
 

 

 

 

 

 

 

و درس التربية البدنية و الرياضية في بناء بعض دور أستاذ 
 العالقات االجتماعية لدى بعض تالميذ الطور الثانوي 

 

ثانويات مدينة عين تموشنت بعض أجريت على  مسحيةدراسة    

 

 بعنوان :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 –مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية  

 

 قسم التربية البدنية و الرياضية

 

 في تخصص   (LMD)ماستربحث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة 

  علم الحركة وحركية االنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشراف :       : انإعداد الطالب

  الدين جمال د. مقراني أ         بن مجاهد محمد االمين   -

 شرقي تاج الدين منصور -

 

 

 

 

 

 

  2014/2015 :السنة الجامعية



 

رب ال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال باليأس  يا

إذا أخفقت بل ذكرني دائما أن اإلخفاق هو التجربة التي 

 تسبق النجاح.

             يا رب إذا أعطيتني نجاحا فال تأخذ تواضعي ،

      ،و إذا أعطيتني تواضعا فال تأخذ اعتزازي بكرامتي

 ،اعة االعتذارو إذا أسأت يا رب إلى الناس فامنحني شج

 .و إذا أساء الناس إلي فامنحني شجاعة العفو

وذكرني يا ربي بان ال ادعي في العلم معرفة،               

 .و أني إذا علمت شيئا غابت عني أشياء 

 -آمين يا رب العالمين-



  

 إىل الوالدة الكرمية أطال اهلل يف عمرها .

 أسي.تاجا على ر اهلل الكريم أبقاهإىل الوالد 

 .كبريا و صغريا بن جماهد و عائلة شرقيإىل كل أفراد عائلة 

واألستاذ  ي حممود املهدي القيسيصإىل املرحوم األستاذ الدكتور ق

 الدكتور شعالل عبد اجمليد.

 .إىل كل األساتذة و الدكاترة تقديرا و احرتاما و عرفانا

  .إىل كل أساتذة الرتبية  البدنية و الرياضة

 تقيق مجال . إىل األستاذ

 .إىل زمالء الدفعة خاصة

 .إىل كل األصدقاء و األهل و األقارب

 .إىل كل من يسعى يف طلب العلم

 

 األطروحة.إىل هؤالء مجيعا أهدي هذه 
 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل و كفى، و الصالة و السالم على المصطفى

 أما بعد،

 المشرف األستاذ  إلىأتقدم بالشكر و التقدير و االمتنان     

و  لما أبداه من توجيهات مقراني جمال الدين الدكتور األستاذ 

 ،بشكلها النهائي  المذكرةخراج هذه في انجاز و إ و متابعة  اهتمام

التي كانت سراجا منيرا  قيمةال همعلوماتعلينا ب  الذي لم يبخلو

 . ري العلمي اهتديت به في مشوا

 

األستاذ الدكتور رمعون : كل من  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كما 

 . محمد ، األستاذ الدكتور عطاء هللا احمد و األستاذ الدكتور الراوي 

 

 

نصائحه قوراري بن علي الدكتور إلى أتقدم بالشكر الجزيل كما     

و أتقدم بالشكر إلى ، االستاد عتوتي نور الدين ، كوتشوك  الوجيهة

 . األطروحةكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذه 

 

 :زمالءالو أخيرا أتقدم بالشكر و التقدير إلى 

 سفيان دافي  -

 هاشم مصطفى -

 بن  مشتة امين -

 لعريش حفصة  -

 سعيد بوهدة  -



 قائمة احملتويات

 اإلهداء 
 شكر وتقدير 

 قائمة احملتوايت 
 اجلداول  قائمة

 قائمة األشكال البيانية 
 1 ........................................................................................... مقدمة-1
 2 .................................................................................. مشكلة الدراسة-2
 3 ................................................................................... أهداف البحث-3
 4 ..................................................................................... أمهية البحث-4

 6 ................................................................................... الدراسات املشاهبة
 12 ........................................................................................... خالصة

 الدراسة النظريةالباب األول: 
 14 ................................................................................ مدخل الباب األول

 الفصل األول: األستاذ ودرس الرتبية البدنية والرايضية
 16 ............................................................................................. متهيد
 16 ......................................................................... أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية/1.1

 16 ............................................................... / شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية2.1

 16 ............................................................... /الشخصية الرتبوية للمدرس1.2.1
 17 .............................................................. /الشخصية القيادية للمدرس2.2.1

 17 ............................... / اخلصائص و الصفات الواجب توفرها يف أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية3.1

 18 .................................................................... /اخلصائص الشخصية1.3.1
 18 ...................................................................... /اخلصائص اجلسمية2.3.1
 18 ............................................................. / اخلصائص العقلية و العلمية3.3.1
 19 ............................................................ / اخلصائص اخللقية و السلوكية4.3.1
 20 .................................................................. / اخلصائص االجتماعية5.3.1



 20 ................................................................/ واجبات أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية4.1

 20 ........................................................................ / الواجبات العامة1.4.1
 21 ......................................................................... / درس الرتبية البدنية و الرايضية5.1

 21 ......................................................رس الرتبية البدنية و الرايضية/تعريف د1.5.1
 21 .................................................................... / أمهية درس الرتبية البدنية و الرايضية6.1

 22 ................................................................. / أغراض درس الرتبية البدنية و الرايضية7.1

 22 ................................................................... / تنمية الصفات البدنية1.7.1
 22 ................................................................... / تنمية املهارات احلركية2.7.1
 23 ............................................................... / اكتساب الصفات اخللقية3.7.1
 23 ........................................................................... / النمو العقلي4.7.1

 23 ................................................................... الرايضية/تقسيم درس الرتبية البدنية و 8.1

 24 ................................................................. / أهداف درس الرتبية البدنية و الرايضية9.1

 24 ................................................................. / تقومي درس الرتبية البدنية و الرايضية10.1

 24 ............................................................. / استمرارية درس الرتبية البدنية و الرايضية11.1

 25 ............................................................................ / النشاط الرايضي الداخلي12.1

 25 ....................................................... / مميزات النشاط الرايضي الداخلي1.12.1
 26 ...................................................... / أهداف النشاط الرايضي الداخلي2.12.1

 26 ............................................................................ رايضي اخلارجي/ النشاط ال13.1

 26 ..................................................... / مميزات النشاط الرايضي و اخلارجي1.13.1
 26 ....................................................... / برانمج النشاط الرايضي اخلارجي2.13.1

 27 .......................................................................................... اخلالصة
 الفصل الثاين: املراهق والعالقات االجتماعية

 29 ............................................................................................. متهيد
 29 .............................................................................. / تعريف املراهقة1.2

 29 ................................................................................... / لغة1.1.2
 30 ............................................................................. / اصطالحا2.1.2

 30 .......................................................................... / املراهقة حسب بعض العلماء2.2



 Debesse ................................................... 30 –/ املراهقة حسب دوبيس 1.2.2
 31 ............................................................................... / مراحل املراهقة3.2

 31 ................................................. سنة( 17-15/ مرحلة املراهقة املتوسطة )1.3.2
 32 ........................................................ سنة(: 21-18املراهقة املتأخرة )/ 2.3.2

 32 ............................................................................... / مظاهر النمو يف املراهقة4.2

 32 ......................................................................... / النمو اجلسمي1.4.2
 32 .................................................................../ النمو العقلي و املعريف2.4.2
 33 ....................................................................... / النمو االجتماعي3.4.2
 33 ...................................................................... / النمو الفسيولوجي4.4.2
 34 ........................................................................... / النمو احلركي5.4.2

 34 ...................................................................... / بعض مشكالت املراهقة5.2
 34 ........................................................................ النفسية/املشاكل 1.5.2
 35 .................................................................... / املشاكل االجتماعية2.5.2
 35 ....................................................................... / املشاكل الدراسية3.5.2

 36 .............................................................................. / املراهقة يف الطور الثانوي6.2

 36 ...................................... الطور الثانوي :كما يقول )فوزي حممد جبل (:/ مميزات املراهق يف 7.2

 36 ...................................................................... / مشاكل املراهق يف الطور الثانوي8.2

 36 ....................................................................... / املشاكل األسرية1.8.2
 37 ....................................................................... / املشاكل املدرسية2.8.2
 37 ....................................................................... / املشاكل النفسية3.8.2
 37 .................................................................... / املشاكل االجتماعية4.8.2
 37 ....................................................................... / املشاكل الصحية5.8.2

 38 ..................................................................... / متطلبات املراهقة يف الطور الثانوي9.2

 38 ................................................................. / متطلبات املراهقة من الناحية البدنية10.2

 38 ......................................................................... / مفهوم االنفعاالت11.2
 39 .......................................................................... / أقسام االنفعاالت12.2

 39 ....................................................................... / القسم االجيايب1.12.2



 39 ........................................................................ / القسم السليب2.12.2
 39 .................................................................... / االضطراابت النفسية عند املراهق13.2

 39 .............................................................................. / تعريف القلق14.2
 39 ................................................................................. / لغة1.14.2
 40 ........................................................................... / اصطالحا2.14.2

 40 ....................................................................... / تعريف العلماء القلق15.2
 40 .............................................................................. / أسباب القلق16.2

 40 ....................................................................... / الرفض أو النبذ1.16.2
 40 ........................................................................... / عدم الثقة2.16.2
 40 .................................................................... / اإلحباط و الصراع3.16.2
 41 ..................................................................... / االستعداد الوراثي4.16.2
 41 ................................................................ / مواقف احلياة الضاغطة5.16.2

 41 ............................................................................ القلق يف الرايضة/ مصادر 17.2

 41 .................................................................... / اخلوف من الفشل1.17.2
 41 ................................................................ / اخلوف من عدم القدرة2.17.2
 42 ............................................................../ فقد السيطرة على املوقف3.17.2

 42 ........................................................................... االكتئاب/ تعريف 18.2
 42 ................................................................................. / لغة1.18.2
 42 ........................................................................... / اصطالحا2.18.2

 42 ........................................................................... /أعراض االكتئاب19.2
 42 ......................................................................... / أعراض املزاج1.19.2
 43 ..................................................................... / األعراض الدافعية2.19.2
 43 ...................................................................... / األعراض البدنية3.19.2
 43 ...................................................................... / األعراض املعرفية4.19.2

 43 ............................................................................ / مفهوم اجلماعة20.2
 43 ........................................................................ االجتماعي/ التفاعل 21.2
 44 .......................................................................... / مراحل التفاعل االجتماعي22.2



 44 ........................................................................ / املرحلة األوىل1.22.2
 44 ......................................................................... / املرحلة الثانية2.22.2
 44 ......................................................................... / مرحلة الثالثة3.22.2
 44 ........................................................................ / املرحلة الرابعة4.22.2
 45 ....................................................................... / املرحلة اخلامسة5.22.2
 45 ...................................................................... / املرحلة السادسة6.22.2

 45 .......................................................................... / مبادئ التفاعل االجتماعي23.2

 45 ................................................................... / األدوار االجتماعية1.23.2
 45 ............................................................................. / االتصال2.23.2
 45 ............................................................................... / التوقع3.23.2
 45 ................................................................... / اإلدراك االجتماعي4.23.2

 45 .................................................... أمهية التفاعل االجتماعي و العالقات االجتماعية /24.2

 46 .......................................................................... / شروط التفاعل االجتماعي25.2

 47 .......................................................................................... اخلالصة
 الباب الثاين: الدراسة امليدانية

 49 ................................................................................. مدخل الباب الثاين
 األول: منهجية البحث واإلجراءات امليدانيةالفصل 

