة؟السؤال السادس

 نع                                         ال                                  احيانا

 : يف أي اةلعاب تكون مرتاحا نفسيا عنن ممارستها؟ السؤال السابع

 ألعاب مجاعية                 ألعاب فر ضة                   كال ا

 ما هو إحساسك  عنن ممارسة اةلعاب الرضاةية اجلماعية؟ السؤال الثامن :

 املل                             الراحة                                املتعة          
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 يف اكتساب ث افة معرفية و مهارضة؟ تالميذ مرحلة الطور الثانوي:ما هي اةلعاب اليت حيدها السؤال التاسع
 كال ا        ألعاب مجاعية                             ألعاب فر ضة

 ص رضاةي ما؟متعلق باختصا لنراسيه  ترى أن مست دلك االسؤال العاشر: 

 نع                                         ال                                  

 ؟تالميذ مرحلة الطور الثانوي: ما هي اةلعاب الرضاةية اليت ميي  إليها السؤال احلادي عشر
 ألعاب مجاعية                        ألعاب فر ضة

 ؟تالميذ مرحلة الطور الثانوي اللعدة  الرضاةية اجلماعية اليت ضرغب فيها : ما هي  السؤال الثاين عشر
 كرة ال نم                     كرة الين                   الكرة الطائرة                   كرة السلة

 ؟مست دالفي أي ختصص ترغب النارسة توجهك اجلامعي الرضاةة بصفة عامة ف اذا كان:السؤال الثالث عشر
 ألعاب مجاعية                        ألعاب فر ضة

 وراء اختيارك للتخصص املرغوب فيه؟ نو كست: ه  ترى أن خربتك الث افية واالجتماعية السؤال الرابع عشر

 نع                                         ال                                  رمبا
 
 

اةلعاب الرضاةية اجلماعية أفض  م  اةلعاب الفر ضة م  وجهة  امليول اىل: يف رأضك ه  عشر السؤال اخلامس
 نظرك   ؟

 

 نع                                         ال                                  رمبا
 



Research Summary 

 

Study Title 

Students in secondary phase stage tendencies towards the practice of 

sports collective. 

The aim of the study 

        Highlighting the tendencies and the reality of team sports in the 

secondary phase stage. 

The problem of the study 

How pupils phase secondary stage tendencies Nhommarsh Alaab 

collective sports? 

Hypotheses of the study 

General hypothesis 

 Sports collective tendencies better when students stage secondary 

phase of individual games. 

Partial hypotheses 

- The participation of pupils effectively in the share of sports 

collective more than the individual. 

- Pupils phase secondary stage tendencies to sports collective more 

than the individual. 

The field study procedures 

Sample: our research sample consisted of students first and second 

year of the mandate of some high schools Relizane and the number of 

respondents 400 pupils, and are stratified random sample. 

Curriculum and tools used in the study: 

 As we discussed under mounting social psychological phenomenon, 

we had to follow the descriptive approach in which the researcher 

collects facts about mental and behavioral functions, this order to 

reach an accurate picture of coherent phenomena Almadrosh.okadd 

from those adopted in this study to the questionnaire tool as a means 

to gather information. 

Conclusions and suggestions 

      - Urged the students to the exercise of individual sports. 

- The provision of means and devices of individual sports. 

- Conducting competitions and special courses for individual sports. 

- The professors strengthen individual sports. 

- Motivate students to pay attention to sports games and a private 

individual. 



 



 ملخص البحث
 

 عنـوان الدراسـة  
 .ميول تالميذ مرحلة الطور الثانوي حنو ممارسة االلعاب الرياضية اجلماعية 

 اهلـدف من الدراســة 
 .مرحلة الطور الثانويوواقع األلعاب الرياضية اجلماعية يف ميول إبراز         

 مشكلة الدراســة  
 ؟ يةعضية اجلماياوممارسة االلعااب الر ميول تالميذ مرحلة الطور الثانوي حن مدى ما

 فرضيــات الدراســة 
 الفرضية العامــة 

 من األلعاب الفردية.تالميذ مرحلة الطور الثانوي أفضل عند ميوال لأللعاب الرياضية اجلماعية  
 الفرضيات اجلزئيـة

 فردية. بشكل فعال يف حصة األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من التالميذ المشاركة     -
 إىل األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من الفردية.تالميذ مرحلة الطور الثانوي ميول  -

 إجراءات الدراسة امليدانية 
و كتان عتدد أفتراد  واليتة لليتنانلثانويتات بعت  الستنة األوىل والثانيتة تالميتذ حبثنتا متن  ومتثلت  عينتة العينة :

 ، و هي عينة عشوائية طبقية.تلميذ 044العينة 
 املنهج و األدوات املستعملة يف الدراسة: 

مبا أن حبثنا يتعرض لظاهرة اجتماعية نفسية، توجب علينا إتباع ادلنهج الوصفي وفيه يقوم الباحث جبمع  
احلقائق عن الوظائف العقلية والسلوكية وهذا قصد التوصل إىل صورة دقيقة متماسكة عن تلك الظواهر 

 دروسة.ولقد اعتمدنا يف دراستنا هذ  عل  أداة االستبيان كوسيلة جلمع ادلعلومات .ادل
 إستخالصات واقرتاحات 

 عل  ممارسة األلعاب الرياضية الفردية.تالميذ حث ال  -      
 توفري الوسائل و األجهنة اخلاصة بالرياضات الفردية. -
 إجراء منافسات و دورات خاصة بالرياضات الفردية. -
 األساتذة تدعيم الرياضات الفردية. عل  -
 عل  االهتمام باأللعاب الرياضية و خاصة الفردية.التالميذ حتفين  -
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