 51 ............................................................................................. متهيد
 52 ................................................................................ /منهج البحث1.1
 52 ..................................................................... /حتديد جمتمع عينة البحث2.1
 52 ........................................................................... /عينة البحث 1.2.1

 52 .............................................................................. / جماالت البحث1.3
 52 ........................................................................... /اجملال البشري1.3.1
 53 ........................................................................... /اجملال املكاين2.3.1
 53 ........................................................................... / اجملال الزمين3.3.1

 53 .............................................................................. /متغريات البحث4.1
 54 ......................................................................... / الدراسة االستطالعية5.1

 54 ................................................... / املرحلة األوىل من الدراسة االستطالعية1.5.1



 55 .................................................... /املرحلة الثانية من الدراسة االستطالعية2.5.1
 56 ....................................................................... / أدوات ووسائل البحث6.1
 57 ........................................................ /األسس العلمية لالستبيان املستعمل يف  الدراسة7.1

 57 .......................................................................... / صدق احملتوى1.7.1
 57 ......................................................................... /ثبات االستبيان2.7.1
 57 ............................................................................. / املوضوعية3.7.1

 57 ........................................................................ / املعاجلات اإلحصائية املستعملة8.1

 58 ................................................................... / اختبار حسن املطابقة1.8.1
 59 ...................................................................... /الوسيلة اإلحصائية2.8.1

 59 ............................................................................ / صعوابت البحث9.1
 59 .......................................................................................... اخلالصة

 الفصل الثاين: عرض وحتليل ومناقشة النتائج
 61 ......................................... /عرض و حتليل نتائج حمور أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية1.2
 71 .............................................. / عرض و حتليل نتائج حمور درس الرتبية البدنية و الرايضية2.2

 86 ........................................................................... / استنتاج عام حول االستبيان3.2

 87 ..................................................................... / مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات4.2

 90 .................................................................................... اخلالصة العامة
 91 ................................................................................ اقرتاحات وتوصيات

 92 ............................................................................................ اخلامتة
 قائمة املصادر واملراجع 

 املالحق 
 امللخص

 

 

 



 قائمة اجلداول

 

 61 ............. إعطاء أستاذ الرتبية البدنية للتالميذ حرية اختيار أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضي ( يبني :01اجلدول رقم )
 62 ..................................... ( يبني : تفاعل التالميذ يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ02اجلدول رقم )
 64 ...................................................... ( يبني : مدى اهتمام األستاذ مبشاكل التالميذ03اجلدول رقم )

 65 ........................................... مشاكلهم حل يف لتالميذه األستاذ مساعدة مدى:  يبني( 04) رقم اجلدول
 67 ...................................... البدنية و الرايضية( يبني : مداخالت التالميذ أثناء حصة الرتبية 05اجلدول رقم )
 68 .......................................... ( يبني: معاملة أستاذ  الرتبية البدنية و الرايضية  مع التالميذ06اجلدول رقم )
 70 ...................................................... ( يبني: امليزة اليت يفضلها التالميذ يف أستاذهم07اجلدول رقم )
 71 .................................... ( يبني: ميثل نسبة مشاركة التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية08اجلدول رقم )
 73 ......... االندماج بينهم ( يبني :دور حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ وزايدة09اجلدول رقم )
 75 ............................................. ( يبني: رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية10اجلدول رقم )
 77 ................................ ( يبني: اإلحساس النفسي للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية11اجلدول رقم )
 78 .......................................... ني: التكيف االجتماعي عند التالميذ يف اللعب اجلماعي( يب12اجلدول رقم )
 80 ..................... ( يبني: مدى معرفة حصة الرتبية البدنية والرايضية علي تكوين العالقات االجتماعية13اجلدول رقم )
 81 ............................................... التالميذ يف حل مشاكلهم( يبني: مدى مساعدة املادة 14اجلدول رقم )
 83 ........................( يبني: دور الرتبية البدنية و الرايضية يف ختليص التالميذ من االضطراابت النفسية15اجلدول رقم )
 85 ....... خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضية( يبني: ميثل طبيعة العالقات اليت تنشأ بني التالميذ من 16اجلدول رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قائمة األشكال البيانية

 

 

 

 61 ........... (يبني: إعطاء أستاذ  الرتبية البدنية للتالميذ حرية اختيار أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضي01شكل بياين رقم )
 63 ................................. ( يبني: تفاعل التالميذ يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ.02شكل بياين رقم )
 64 ................................................... ( يبني: مدى اهتمام األستاذ مبشاكل التالميذ03شكل بياين رقم )
 65 ......................................... األستاذ لتالميذه يف حل مشاكلهم( يبني: مدى مساعدة 04شكل بياين رقم )
 67 .................................... ( يبني: مداخالت التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية05شكل بياين رقم )
 68 .................................................. ( يبني: معاملة أستاذ الرتبية البدنية مع التالميذ06شكل بياين رقم )
 70 ................................................ ( يبني: امليزة اليت يفضلها التالميذ يف أستاذهم  .07شكل بياين رقم )
 72 ..................................... والرايضية البدنية الرتبية ( يبني : التالميذ الذين ميارسون حصة08شكل بياين رقم )

 73 ...... ( يبني: دور حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ وزايدة االندماج بينهم09ين رقم )شكل بيا
 75 .......................................... ( يبني: رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية10شكل بياين رقم )

 77 ............................. ( يبني: اإلحساس النفسي للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايض11ين رقم )شكل بيا
 79 ...................................... ( يبني: التكيف االجتماعي عند التالميذ يف اللعب اجلماعي12شكل بياين رقم )
 80 .................. حصة الرتبية البدنية والرايضية علي تكوين العالقات االجتماعية( يبني: مدى معرفة 13شكل بياين رقم )
 82 ........................................... ( يبني: مدى مساعدة املادة التالميذ يف حل مشاكلهم14شكل بياين رقم )
 83 ..................... ختلص التالميذ من االضطراابت النفسية ( يبني: دور الرتبية البدنية و الرايضية يف15شكل بياين رقم )
 86 ... متثل طبيعة العالقات اليت تنشأ بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضية ( يبني:16شكل بياين رقم )

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعريف بالبحث



 التعريف بالبحث

1 

 

 مقدمة: -1

من أجزاء الرتبية و التعليم جند الرتبية البدنية و الرايضية اليت تعد جزءا مهما من أجزائها أو مظهر من 

مظاهرها لكوهنا تعتين كذلك برعاية اجلسم وصحته ومن أهم األسباب اليت أدت برجال الرتبية احلديثة اىل االهتمام 

لتأكيد على أن العناية بصحة اجلسم وأتدية أجهزته ا،أبجسام الناشئني وصحتهم يف كل مرحلة من مراحل النضج 

وهي من مميزات الرتبية العامة هتدف اىل اعداد املواطن الصاحل جسميا وعقليا وخلقيا  ،ووظائفه تؤثر على الفرد 

 وجعله قادرا على االنتاج و القيام بواجبه حنو جمتمعه ووطنه.،

ال زالت هذه ،أكثر وأرقى للرتبية البدنية و الرايضية ويف الوقت الذي ترى فيه الكثري من الدول طموحات 

والزال مربون وأساتذة هذه املادة يعانون من االقصاء و التهميش ،املادة يف منظومتنا الرتبوية ال حتض ابهتمام كثري 

فعال يف بناء ، ابلرغم من اهنم يسامهون بشكل كبري و  و الدور الفعال الذي يقوم به  ،و االستهزاء ابملهام النبيلة 

 .االجيال الصاحلة 

وابعتبار الرتبية البدنية و الرايضية نوع من أنواع الرتبية فضلنا تسليط الضوء على دور االستاذ وأتثريه على 

اجلانب الوجداين االجتماعي للتالميذ يف الطور الثانوي ومن خالل احتكاكه هبم وكذلك خلق انسجام وتفاعل 

ابإلضافة اىل دور املريب الذي ال تقتصر مهامه على تبسيط املادة الدراسية ونقل املعرفة ،اجتماعي فيما بينهم 

 للمتعلمني وحسب بل تشويقهم اليها وتنشيط ذاكرهتم على حنو أكرب الستيعاهبا.

 من أكثر أو نظامني بني املتساوي أو املتبادل التأثري أنه" أجنلش" قول حد على عامة ابلتفاعل  يقصد

 .احليوان و اإلنسان سلوك يف التفاعل ويبدو  االجتماعي التفاعل وخاصة نظامني

 ،فيه يسامهون الذين يراها كما، الداخلية اجلماعي العمل قوة" االجتماعي  التفاعل أبن( آوينك.أ) ويرى 

 حللتف وانصهار امتزاج" او ( "ومنافسة اختالف) ابملعارضة التفاعل ، التفاعل من نوعني بني" آوينك" ميز لقد و

 (64 صفحة ،2007 ،.ع سالمة) املشاهبة و ، املساواة و ، احلوار درجة على النتائج
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كما تعتبـر مرحلـة املراهقـة من أبـرز و أهـم مراحـل النمـو التـي ميـر هبـا الفرد يف حياته، و التـي تصـادف 

مـن التغيـرات النفسيــة و الفسيـولـوجيـة و االجتمـاعيـة التـي  مرحلـة التـعليـم الثانـوي، و التـي ميـر التلميـذ فيهـا جبملـة

 تـؤثـر بـدورهــا علـى السلـوك العـام للتلميـذ داخـل املـؤسسـة و خارجها.

و مرحلـة املراهقـة مرحلـة يقرتب فيهـا الفـرد من اكتمال النمو مبختلف أنواعه، لذا لزم علينـا مراعـاة 

 لنفسيـة و االجتماعيـة للفـرد عن طريق التطرق هلذه املرحلة الـعـمـريـة .اخلصائـص البنيويـة و ا

لذلك ارأتينا يف حبثنا تسليط الضوء على دور استاذ الرتبية البدنية و الرايضية يف حتقيق االندماج 

 وبعث روح التعاون وحتسني العالقة فيما بينه.،االجتماعي و االرتياح النفسي للتالميذ 

 الدراسة :مشكلة    -2

تالميذ املرحلة الثانوية العديد من أن  من خالل اجراءاان الرتبص امليداين على مستوى الثانوايت الحظنا 

يتعرضون اىل مشاكل نفسية قد تتطور اىل تغريات واضطراابت يف سلوكياهتم و اليت تنعكس على الناحية النفسية 

الشقاق بني التالميذ عندما ختتلف و تتصادم االفكار و  تكون املتسبب االول يف زرع االجتماعية و الفكرية ،

 .الطموحات 

املتغريات اليت مير هبا التلميذ  يف هذه املرحلة سواء متعلقة بنموه الذايت أو ابلنسبة للمجتمع  و ابلرغم من

هذه  تالميذ قابل احتياجات ي إال اننا ال جند ما ،املدرسي الذي يتميز بطابع خاص وكذلك االحنرافات القائمة 

بعضها قد يصل اىل مستوى  ، الثانوية  أو خارج لاملرحلة فمن املنتظر أن تواجههم مشاكل حادة سواء يف داخ

و تصبح افكارا مناهضة ذلك اىل اجملتمع  االعتداء العنف، وعدم احرتام االنظمة ورمبا يصل،االحنراف كالعدوان 

 للمجتمع أبسره .
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ظل غياب اسرتاتيجيات الدولة للتكفل ابملراهقني املتمدرسني جند ان  و لعل اكرب متنفس للتالميذ يف

حصص الرتبية البدنية و الرايضية هي احلل االمثل و املتكفل الوحيد هلذه احلاالت  ملا هلا من فوائد كثرية  ، إال 

ضية ألسباب غري مقنعة اننا جند الكثري من التالميذ يبتعدون عن املشاركة يف حصص و دروس الرتبية البدنية و الراي

و حيرمون انفسهم بذلك من االندماج و التفاعل داخل جمموعة الزمالء و االقران ، فكلنا نعلم ان العالقات  

 االجتماعية   تلعب دورا كبريا وتساعد املراهق يف حل مشاكله و جتعله متكيفا اجتماعيا .

ية البدنية و الرايضية يف بناء العالقات سنحاول ابراز دور االستاذ و دروس الرتب وبناءا على هذا 

 التالية: التساؤالترح االجتماعية بني املراهقني املتمدرسني من خالل ط

العالقات االجتماعية لدى التالميذ يف الطور  بناء هل يساهم أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يف  -1
 الثانوي؟

العالقات االجتماعية لدى  بناء الرتبية البدنية و الرايضية يف  دروسما هو  أتثري املشاركة غي  -2
 التالميذ يف الطور الثانوي؟

 ات التالية:الفرضي ضناوعليه قد افرت 

العالقات الوجدانية االجتماعية لدى التالميذ يف  بناءيساهم أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يف  -1

 الطور الثانوي.

بني االجتماعية  البدنية و الرايضية  الدور يف االجيايب يف العالقات  الرتبية دروسللمشاركة  يف  -2

 التالميذ من الناحية االجتماعية  .

 أهداف البحث: -3
العالقات االجتماعية لدى التالميذ يف  بناء أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يف  التعرف على دور -1

 .الطور الثانوي
العالقات االجتماعية لدى التالميذ يف  بناء الرتبية البدنية و الرايضية يف  حصص التعرف على دور -2

 .الطور الثانوي
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  أمهية البحث:  -4

بية البدنية و الرايضية من الناحية الوجدانية رت ال حصةالكشف عن الدور اهلام الذي يلعبه األستاذ و 

وتنمية عقل االنسان من اجلانب النفسي أما من االجتماعية لدى التالميذ حيث يساهم على تفريغ املكبواتت 

اجلانب االجتماعي فهو يساهم يف تنمية روح التعاون بني االفراد ويساعد على االنضباط كما أن له دور فعال يف 

 ادماج التلميذ داخل اجلماعة من مث ادماجه يف اجملتمع .

 مصطلحات الدراسة : -5

 :ستاد الرتبية البدنية و الرايضيةتعريف ا

 :نظراي

أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية شخص له جتارية اجتماعية يف احلياة تكبد مشاقها وصرب على أغوارها  أن

حيث أكسبته رصيدا معرفيا صقل تلك املعارف  ،واجهته خالل احلياة ،مبا واجهه من صعوابت نفسية واجتماعية 

وقدوة ، لذا يعترب األستاذ رائدا لتالميذ،ورسخت لديه مبا أحاط  به من دراسة علمية قبل يكون مربيا أو أستاذا 

 (45، صفحة 1990)زيدان، حسنة هلم وله القدرة على التأثري يف الغرية .

 اجرائيا :

عد رائدا اجتماعيا ، فهو يعمل على أن يعد التالميذ حبيث يستطيعون أستاذ الرتبية والبدنية و الرايضية ي

التعامل مع هذه املشاكل وحلها كما أنه يساهم مبجهوده الشخصي يف ارشادهم اىل كيفية التغلب على ما 

 يصادفهم من مشاكل  اجتماعية ومن تصرفات شاذة يقوم هبا البعض من داخل و خارج اجملتمع الرتبوي .
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 : الرتبية البدنية و الرايضيةدروس  تعريف 

 :  نظراي 

ولكنه خيتلف عن هذه  ،الرتبية البدنية و الرايضية "أحد أشكال املواد األكادميية مثل علوم الطبيعة درس 

ولكنه ميدهم أيضا ابلكثري من املعارف و املعلومات اليت ابجلانب االكادميي  املواد بكونه ميد التالميذ ليس فقط 

طي اجلوانب الصحية و النفسية و االجتماعية ابإلضافة اىل املعلومات اليت تعطي اجلوانب العلمية بتكوين جسم غت

وتتسم حتت اإلشراف ،وذلك ابستخدام اجلوانب احلركية مثل التمرينات و األلعاب اجلماعية و الفردية  ،اإلنسان 

 (102، صفحة 1996)حسن معوض، الرتبوي عن طريق مربني أعدو هلذا الغرض )

 : اجرائيا

توجيه النمو و القوام لإلنسان ابستخدام التمرينات البدنية و  تساعد يف الرتبية البدنية و الرايضية دروس 

 .النفسية و االجتماعية و اخللقية و اليت تشارك يف األواسط الرتبوية بتنمية النواحي ،التدريبات الصعبة 

 : العالقات االجتماعية تعريف 

 :نظراي

ؤدي إىل تعديل االجتاهات وامليول واالهتمام والقيم واآلراء واملعتقدات ومسات ت العالقات االجتماعية إن 

جمرد االستعداد ملقابلة شخص ما يثري االنتباه ، فإذا كنت  وجهات النظر والفلسفات واملرئيات، الشخصية و،

يغري من حمتوى اجملال الذي توجد فيه ويغري تقف وحدك يف طريق وفجأة شخصا أخر يقرتب منك فهنا الشخص 

املوقف ، وعلى الفور أنخذ يف التفكري عما إذا كان هذا القادم شخصا أخر تعرفه أو لتعرفه ، وإذا كان شخصا 

تعرفه كيف تشعر حنوه ، وإذا كان هذا الشخص غريبا عنك ، وإذا كان هناك اتصال بصري بينك وبينه فانك 

 .(43-42، الصفحات 2000)العيسوي، كانية فتح حمادثة أو حوار معه من عدم )أتخذ يف التفكري يف إم
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 اجرائيا :

دي إىل تعديل االجتاهات وامليول واالهتمام ابلقيم واآلراء واملعتقدات ومسات تؤ   ةاالجتماعي العالقات

 ساهم يف بناء اجلماعة و حل املشاكل املتعلقة ابملراهقني .تالشخصية لألخرين ، وكدا 

 الدراسات املشاهبة -6

لباحث التطرق تعترب الدراسات السابقة واليت هلا عالقة مباشرة ابملوضوع من أهم احملاور اليت جيب علي ا

ض للموضوعات اليت سبق ان تناولت مشكلة حبثنا . وذللك ملعرفة األبعاد اليت حتط عليها، ابعتبارها تستعر 

يه او التخطيط او مناقشة النتائج ومقارنتها . وحيت يتمكن الباحث ابملشكلة مع االستفادة املباشرة سواء من التوج

من وضع االجاابت املناسبة و احملتملة علي التساؤالت اليت سبق وأن طرحناها يف مدخل التعريف ابلبحث وذللك 

 توصلت اليه النتائج. لتوضيح مدي االتفاق او االختالف بني فروض كل منها وما

 اليت سنتناوهلا ابلتفصيل :وضوع الدراسة و املشاهبة و املرتبطة مبويف ما يلي أهم البحوث 

 ( :2008بوملدايس كمال) دراسة/ 1

-13العالقة  البيداغوجية  بني األستاذ والتلميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور املتوسط  - بعنوان

 سنة  15

 هدف الدراسة :

 ؟ وماهي العوامل اليت تؤثر يف هاته العالقة ؟  وهتدف إىل التعرف على العالقة الرتبوية بني األستاذ والتلميذ

 :استخدم يف هده الدراسة املنهج الوصفي . منهج الدراسة

 : مشلت الدراسة عينة عشوائية من تالميذ الطور املتوسط و أساتذهتم .عينة الدراسة

: حيث أفرزت الدراسة على أن كل من عوامل اجلنس وعامل اخلربة يؤثر على تطبيق العالقة  اهم نتائج الدراسة

 البيداغوجية بني األستاذ خالل حصة الرتبية البدنية والرايضية.
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 ( :2009هارفرد وين)  دراسة/ 2

يف املرحلة الثانوية : عالقة األستاذ ابلتلميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية بعنوان إبجنلرتا اليت أجريت

  .سنة 15-18

األزمات النفسية و االجتماعية  ياجملتمع، بتفادمعرفة دور األستاذ عل إدماج التالميذ داخل   :الدراسة هدف

 النامجة على الفرق املوجود بني الوسط العائلي واملدرسي وما هي أتثريات هذه العالقة ؟

 ج الوصفي.استخدم يف هده الدراسة املنه: منهج الدراسة 

 : مشلت الدراسة عينة عشوائية من تالميذ الطور الثانوي  و أساتذهتم . عينة الدراسة

فقد أشارت الدراسة إىل العالقة االجتماعية لألستاذ والتلميذ تتأثر عن طريق االحتكاك :  اهم نتائج الدراسة

 واكتساهبم للمهارات احلركية مما جيعل التلميذ أكثر تكيف مع اجلماعة.

 دارسة :عبد الرحيم دايب  -3

عنوان الدراسة : أتثري املمارسة الرايضية علي التوافق النفسي لطالب املرحلة الثانوية لدولة الكويت السنة 

1991. 

 : أهداف الدراسة

التعرف علي الفروق يف درجات التوافق النفسي بني املمارسني وغري املمارسني لألنشطة الرايضية لدي  -

 الثانوية .طالب املرحلة 

اجلماعية واملمارسني  التعرف علي الفروق يف درجة التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة الرايضية -

 لألنشطة الفردية لدي طالب املرحلة الثانوية .

  .دم الباحث املنهج الوصفي ابلطريقة املسحية ملالئمته هلذه الدراسةخاست املنهج :
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 طالب من الصفني الثالث و الرابع من خمتلف املناطق مث اختيارهم39قدرة ب : : اجريت الدراسة علي عينةالعينة 

  .جمموعتني ىابلطريقة العشوائية و اشتملت عل

طالبا ميارسون  92منهم  ،طالبا من املمارسني لألنشطة الرايضية من االندية الرايضية 181اجملموعة األويل 

طالب ميارسون األنشطة 89كرة املاء ( و  ،كرة الطائرة   ،السلة  كرة  ،االنشطة الرايضية اجلماعية ) كرة القدم 

 اجلمباز ( ،السباحة  ،الفردية ) العاب القوي 

  .ميارسون اي نشاط رايضي ال 187اجملموعة الثانية : 

:: اعتمد الباحث اختيار الشخصية لقياس التوافق النفسي و الذي اعده ابلعربية "حممد عطية هنا  ادوات الدراسة

  .لتوافق الشخصي و االخر لقياس التوافق االجتماعي " وحيتوي هذا االختبار علي قسمني : احدمها لقياس ال

 :  اهم النتائج

توصل الباحث ايل أن ممارسة االنشطة الرايضية الفردية هو السبب الوحيد الذي أظهر الفرق املعنوي يف 

  .بني املمارسني و غري املمارسني لصاحل املمارسني الشخصيالتوافق النفسي العام وبعد التوافق 

 أتثريبصفة خاصة هلا  و ممارسة االنشطة الفردية ،توصل الباحث ايل ان املمارسة الرايضية بصفة عامة 

 اجايب يف رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب املرحلة الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي 

 "  دراسة : "سامي غنيم حممد مطاوع -4

 النشاط الرايضي علي التوافق النفسي العام لدي طالب جامعة عني الشمس  أتثري: عنوان الدراسة

  .1991السنة :

التعرف علي الفروق بني الطلبة و الطالبات املمارسني و الغري املمارسني للنشاط الرايضي اهداف الدراسة : 

  .للتوافق النفسي العام وابعاده

  .: استخدم الباحث املنهج الوصفي املالئم لطبيعة الدراسة منهج الدراسة
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(طالب و 180حيث بلغ حجم العينة ) : اشتملت الدراسة علي عينة من الطالب و الطالباتعينة الدراسة

  .طالبة للمرحلة اجلامعية

 :  أدوات الدراسة

 .استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي للجامعيني من إعداد الباحث 

 استخدم الباحث استمارة مستوى القتصادي و الجتماعي و الثقايف. 

 :  أهم نتائج الدراسة

  .هناك ارتباط وتوحد بني أبعاد التوافق النفسي العام توصل الباحث إيل أن -

  .النشاط الرايضي ساعد علي إقامة عالقات اجتماعية حسنة -

 .خصي أكثر أتثريا ابلنشاط الرايضيالتوافق االجتماعي و النفعايل و الش -

 دراسة اشرف عيد إبراهيم مرعي -5

"أتثري برانمج رايضي مقرتح علي درجة التوافق الشخصي و االجتماعي لدي املعوقني بدنيا من  : عنوان الدراسة

  1990السنة : ،  تالميذ املرحلة اإلعدادية

التعرف علي مدي أتثري الربانمج الرايضي املقرتح علي التوافق الشخصي و االجتماعي و التوافق امهية الدراسة :

 عوقني بدنيا النفسي العام لدي التالميذ امل

  .: استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة اجملموعتني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة املنهج

  .من مصاحيب شلل األطفال 22: تضمنت عينة البحث العينة 

  .تالميذ كمجموعة جتريبية من  مدرسة األهرام 10

  .يزةتلميذا كمجموعة ضابطة من مدرسة أبو اهلول ابجل12

  .: استخدم الباحث اختبار الشخصية للتوافق النفسي إعداد حممود عطية هنا أدوات البحث
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 أهم النتائج : 

توصل البحث ايل ان الربانمج الرايضي املقرتح له أتثري اجيايب علي درجة التوافق الشخصي لدي اجملموعة  

  .التجريبية

  .الضابطة للقياس البعديمل تتحسن درجة التوافق الشخصي لدي اجملموعة  

الربانمج الرايضي املقرتح أتثري اجيايب علي درجة التوافق االجتماعي للعينة التجريبية حيث حتسنت درجة  

  .توافقهم بنسبة اكرب عن العينة الضابطة يف القياس البعدي

  .ة التجريبيةللربانمج الرايضي املقرتح أتثري اجيايب علي درجت التوافق النفسي العام لدي اجملموع 

  دراسة حممد إبراهيم عبد احلميد : -5

 –جامعة عني مشس –رسالة ماجستري  1996أجريت هذه الدراسة سنة 

  .ي لدى األطفال املتخلفني عقليااالجتماع االندماج"العالقة بني ممارسة بعض األنشطة وتنمية  حتت عنوان:

عي لدى األطفال معرفة اثر ممارسة بعض األنشطة الرايضية على التوافق النفسي واالجتما أهداف البحث:

  .املتخلفني عقليا

ومت تقسيمهم إىل جمموعتني ،مفحوصا ومت اختيارهم ابلطريقة املعدية  30تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة: 

 10-8وكانت أعمارهم من ،عة جتريبية طفل وطفلة جممو  15طفل وطفلة جمموعة ضابطة و 15متكافئتني 

 سنوات .

 أدوات الدراسة:

 .لتكيفيامقياس السلوك  -

 .مقياس جودا نف هارس للذكاء -
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لتكيفي اوجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجيت عينة الدراسة على النشاط مقياس السلوك  أهم النتائج:

وتوصي النتائج ابالهتمام ابألنشطة الرايضية واملوسيقية ،لصاحل العينة التجريبية قبل وبعد ممارسة النشاط احلركي 

 للمتخلفني عقليا ذللك لقدرهتما علي رفع من درجة التوافق االجتماعي و النفسي .

 :  و املشاهبة االستنتاجات من  الدراسات السابقة -

 :ألجنبية امن هذا العرض السابق جملموعة البحوث و الدراسات السابقة العربية و  اناستنتج

بناء بعض املتغريات موضع الدراسة ) لتبني  الدراسة  اداة يف وضع  انبعض من الدراسات تعني الطالب .1

 (.العالقات االجتماعية 

من بعض  عالجية للتقليلالرايضي كوسيلة وقائية  البدين و كما انه ميكن استعمال ممارسة النشاط .2

 ....اخل . للمراهقني كاللقلق و اخلصومات ، و صعوبة التكيف االجتماعياملشكالت السلوكية 

 : و املشاهبة التعليق على البحوث و الدراسات السابقة -

        . الدراسة متغريات أن حيدد –أجنبية و عربية  –خالل تلك البحوث و الدراسات السابقة  مناستطعنا 

  التباعد و تقبل الذات  وهي لثالثةاو مفهوم الذات أببعاده  ألتعليميو أمكن حتديدها يف: اجلنس و العمر، املستوى 

و تقبل اآلخرين، و التكيف بنوعيه الشخصي و االجتماعي، و احلاجات النفسية، و القيم الشخصية أبنواعها 

        و احلسم و التنظيم و وضوح اهلدف، و القيم االجتماعية أبنواعها املساندة و املسايرة  العملية و االجناز و التنوع

 و التقدير و االستقالل و مساعدة اآلخرين و القيادة، و التحصيل الدراسي.

مما  على الرغم من اختالف بعض عينات البحوث و الدراسات السابقة عن بعضها عند دراسة هذه املتغريات،    

    .الثانوي الطوريف دراسة هذه املتغريات عند عينة من املراهقني يف ان رغب الطالب
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         من البحوث و الدراسات السابقة تتمثل يف إتباع هذه الدراسة منهجا علميا معينا، تنا كما كانت استفاد

العون يف مجع مادة اإلطار النظري هلذه الدراسة، كما أنه منها استطاع استنباط أدوات الدراسة احلالية  ناو كانت ل

 املوضحة يف الدراسة احلالية .

 نقد الدراسات : 

 ومع ذلك انه ال يوجد أي حبث كامل ، نكر أمهية الدراسات السابقة  من الناحية العلمية أو املنهجية ،نال 

 نقصا يف هذه الدراسات فيما يلي:  أيناهر وميكن إيضاح ما 

   فصلت بني موضوع استاذ الرتبية البدنية و الرايضية ، و موضوع وضوع املإن معظم الدراسات اليت تبنت

دروس الرتبية البدنية و الرايضية ، اذ مها وجهان لعملة واحدة و ال ميكن ان نفصل بينهما فال ميكن اخراج درس 

 الرايضية دون وجود  استاذ املادة .الرتبية البدنية و 

  ابراز امهية املتغريان معا ) استاذ أما  اجلديد يف دراستنا احلالية فقد أخذت بعني االعتبار على عاتقها إعطاء     

 و مادة الرتبية البدنية و الرايضية ( نظرا ألمهيته كل منهما .

 :خالصة

، املعاجلة اإلحصائية املستعملة، املنهج األداةبناء من هذه الدراسات يف عدة جوانب منها  استفدان

مع العلم أن مرحلة التعليم الثانوي مرحلة جد  ،... الدراسات.املستعمل و أهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه 

 لية.اجراء الدراسة احلإب انقام الطالب لذا حساسة يف بناء و تكوين شخصية التلميذ املراهق،

نتطرق يف حبثنا هذا والذي يعترب تكمله للبحوث املذكورة سابقا و حماولة إبراز الدور اهلام لذلك ارأتينا أن 

لألستاذ و حصة الرتبية البدنية الرايضية من الناحية النفسية االجتماعية ، وخلق جو مجاعي وارتياح نفسي بني 

 التالميذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األول الباب

الدراسة النظرية 
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 يتفاعلاليت  رتبويةال دروس الرتبية البدنية و الرايضية  أمهية عن الكشف البحث هذا خالل من نحاولس

، كرة الطائرة أستاذه يف ألواهنا املختلفة اجملسدة يف األلعاب اجلماعية كلعبة كرة اليد  مع مع أصدقاءه و املراهق فيها

 يف مثالية أدوارا حيقق الذي هو والرايضية البدنية الرتبية مدرس 2002 اخلويل أنور ، حيث يقول أمني ...اخل  

 ميزات من دروس الرتبية البدنية و الرايضية  حتتويه ملا وكذلك، ( 67،ص1999،فهمي) واجملتمع ابلتلميذ عالقته

 السلوك ينميان العاملني هذين إن الدراسات من العديد   أثبتت حيث واالجتماعية النفسية الناحية من خاصة

 هذا إعداد يف اجلدي التفكري  بدأ املنطلق هذا ومن. التعليمية أطوار خمتلف يف التالميذ لدى املقبول االجتماعي

 أمهية حول تتمركز إبمكانية  سواء حد على  للتالميذ السوية السلوكية التنشئة ومقاصد مرامي ليحقق البحث

 احلادي القرن أفاق حنو لالنطالقة نتأهب وحنن سيما ال مربني و كأساتذة مستقبالا   به  للقيام املنوط الدور

 . والعشرين

لتعمق فيها حسب احلاجة وسنحاول يف هذا الباب التطرق إىل الفصول اليت تتعلق مبتغريات الدراسة ل   

 العالقات و املراهق فصل(و 18-17فصل مرحلة املراهقة)فصل استاذ و درس الرتبية البدنية و الرايضية ،و  :هيو 

 االجتماعية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول

أستاذ ودرس الرتبية البدنية والرياضية 
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 متهيد:

 عوتطبيـ ،حمـدداتعطي للنشاط املدرس اجتاها ،ان مكوانت املهنة الرتبوية من خالل وحدهتا وعالقتها املرتبطة 

لــذا فاالختبــار املهــين لــه دور وضــيفي متخصــص يتطلــب وجــود ارتبــاط بــني طبيعــة هــذا الــدور ،عملــه أبســلوب املــريب 

       ومنـــه فـــان التـــدريس هـــو عمليـــة تفاعـــل متبـــادل بـــني األســـتاذ ،ومتطلباتـــه مـــن قـــدرات وكفـــاءات ختصصـــية مناســـبة ،

ينبغــي حتقيقهــا يف فــرتة زمنيــة حمــددة الــيت ،املعلومــات و املهــارات و القــيم و االجتاهــات لرتبويــة املرغوبــة ،و املتعلمــني 

 تعرف ابلدرس أو بوحدة النشاط.

 الرتبية البدنية و الرايضية : أستاذ-1.1

جــالل عبــد احلكــيم (:أن أســتاذ الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية يلعــب دورا  عمــر غــادةيــرى كــل مــن )زينــب علــي 

عالقـات التالميـذ فيمـا بيـنهم  وإىل ،املدرسـةهاما .ألنه ال يتفاعـل مـع تالميـذه يف الفصـل فقـط بـل يتعـداها اىل فنـاء 

كمـا أنـه يسـاعد التلميـذ يف ،فهو الذي يوجه قواه الطبيعية التوجيـه السـليم ويهيـق لقـواه املكتسـبة التعليميـة املالئمـة ،

 .(66-65، الصفحات 2008)زينب علي عمر، التطور يف االجتاه االجتماعي السليم 

فهـــو يعمـــل علـــى أن يعـــد التالميـــذ حبيـــث ،رى أن أســـتاذ الرتبيـــة والبدنيـــة و الرايضـــية يعـــد رائـــدا اجتماعيـــا نـــو 

الشخصي يف ارشـادهم اىل كيفيـة التغلـب علـى يستطيعون التعامل مع هذه املشاكل وحلها كما أنه يساهم مبجهوده 

 ما يصادفهم من أمراض اجتماعية ومن تصرفات شاذة يقوم هبا بعض الشواذ من اخلارجني على اجملتمع .

 / شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية :2.1

 /الشخصية الرتبوية للمدرس :1.2.1

نظــرا للتطــور الرتبــوي املتواصــل لكــل مــن عمليــيت التعلــيم و الــتعلم جيــب علينــا اذا أن نراعــي اجلوانــب اخلاصــة 

ويــدخل  ،وذلــك يكــون مــن الناحيــة النفســية و البدنيــة و االجتماعيــة ابلطــرق املدروســة اهلادفــة يف التعلــيم ،للتلميــذ 

ويفــرتض ،يــة املالئمــة ملعاجلــة هــذه اجملــاالت اخلاصــة ابملــتعلم العمــل املهــم لألســتاذ يف امــتالك الوســائل املاديــة و املعرف
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        ابلتنســـيق مـــع الــــربامج ،علـــى األســـتاذ الرتكيـــز علـــى جــــانيب النمـــو و التكيـــف كأهـــداف لتحقيـــق الغــــاايت املنشـــودة 

 كما أن لألستاذ أتثري كبريا على جانب القيم و األخالق .،و الدروس 

 :/الشخصية القيادية للمدرس 2.2.1

يعتـرب الوحيـد مـن بـني  اكمـ  ،سـنهأن أستاذ الرتبية البدنية و الرايضـية يعتـرب قائـدا حلـد كبـري حبكـم  ارنولديقول 

كمــا زادت وسـائل االعـالم مـن فـرض شخصــية ،هيئـة التـدريس الـذي يتعامـل مـع البعــد الغريـزي للطفـل وهـو اللعـب 

 األستاذ كقائد يف أايمنا هذه.

    شخصــية مــدرس الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية لــه دور علــى النمــو االجتمــاعيولقــد افــادت بعــض الدراســات أن 

ومن الواجب أن يدرك األستاذ حساسة التالميذ و املشاكل اليت يعانون منهـا و الفـروق الفرديـة ،و العاطفي للتلميذ 

 اخلاصة املختلفة أثناء العملية التعليمية .

جلــون( يف دراســة قــدمها  درويــشعــدانن ،الفتــاح عنــان  كمــا وضــح كــل مــن )أمــني أنــور اخلــويل حممــود عبــد

وييت وقام خالهلا بتحليل كتاابت اثين عشر ألف تلميذ وطفل ومراهق تتصل بتصوراهتم عن تـوفري أألمـان وتقـديرات 

)أمــــني أنــــور اخلــــويل م.، التعــــرف علـــى تالميــــذه التســــامح .....اخل،)اهتمامــــه ابحلــــافز ،تليهــــا صــــفات مثل،التالميـــذ 

 .(47صفحة ، 2006

 / اخلصائص و الصفات الواجب توفرها يف أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية:3.1

التالميــذ حبيــث  هيتــأثر بــومنوذجــا ،إن أســتاذ الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية يعتــرب الوســيط بــني اجملتمــع و التلميــذ 

كما يعمـل علـى كشـف مهـاراهتم مث تـوجيههم الوجهـة الصـحيحة ،يقوم بتمكينهم من احلصول على معارف جديدة 

ولكي يؤدي وظيفته بصفة جيدة وجب أن تتوفر فيه جمموعة من اخلصائص يف عدة جوانـب ابعتبـاره معلمـا ومربيـا ،

 وأستاذا .
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 /اخلصائص الشخصية :1.3.1

ســاتذة ويطبقــون قيمــة علــى يــرى )رابــح تركــي ( أن مهنــة التعلــيم دســتور أخالقــي البــد أن يلتــزم بــه مجيــع األ

وهبذا الصدد قام مكتب البحوث الرتبوية يف نيويورك إبلقاء الضوء على بعض مستلزمات شخصـية األسـتاذ  ،اجلميع

متحــورت هــذه الدراســة  حــول العناصــر التاليــة :اهليئــة اخلارجيــة لألســتاذ )النشــاط ،وذلــك ملعرفــة نفســه بصــفة جيــدة 

 .(24، صفحة 1990)تركي، أولياء أمور التالميذ ،مع رؤسائه مع زمالئه،، التالميذاخلمول .....(وعالقته مع 

ولذلك حتتاج مهنة التدريس اىل صفات خاصة حـ  يصـبح هـدف التعلـيم سـهل التحقيـق وميكـن اجيـاز هـذه 

 و املرونة . ماحلز  ،التالميذيلي :الصرب و التحمل :و العطف و اللنب مع  فيما الصفات

 اجلسمية: /اخلصائص2.3.1

عبـد العزيـز عبـد اجمليـد( أبنـه ال يسـتطيع األسـتاذ الرتبيـة البدنيـة القيـام مبهمتـه علـى ،ويشري )صـاحل عبـد العزيـز 

القــوام اجلســمي  (20، صــفحة 1984)صــاحل عبــد العزيــز، أكمــل وجــه اال اذا تــوفرت فيــه خصــائص جســمية هــي 

 املقبول عند العامة من األشخاص خاصة التالميذ.

 لياقة بدنية كافية ميكنه من القيام أبي حركة أثناء عمله.التمتع ب 

 . جيب أن يتمتع ابالتزان و التحكم العام يف عواطفه ونظرته لألخرين 

 / اخلصائص العقلية و العلمية :3.3.1

وذلــك ألنــه حيتــاج دائمــا اىل ،ويــرى )حممــد الســباعي ( إن األســتاذ يكــون ذا قــدرات عقليــة ال يســتهان هبــا  

، 1985)حممــد الســباعي، وحتليــل الكثــري مــن املواقــف الــيت تنطــوي علــى مشــكالهتم الرتبوية ،حتليــل ســلوك التالميــذ 

 .(30صفحة 
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ســــريع ،واســــع النظــــرة للحيــــاة ،كمــــا جيــــب أن يكــــون أســــتاذ الرتبيــــة و الرايضــــية مــــنظم التفكــــري قــــوي العقــــل 

ن يكــــون متصــــفا و ابإلضــــافة اىل هــــذه الصــــفات جيــــب أ ،تخيــــل و االســــتنباطقــــادر علــــى التصــــور و ال،املالحظــــة 

 :ابملميزات التالية

 /اإلملام ابملادة :1.3.3.1

كمـــا جيـــب أن ،أكـــد )حممـــد مصـــطفى زيـــدان (أن األســـتاذ الكـــفء هـــو األســـتاذ الواســـع االطـــالع و الثقافـــة 

إفـادة التالميـذ مـن طـرف األسـتاذ تكـون مـن خـالل ألن ،يكون أستاذ الرتبية البدنية ميـاال لالطـالع وتنميـة املعـارف 

 .(60، صفحة 1990)زيدان، املعارف الواسعة لدى األستاذ .

 / الذكاء :1.3.3.2

عبـــد العزيـــز عبـــد اجمليـــد( أن األســـتاذ علـــى صـــلة دائمـــة ابلتالميـــذ ،لقـــد أضـــاف كـــل مـــن )صـــاحل عبـــد العزيـــز 

متوقــف علــى مــدى ذكائــه وســرعة بديهتــه وتفكــريه  فنجاحــه،وأن يكــون لــه القــدرة علــى حــل املشــاكل ،ومشــاكلهم 

فالبــــــد أن يكــــــن دقيــــــق املالحظــــــة متسلســــــل األفكــــــار قــــــادرا علــــــى املناقشــــــة و اإلقنــــــاع خيلــــــق امليــــــل ملادتــــــه عنــــــد ،

 .(16، صفحة 1984)صاحل عبد العزيز، الرتبية وطرق التدريس، التالميذ.

 / اخلصائص اخللقية و السلوكية :4.3.1

العزيـــز (: لكـــي يكـــون األســـتاذ الرتبيـــة البدنيـــة و الرايضـــية دور فعـــال جيـــب ان تتـــوفر فيـــه يقـــول )صـــاحل عبـــد 

 خصائص منها:

 . أن يكون حمبا ملهنته جادا فيها وخملص هلا 

 تضحيات.ما أمكنه ذلك من  ،أن يكون مهتما حبل مشاكل تالميذه 
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 ىل تفهــم التالميـذ حــ  األمـل و الثقـة ابلــنفس :فيجـب أن يكــون قـوي األمــل واسـع األفـاق كــي يصـل ا

)صـــاحل عبـــد العزيـــز، الرتبيـــة وطـــرق التـــدريس، ال يكـــون اال ابلثقـــة يف النفس. اوهـــذ ،مهمتـــهيـــنجح يف 

 .(16، صفحة 1984

 / اخلصائص االجتماعية :5.3.1

اعتـــرب )حممـــد مصـــطفى زيـــدان ( أن أســـتاذ الرتبيـــة البدنيـــة و الرايضـــية شـــخص لـــه جتاريـــة اجتماعيـــة يف احليـــاة 

حيـث أكسـبته  ،واجهته خـالل احليـاة ،تكبد مشاقها وصرب على أغوارها مبا واجهه من صعوابت نفسية واجتماعية 

لــذا ،لميــة قبــل يكــون مربيــا أو أســتاذا رصــيدا معرفيــا صــقل تلــك املعــارف ورســخت لديــه مبــا أحــاط  بــه مــن دراســة ع

 .(45، صفحة 1990)زيدان، وقدوة حسنة هلم وله القدرة على التأثري يف الغرية .،يعترب األستاذ رائدا لتالميذه 

 / واجبات أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية :4.1

 / الواجبات العامة:1.4.1

الرايضــية جــزء ال يتجــزأ مــن جممــوع واجباتــه وهــي نفــس يف تتشــكل الواجبــات العامــة ألســتاذ الرتبيــة البدنيــة و 

 نفس الوقت تعترب النشاطات و اليت يبديها اجتاه املؤسسة يف سياق العملية التعليمية املدرسية .

يتوقـع ان يؤديهـا مـن خـالل حتملـه بعـض املسـؤوليات ،يشري)أمني أنور اخلويل ( أنه توجد واجبات خاصـة بـه 

ويف نفـس الوقـت تعتـرب مـن اجلوانـب املتكاملـة لتقـدير ’متصـلة ابلتـدريس اليـومي يف املدرسـة وهـي ،اخلاصة ابملؤسسة 

 عمل املدرس ابملدرسة ومنها:

  واجتماعات القسم ولقاءات تقييم التالميذ. ،حضور اجتماعات هيئة التدريس 

 .تنمية واسعة للمهارات احلركية و القدرات البدنية لدى التالميذ 

  الصــفحات 2002.، ،)أمــني أنــور اخلــويل الســهر علــى ســالمة التالميــذ ورعــايتهم بــدنيا وعقليــا وصــحيا ،

153-152). 
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 / درس الرتبية البدنية و الرايضية :5.1

 :/تعريف درس الرتبية البدنية و الرايضية 1.5.1

حســن شــلتوت ( أن درس الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية "أحــد أشــكال املــواد األكادمييــة ،يــرى )حســن معــوض 

ولكنـه ميـدهم ابجلانـب االكـادميي  ولكنـه خيتلـف عـن هـذه املـواد بكونـه ميـد التالميـذ لـيس فقـط  ،مثل علوم الطبيعـة 

طــــي اجلوانــــب الصـــــحية و النفســــية و االجتماعيــــة ابإلضـــــافة اىل غأيضــــا ابلكثــــري مـــــن املعــــارف و املعلومــــات الـــــيت ت

  وذلــك ابســتخدام اجلوانــب احلركيــة مثــل التمرينــات  ،املعلومــات الــيت تعطــي اجلوانــب العلميــة بتكــوين جســم اإلنســان 

 وتتســم حتــت اإلشــراف الرتبــوي عــن طريــق مــربني أعــدو هلــذا الغــرض إضــافة إىل قــول،و األلعــاب اجلماعيــة و الفرديــة 

)إبراهيم حامد قنديل (: ينشأ التالميذ ابملدرسة على "حب الدرس مما يقـدم هلـم مهـارات جديـدة تعمـل علـى تنميـة 

قدراهتم وميوهلم حنو فعاليات خاصة و اليت تعمـل علـى ترسـيا قاعـة الرايضـة املدرسـية كمـا يعتـرب درس الرتبيـة البدنيـة 

هـــو أســاس كـــل منهــاج للرتبيـــة البدنيــة و الرايضـــية كمــا جيـــب أن و الرايضــية الوحـــدة الصــغرية يف الـــربانمج الدراســي و 

 .(02، صفحة 2000)العيسوي، تراعى فيها حاجات التالميذ ابإلضافة إىل ميوهلم ورغباهتم.

 / أمهية درس الرتبية البدنية و الرايضية :6.1

كن األساسـي لتطـوير كافـة جاء يف قول )قاسم املندالوي وآخرون( :"كانت الرتبية البدنية و الرايضـية تعـد الـر 

قــدرات التالميــذ :فقــد وجــب االهتمــام مبادهتــا ومــا حتتــاج إليــه مــن إمكانيــات بشــرية وماديــة مــن مســاحات وأجهــزة 

     ويــــرى الطالــــب الباحــــث أن الرتبيــــة البدنيــــة (98، صــــفحة 1990)املنــــدالوي، وأدوات وبــــرامج ومنــــاهج حديثــــة ".

و الـيت تشـارك  ،لإلنسـان ابسـتخدام التمرينـات البدنيـة و التـدريبات الصـعبة  و الرايضية عملية توجيه النمـو و القـوام

يف األواســط الرتبويــة بتنميــة النــواحي النفســية و االجتماعيــة و اخللقيــة فــان ذلــك يعــين أن درس الرتبيــة البدنيــة كأحــد 

ولكـن علـى مسـتوى املدرسـة فهـو يضـمن النمـو الشـامل و املشـرف ،أوجه املمارسات ملا حيقـق أيضـا هـذه األهـداف 
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فتعطى الفرصة للبالغني منهم ابالشرتاك يف أوجـه النشـاط ،للتالميذ لتحقيق احتياجاهتم البدنية طبقا ملراحلهم السنية 

 داخل وخارج املدرسة .

 / أغراض درس الرتبية البدنية و الرايضية : 7.1

بسطوســي أرــد بسطوســي (: أن لــدرس الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية   ،اين يــرى كــل مــن )عبــاس أرــد الســامر 

النمـــو العقلـــي و التكيـــف  ،الصـــفات اخللقيـــة احلميـــدة  ،النمـــو احلركـــي ،عـــدة أغـــراض منهـــا تنميـــة الصـــفات البدنيـــة 

)عبـــاس أرـــد الصـــحة و التعـــود علـــى العـــادات الصـــحيحة و الســـلمية .،اإلعـــداد للـــدفاع عـــن الـــوطن ،االجتمـــاعي 

ـــد مـــن (73، صـــفحة 1994الســـامراين،  ـــة العدي كمـــا يـــرى الطالـــب الباحـــث أنـــه ينبثـــق مـــن أهـــداف الرتبيـــة البدني

 .األغراض اليت يسعى درس الرتبية البدنية و الرايضية إىل حتقيقها 

 / تنمية الصفات البدنية :1.7.1

  الرشـاقة ،املطاولـة ،ان القوة العضـلية السـرعة  بسطوسي أرد بسطويسي(: ،يوضح كل من )عباس أرد السامراين 

وتتبـــني أمهيـــة هـــذه الصـــفات وتنميتهـــا يف اجملـــال الرايضـــي لـــيس فقـــط مـــن واقـــع عالقتهـــا بـــتعلم املهـــارات  ،و املرونـــة 

، )عباس أرـد السـامراينبل تتعدى هذه األمهية حلاجة التلميذ إليها يف اجملتمع ،املختلفة املوجودة يف املنهاج املدرسي

 (79-74، الصفحات 1994

 / تنمية املهارات احلركية:2.7.1

أرـد بسـطو يسـي( أن النمـو احلركـي مـن األغـراض الرئيسـية  بسطوسـي،يعترب كل من )عباس أرد السامراين 

لـــدى درس الرتبيـــة البدنيـــة و الرايضـــية فهـــي األلعـــاب و الفعاليـــات املختلفـــة الـــيت تـــؤدى حتـــت إشـــراف األســـتاذ وهلـــا 

 . (02، صفحة 1994)عباس أرد السامراين، تقنيات خاصة هبا 
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 / اكتساب الصفات اخللقية:3.7.1

أن األغراض االجتماعية تتمثل يف هتيئـة اجلـو املالئـم للتكيـف بنجـاح يف اجملتمـع الصـاحل  يرى )عدالن جلون(

و إاتحـــــــة الفرصـــــــة للتعبـــــــري عـــــــن الـــــــنفس و االبتكـــــــار وإشـــــــباع الرغبـــــــة يف املخـــــــاطرة حـــــــ  ينمـــــــو الطالـــــــب نفســـــــيا 

 .(30، صفحة 1994)جلون، واجتماعيا

 / النمو العقلي:4.7.1

فهــي تلــك التغــريات الوظيفيــة حتــدث للكــائن ،يعتــرب )حممــد حســن عــالوي ( أن عمليــة النمــو عمليــة معقــدة 

 .(151، صفحة 1992)عالوي، وهي عملية نضج القدرات العقلية. ،احلي 

ومن خالل ما تطرق إليه الباحث من أغراض للرتبية البدنية ميكن القول أنه يلعب مـدرس الرتبيـة البدنيـة دورا 

لكـن بشـرط أن يكـون علـى معرفـة وافيـة علـى  ،بيا يف النمو بصـورة عامـة ويف النمـو العقلـي للتلميـذ بصـفة خاصـة اجيا

وذلـك بغـرض كشـف كفاءاتـه  ،كل ما خيص التلميـذ وعلـى كـل مـا يطـرأ عليـه مـن تغـريات نفسـية و انفعاليـة وبدنيـة 

 لبدنية و الرايضية على حد سواء .وتوجيهها التوجيه السليم الذي خيدم كل من التلميذ ودرس الرتبية ا

 /تقسيم درس الرتبية البدنية و الرايضية :8.1

ـــة ووفقـــا هلـــدفها و  ـــة و الرايضـــية وفقـــا الجتاهـــات متباين ـــة الرايضـــية األنشـــطة البدني ولقـــد صـــنف علمـــاء الرتبي

 املشاركني فيها ولنوعيتها وأدوارها ووفقا لطبيعتها أيضا.

اول أهـــم التقســـيمات لألنشـــطة البدنيـــة و الـــيت تشـــمل ثـــالث جوانـــب وســـيحاول الباحـــث فيمـــا يلـــي أن يتنـــ

 النشاط الرايضي اخلارجي .،النشاط الرايضي الداخلي ،أساسية وهي :درس الرتبية البدنية و الرايضية 
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 / أهداف درس الرتبية البدنية و الرايضية:9.1

سامي الصفار ( يـراين أن درس الرتبيـة البدنيـة و الرايضـية هلـا دور فعـال يف حتقيـق األهـداف ،)غسان صادق 

وطريقـــة ،فهـــو الوحـــدة الرئيســـية للرايضـــة  املدرســـية لكونـــه يكتســـي طابعـــا خاصـــا مييـــزه عـــن ابقـــي الـــدروس  ،الرتبويـــة 

 توصيل هذه املادة إىل التالميذ.

وينظــر اليــه علــى ،اإلطــار الــذي تتجمــع فيــه كــل اخلــربات الرتبويــة  وبــذلك ميثــل درس الرتبيــة البدنيــة القالــب أو

أســـاس القاعـــدة األساســـية للرايضـــي فتنشـــئة التالميـــذ ابملدرســـة علـــى حـــب الـــدرس وفـــق مـــا يقـــدم هلـــم مـــن مهـــارات 

حبيــث يزيــد ميــوهلم حنــو فعاليــات خاصــة وعلــى ذكــر هــذا اإلجيــاز  ،جديــدة تعمــل علــى تنميــة قــدراهتم واجتاهــاهتم حنــوه

لـــذا ســـيحاول ،هـــو أن الباحـــث قـــد تطـــرق اليـــه بشـــكل مفصـــل قبـــل هـــذا العنصـــر ،مـــا خيـــص درس الرتبيـــة البدنيـــة في

 (209، صفحة 1988)غسان صادق، التفصيل بعض الشيء يف العنصرين املواليني

 / تقومي درس الرتبية البدنية و الرايضية :10.1

حممـد سـعد زغلـول ( أنـه جيـب علـى مـدرس الرتبيـة البدنيـة أن يعمـل ،يرى كـل مـن )مكـارم حلمـي أبـو هوجـة 

قياس النتائج لكل وحـدة مـن ،على تقومي الدرس بصفة مستمرة من خالل التقومي البدين و املهاري و املعريف للدرس 

اســتخدام أســاليب خمتلفــة للقيــاس تتناســب مــع ،اســتخدام وســيلة التقــومي كأهنــا جــزء مــن الــدرس ،وحــدات الــدرس 

، الصــفحات 1999)مكــارم حلمــي أبــو هوجــة، تشــجيع املتعلمــني علــى التقــومي الــذايت و املشــرتك ،دف احلصــة هــ

96-97). 

 / استمرارية درس الرتبية البدنية و الرايضية:11.1

حممد سعد زغلول ( أنـه لكـي يـتمكن املـدرس مـن اسـتمرارية الـدرس ،يشري كل من )مكارم حلمي أبو هوجة 

           بـــــدون توقـــــف جيـــــب أن يكـــــون هنـــــاك تـــــرابط بـــــني أجـــــزاء الـــــدرس بـــــدون توقـــــف أثنـــــاء التنفيـــــذ عمـــــل التشـــــكيالت 
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، 1999)مكارم حلمي أبـو هوجـة، عدم ترك املتعلمني يف وضع السكون لفرتات طويلة أثناء الشرح ،و التكوينات 

 .(102ة صفح

تتضـــح جليـــا األمهيـــة الكبـــرية الـــيت تلقيهـــا املنظومـــة الرتبويـــة لـــدرس الرتبيـــة البدنيـــة ،مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره 

وذلـــك مـــن خـــالل تـــوفري كـــل الوســـائل و املتطلبـــات البيداغوجيـــة  مـــن أجـــل تســـهيل عمليـــة تقـــدمي الـــدرس هبـــدف ،

ان مـدرس الرتبيـة البدنيـة علـى معرفـة وافيـة ابسـتعداد الوصول اىل  حتقيق األهداف الرتبويـة وذلـك ال يتسـال إال إذا كـ

 وميول تالميذه .

 / النشاط الرايضي الداخلي:12.1

وهــو اجملــال الــذي جيــد فيــه املــتعلم ،هــو النشــاط الــذي يقــدم خــارج أوقــات اجلــدول املدرســي داخــل املدرســة 

وهو أحد أنـواع املمارسـة الفعليـة الـيت تتصـل اتصـاال وثيقـا ابلـدروس ومتصـل القاعـدة ،فرصة اختيار وجتريب ما تعمله 

فــربامج النشــاط الــداخلي تعتــرب مكمــال لــربامج دروس حصــة الرتبيــة ،و الــيت ينبغــي عليهــا ختطــيط النشــاط الــداخلي ،

 البدنية و الرايضية .

 / مميزات النشاط الرايضي الداخلي:1.12.1

فهـو يتميـز بعـدة مميـزات تربويـة اي ،شاط  الرايضـي الـداخلي مكمـال للمنهـاج الدراسـي ابإلضافة إىل كون الن

ويتـيح أيضـا فرصـة الـتعلم عـن ،أنه يتـيح هـذا النشـاط فرصـة لكـل تلميـذ يف أن يشـرتك اجيابيـا يف النشـاط احملبـب إليـه 

ـــة الصـــحيحة  ـــرتويح وحســـن اســـتغالل أوقـــا،طريـــق املمارســـة العمليـــة الرتبوي وكـــذا تنميـــة ،ت الفـــرا  ويســـاعد علـــى ال

 الصفات االجتماعية وتنمية روح اجلماعة .

 

 

 



 أستاذ ودرس الرتبية البدنية والرايضية                                    الفصل األول:                          

26 

 

 / أهداف النشاط الرايضي الداخلي:2.12.1

يســعى النشــاط  الرايضــي الــداخلي لتحقيــق مجلــة مــن األهــداف الرتبويــة و الســلوكية و االجتماعيــة كتحقيــق 

وخلـق روح التعـاون و املسـاعدة  ،ورفع من مستوى التالميذ يف األنشطة املختلفـة ،أهداف الرتبية البدنية و الرايضية 

لقيــــة و االجتماعيــــة لـــــدى و يــــدعم القـــــيم اخل،وتنميـــــة اجلوانــــب النفســــية كـــــامليول و االجتاهــــات  ،داخــــل املؤسســــة 

 .املتعلمني

 / النشاط الرايضي اخلارجي:13.1

عــرف )حممــود عــوض بســيوين ( النشــاط الرايضــي اخلــارجي أنــه نشــاط مكمــل ملنهــاج الرتبيــة البدنيــة ابملدرســة 

يتبـارى فيـه وحـدات متثـل املدرسـة  ،و النشاط اخلارجي نشاط تنافسي أساسا ،وخيتص ابملمتازين يف األداء الرايضي 

اف قدرات التالميذ ويـوجههم مـن خـالل بـرانمج وال شك أن منهاج الرتبية البدنية اجليد هو الذي يتيح فرصة اكتش

 .(193، صفحة 1992)د.حممود عوض بسيوين، النشاط الرايضي اخلارجي 

 / مميزات النشاط الرايضي و اخلارجي:1.13.1

وتعلـم قـوانني األلعـاب وخطـط ،تتمثل مميزات النشاط الرايضي اخلارجي يف االرتقاء مبسـتوى ابألداء الرايضـي 

وكـذا تنميـة النضـج االنفعـايل وتطـوير  ،النمـو البـدين و الصـحي و العقلـي و النفسـي و احملافظـة عليـهوحتقيـق ،اللعب 

 العادات وافساح اجملال للفرق الرايضة للتنمية االجتماعية و النفسية .

 / برانمج النشاط الرايضي اخلارجي:2.13.1

 نشاطات الفرق املدرسية: -أ

فكما هو معروف أن  لكل مؤسسة تربوية فريـق ميثلهـا يف الـدورات الرايضـية يف األلعـاب الفرديـة أو اجلماعيـة 

ويتــألف فريقهــا مــن بــني أحســن ،وهــذه الفــرق تعتــرب الواجهــة الرايضــية هلــا وعنــوان تقــدميها يف جمــال الرتبيــة البدنيــة ،
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ألنشطة الداخلية ومن هنا وجـب االهتمـام هبـذه الفـرق ومـد التالميذ الذين تفرزهم دروس حصة الرتبية البدنية وكذا ا

 يد املساعدة إليها.

 النشاطات اخللوية: -ب

ويف هـذه النشـاطات جنــد ،وهـي أهـم األنشــطة الـيت جيـد فيهــا التالميـذ راحـتهم ويعــربون عـن شخصـيتهم حبريــة 

ها الكثري من األمور الـيت تسـاعدهم فيتعلم التالميذ من،الرحالت و املعسكرات حيث تقام العديد من األنشطة فيها 

 ابإلضافة إىل الصفات النفسية األخرى كاالعتماد على النفس وحتمل املسؤولية .،يف حياهتم املستقبلية 

 :اخلالصة  

         يعتــــرب درس الرتبيــــة و الرايضــــية اجلــــزء األهــــم مــــن جمموعــــة أجــــزاء الــــربانمج ومــــن خاللــــه تقــــدم كافــــة اخلــــربات

و األنشطة احلركية اليت حتقق أهـداف الـربانمج املدرسـي ويفـرتض أن يسـتفيد منـه كـل تالميـذ املدرسـة مـرتني أسـبوعيا 

ونظــرا للطبيعــة التعليميــة و الرتبويــة للــدرس جيــب أن يراعــي فيــه الــدرس كفــة االختبــارات املتعلقــة بطــرق  ،علــى األقــل

 و التقومي . ،وطرق القياس ،تابع اخلربات  املتعلقة الوسائل التعليمية و التدرج التعليمي لت التدريس:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

املراهق والعالقات االجتماعية 
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 :هيدمت

إن منو الفرد مير مبراحل متسلسلة متتد من الفرتة اجلينية إىل مرحلة البلو  أو الرشد وخيتلف األطفال فيه فيما 

بينهم يف السن اليت يبدؤون فيها الدخول يف مرحلة املراهقة كما خيتلف البنون عن البنات إذ تسبق البنات البنون 

اسة من حياة البشر. وتعترب هذه املرحلة من أهم مراحل النمو جد حس ةأو مرحلبسنة أو سنتني .إن املراهقة فرتة 

و النفسي  ،ويكتمل فيها النضج البدين  و اجلنسي و العقلي ،اليت تظهر فيها السمات األولية لشخصية الفرد 

ة وهذا ما تكتسبه من أمهية ابلغة يف حياة الطفل خاصة يف جمال الرايضة نظرا للتفاعل املتبادل بني هذه األخري 

ومرحلة املراهقة وإمياان منا هبذا قمنا يف بداية الفصل بشرح األمهية البالغة لدراسة خمتلف مراحل النمو وتطرقنا إىل 

 .،وكذا احلركيةالفسيولوجية و النفسية ،وتوضيح أبعادها اجلسمية  ،ما يهمنا يف حبثنا هذا من دراسة ملرحلة املراهقة 

وهلا أمهية ابلغة يف حيات  ،و اليت هي شائعة ومنتشرة  ،ونركز يف هذا الفصل على بعض االضطراابت النفسية 

  النمو النفسي عند هذا األخري .وإذ أهنا تعيق يف،وعند املراهق خاصة ،الفرد عامة 

    وركزان أيضا على التفاعل االجتماعي الذي يؤدي إىل تعديل أو تغيريا وتكون إلغاء االجتاهات و امليول 

و االهتمام و القيم و اآلراء و العقائد و املعتقدات ومسات الشخصية ووجهات النظر و الفلسفات و املرئيات 

 اه .جمرد االستعداد  ملقابلة شخص ما يثري االنتب،ونظرتنا للحياة 

 / تعريف املراهقة:1.2

 / لغة : 1.1.2

منجد الطالب ( أهنا من الفعل "راهق" وراهق الغالم أي قارب احللم ،عرفها كل من )فؤاد افرام السبتاين 

 .(256، صفحة 1995)السبتاين، أي بلغ حد الرجال فهو مراهق 

( adolescence) ابإلجنليزيةكما يعرفها )علي فاحل اهلنداوي ( أبهنا دنو الف  من احللم ومعناها 

( وهي االقرتاب من النضج البدين و اجلسمي و العقلي و االنفعايل و adolescehواملشتقة من الفعل الالتيين )
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، 2002)اهلنداوي، وتقع بني هناية الطفولة وبداية الرشد بذلك فاملراهق مل يعد طفال وليس راشد  ،االجتماعي 

 .(289-288الصفحات 

 اصطالحا:/ 2.1.2

سنة وهذه التحديدات غري  20إىل  12ابلنسبة ل: )اندية شرادي( فعرفت املراهقة على أهنا املرحلة بني 

 دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا خيتلفان حسب اجلنس والظروف البيئية و العوامل االجتماعية و االقتصادية .

)شرادي، سنة  21اىل 11سنة أي ما بني  21سنة بعامني وقد تتأخر إىل  13إن املراهقة قد تسبق سن  -

 .(236-235، الصفحات 2000

      ويرى )عبد الرران العيسوي( أهنا فرتة احلياة الواقعية بني البلو  و النضج و تتميز بتغريات جسمية  -

 .(36، صفحة 2000)العيسوي، و نفسية ملحوظة حبيث يصبح هناك اهتمام ابملظهر و الدين 

 ب بعض العلماء:/ املراهقة حس2.2

 .املراهقة حسب كل من "دوبيس" "كستيمبور " "لوهال"

 :Debesse –/ املراهقة حسب دوبيس 1.2.2

        يرى "دوبيس" ان املراهقة تعترب عادة جمموعة من التحوالت اجلسمية و النفسية اليت حتدث بني الطفولة 

 و سن الرشد.

 تغريات من جانبني أساسني مها :كذلك املراهقة مرحلة انتقالية حتدث فيها 

 / تغريات جسمية:1.1.2.2

 ،منو األعضاء الداخلية و اخلارجيةتتمثل يف النضج الفسيولوجي الذي يبلغ ذروته يف هذه املرحلة إذ يكتمل 

 وحبكم هذه التغريات مييل املراهق إىل العزلة و االنطواء. 
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 / تغريات نفسية:2.1.2.2

       اجلنسي و نضجه إىل جانب منو القدرات العقلية كالقدرة على التفكري املنطقيتتميز بتجديد النشاط 

ابعتبارها مرحلة التحوالت النفسية العميقة اليت تؤدي ابملراهق ،كما تتخيل املراهقة األزمات و القلق   ،و التخيل 

 .إىل التخلص من رابط التعلق الطفويل بوالديه راغبا يف التحرر و أتكيد الذات 

 :-Kestemberg-/ املراهقة حسب كستمبورغ3.1.2.2

ويرى كستمبور  أن مرحلة املراهقة ليس عفوية وال منفصلة عن ابقي مراحل النمو السابقة حبيث إن هذه 

وذلك حسب التغري  لآلاناألخرية تتفاعل خرباهتا و على أساسها تبال مرحلة املراهقة .إذ يعترب املراهقة فرتة تعديل 

، 1997)القذايف، ا يفرض على املراهق ضرورة إدماج هذا النضج التطوري يف نظام العالئقي اللبيدياجلنسي مم

 .(237-236-235الصفحات 

 / مراحل املراهقة: 3.2

 سنة( : 17-15/ مرحلة املراهقة املتوسطة )1.3.2

على العمل وإقامة ويشري)رمضان حممد القذايف (:أن املراهق يف هذه املرحلة له طاقة هائلة و القدرة 

عالقات متبادلة مع اآلخرين إبجياد نوع من التوازن مع العامل اخلارجي دون االعتماد كثريا على الغري حيث يزداد 

 .(354-353، الصفحات 1997)القذايف، الشعور ابالستقاللية

ة النمو اجلسمي إضافة إىل ذلك يرى )عبد احلميد الشاذيل( تقابل هذه املرحلة الثانوية وهنا تتباطأ سرع

، 2001)الشاذيل، نسبيا وتزداد احلواس دقة ويقرب الذكاء إىل االكتمال و تظل االنفعاالت قوية وتتسم ابحلماسة

 .(246-245الصفحات 

يصبح املراهق أكثر تصادما مع العائلة ويصر على ما حيلو له وجيرب الكثري من املراهقني األمور املمنوعة  

 .التحدي لألهل ولفرض رأيهم اخلاص كنوع من  ،كحول  ،دراتخم ،كمصادقة رفقاء السوء
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 سنة(: 21-18/ املراهقة املتأخرة )2.3.2

جاء يف قول)رمضان حممد القذايف ( يسعى املراهق يف هذه املرحلة إىل توحيد جهوده من اجل إقامة وحدة 

 كما يتميز ابلقوة و الشعور ابالستقالل .  ،متآلفة من أجزاءه ومكوانته 

ويف هناية  حيث يشري العلماء إىل أن هذه املرحلة تعترب مرحلة توحيد أجزاء الشخصية وتنسيق فيما بينها.

هذه املرحلة يتم النضج اجلسمي ويضل الذكاء إىل قمته ويبدأ االستعداد للحصول على عمل دائم وتكوين أسرة 

 .(357-356، الصفحات 1997)القذايف، 

يشري إىل أن املراهقني يطلبون النصيحة و اإلرشاد من األهل وهذا التصرف وجند )عبد احلميد الشاذيل ( 

يكون مفاجق لألهل إذ يعتقدون أن النزاع أمر حمتم قد ال ينتهي أبدا وتبقى وتربية األهل واضحة إذا أحسن األهل 

 .(246-245، الصفحات 2001)الشاذيل، التصرف يف هذه املرحلة 

 : / مظاهر النمو يف املراهقة4.2

 / النمو اجلسمي:1.4.2

كما   ،متتاز املراهقة بتغريات جسمية سريعة وخاصة يف السنوات األوىل بسبب زايدة إفراز هرموانت النمو 

متيزها احلساسية النفسية وظهور حب الشباب عند العض فهذا يسبب اإلحراج للمراهق ألنه يشوه مظهر وجهه  

كما أن التفكري أو التأخري يف النمو اجلسمي و اجلنسي له مشكالت نفسية فالنضج املبكر لدى البنات يسبب 

 عند الذكور جيعلهم أكثر نشاط. هلن احلرج أما الذكور فينتج عنه الثقة ابلنفس وان أتخري النضج

 / النمو العقلي و املعريف:2.4.2

ينمو الذكاء العام للمراهق وتزداد قدرته على القيام ابلكثري من العمليات العقلي العليا كالتفكري و التذكر 

 القائم على الفهم و االستنتاج و التعلم و التخيل .
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رونة التفكري و القدرة على فحص احللول بشكل منظم و رأى)رمضان حممد القذايف (:تتميز هذه املرحلة مب

 .(57-56، الصفحات 2001)الشاذيل، اجلمع بني احللول للتوصل إىل إجياد قانون عام 

أما)علي فاتح اهلنداوي( فيقول: أن املراهقة فرتة منو متزايدة جلميع الطاقات اليت ميلكها الفرد مبا فيها 

فعاالته يف هذه املرحلة ابلعنف و التهور فال يستطيع التحكم فيها .كما أن األمناط النفسية و االنفعالية ومتتاز ان

)اهلنداوي، االنفعالية يف مرحلة املراهق هي نفس األمناط يف مرحلة الطفولة ولكنها ختتلف من حيث الدرجة و النوع

 .(303-300-297، الصفحات 2002

 / النمو االجتماعي:3.4.2

يرى )رمضان حممد القذايف ( :إن حياة املراهق االجتماعية مليئة ابلصراعات و التناقضات فيعيش صراعا 

بني أراء أصدقائه وأراء أسرته وبني الرغبة يف االستقالل عن الوالدين وبني رغبته يف إشباع الدافع اجلنسي وبني القيم 

تظهر يف سلوكه وتفكريه حبيث يقول وال يفعل وحيب  الدينية و االجتماعية وكل هذا يؤدي إىل عيشة  متناقضا

 .(58، صفحة 1997)القذايف، يتمثل للجماعة ويرغب يف السيطرة وأتكيد الذات ،وينفر يف نفس الوقت 

 / النمو الفسيولوجي:4.4.2

حتدث نتيجة نضج الغدد الصماء و زايدة إفرازاهتا و أهم حدث فسيولوجي حيدث يف هذه املرحلة هو 

 اجلنسي. البلو 

 .تقوم الغدد الصماء بدور كبري إذ تساعد على النمو األعضاء التناسلية اليت تكون الصفات اجلنسية 

 كما تؤثر عوامل التغذية و الوراثية و البيئية يف النمو الفسيولوجي.

 ويكتمل نضج اخلصائص اجلنسية  كما يرى )علي فاتح اهلنداوي( أنه يتم الوصول إىل التوازن الغددي

عند مجيع املراهقني وحيدث التكامل بني الوظائف الفسيولوجية و النفسية يف شخصية املراهق 

 .(313-310-307-305، الصفحات 2002اهلنداوي، )
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 5.4.2:النمو احلركي / 

قوة ويزداد إتقان  ويرى )علي فاتح اهلنداوي(:أن حركات املراهق تصبح أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه

الذكور األلعاب الرايضية و اإلانث للمهارات احلركية ويتفوق البنون على البنات يف منو قوة و املهارات احلركية 

 .(366-363، الصفحات 2002)اهلنداوي، 

 / بعض مشكالت املراهقة :5.2

اجملتمع وما ينتج عنها من تعترب فرتة املراهقة صعبة ملا فيها من تغريات وأثرها على شخصية املراهق و 

 تصرفات غري واضحة مما يؤدي إىل حدوث مشاكل متعددة نذكر منها :

 /املشاكل النفسية :1.5.2

 / الصراع الداخلي:1.1.5.2

عن األسرة وبني االعتماد عليها وبني خملفات الطفولة ومتطلبات الشباب وبني طموحاته  كاالستقالل

 الزائدة و التقصري الواضح يف التزاماته.

 / االغرتاب و التمرد:2.1.5.2

غري أنه يبدأ يف رفض ،يتجه املراهق اىل والديه ليتخذ منهما منوذجا ميكن االستفادة منه يف تكوين هويته 

 رمسها لوالديه مما جيعله يتجه حنو اجلماعات اخلارجية. الصورة اليت

 / السلوك املزعج:3.1.5.2

وال يبايل مبشاعر اآلخرين و ابلتايل قد ،يتصف املراهق يف هذه املرحلة حبب الذات يف حتقيق مصاحله 

 الشتم عدم االستئذان.....اخل. ،تصدر منه بعض التصرفات مثل السب
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 ية :/ املشاكل االجتماع2.5.2

 / تغري تركيب األسرة وأدوارها :1.2.5.2

قول)رمضان حممد القذايف( حيرم املراهق من مالحظة األدوار اليت كان يقوم هبا أفراد األسرة وذلك  ويف

بوقوع فرا  أسري مل يكن من قبل وتغيري األدوار االجتماعية ويف مقدمتها اقتحام املرأة لعامل الشغل وقضاء أوقات  

 .(377-373، الصفحات 1997)القذايف، كبرية خارج املنزل 

زايدة على هذا يقول )حممد عبد الرحيم عدس(:كثريا ما يستاء املراهقني من تدخل الكبار فيما يعتربونه 

بل وكأن سيف مسلط على ،شؤون خاصة هبم وينظرون إىل هذا التدخل وكأنه سلطة عليهم وسلبا حلريتهم 

 .(236، صفحة 2000عدس، كل حني )  هتددهمرؤوسهم 

 / االحنراف: 2.2.5.2

لحالة النفسية اليت يعيشها املراهق يف هذه الفرتة و الذي يعترب فيها نفسه أنه انضج وعاقل ونتيجة نتيجة ل

 للعوامل املؤثرة عليه يلجأ إىل االحنراف و الضرر ابلنفس و اجملتمع .

كما يقول )خليل ميخائيل معوض(:أي عيب أو شذوذ يف النمو اجلسماين للمراهق يعترب حبق جتربة قاسية 

عض العيوب اجلسمية كحب الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدم مناء العضالت يقلق املراهق ويشعره له فب

بنقص كيب عندما يقارن مع زمالئه مما يؤدي إىل السخرية و االستهزاء الذي يزيد مشكلته تعقيدا أو حالته النفسية 

 .(333، صفحة 2000)معوض، قلقا 

 / املشاكل الدراسية:3.5.2

ىل ذلك يقول )رمضان حممد القذايف ( :إن إطالة فرتة الدراسة تؤدي إىل إطالة فرتة اعتماد املراهق إضافة إ

 على والديه بشكل كامل.
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إن إطالة فرتة تؤدي إىل خلق بعض املشاكل االجتماعية ويف مقدمتها الفاصل الكبري بني فرتيت البلو  

)القذايف، إىل أتخر الفرد يف االلتحاق بعامل الشغل ) اجلسمي املبكر و البلو  االقتصادي املتأخر مما يؤدي

 .(383-380، الصفحات 1997

 / املراهقة يف الطور الثانوي : 6.2

هذه املرحلة من مراحل الدراسة يبدأ املراهق ابللجوء إىل التوافق مع اآلخرين ولكن اهتمامه جبماعة  يف

 الرفاق يكون أقل مما كان عليه يف الطفولة وتتسم عالقاته ابلسطحية.

 / مميزات املراهق يف الطور الثانوي :كما يقول )فوزي حممد جبل (:7.2

 .الهتمام ابلذات وتفحصها وحتليلها 

 . االضطراابت االنفعالية احلادة و التناقص االنفعايل 

 .البعد عن األسرة وقضاء أوقات الفرا  خارج املنزل 

 .العصيان و التمرد على األعراف و التقاليد و املعتقدات اخلاصة ابجملتمع 

 .عدم إتباع نصح الكبار وحماولة االبتعاد عنهم 

 .احلث عن اجلنس األخر 

  (426-424، الصفحات 2001)جبل، النضج اجلنسي. 

 / مشاكل املراهق يف الطور الثانوي :8.2

 / املشاكل األسرية :1.8.2

 .نقد الوالدين للمراهق 

 . استعمال القسوة ضد املراهق 

 . تدخل الوالدين يف أمور الشخصية للمراهقة 
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 / املشاكل املدرسية:2.8.2

 .عدم االحرتام األساتذة و العناد معه 

 السلوك العدواين يف التهريج دال القسم. 

 . عدم االنتظام يف الدراسة 

 مقاطعة األستاذ أثناء الشرح.  

 / املشاكل النفسية :3.8.2

 . الشعور ابلقلق و اخلجل و احلساسية جتاه اآلخرين 

 . البحث عن الذات و اهلوية 

 .املعاانة من اإلحباط و الصراعات املتكررة 

 ية:/ املشاكل االجتماع4.8.2

 قلة عدد االصدقاء.  

 . التمرد على معايري اجملتمع 

 .اختالف حاجات املراهق املنافية لقيم اجملتمع 

 / املشاكل الصحية:5.8.2

 . اإلصابة ابألمراض املزمنة 

 . اإلصابة ابألمل املعدة 

 . قلة النوم 

 



 املراهق والعالقات االجتماعية      الفصل الثاين:                                                                

38 

 

 / متطلبات املراهقة يف الطور الثانوي :9.2

تعترب مرحلة املراهقة مرحلة حرجة لذا جيب على كل أسرة أن تعتين مبراهقها وترعاه وتتعامل مع هذه املرحلة 

 حبذر ولعل من متطلبات هذه املرحلة احلاجة إىل االحرتام و إثبات الذات إضافة إىل احلاجة إىل احلب و احلنان .

 و احلاجة للتوجيه االجيايب .

للمراهق من منطلق الشريعة اإلسالمية وأخطاره عن طريق املمارسة غري شرح مفهوم النشاط اجلنسي 

 .الغريب للجنس و اجملتمع اإلسالميالشرعية و الفرق بني نظرة اجملتمع 

 / متطلبات املراهقة من الناحية البدنية:10.2

الدكتور  حيث يعطي،كل الدول يف جمال التعليم   اسرتاتيجيةختتلف أهداف النشاط البدين الرايضي حسب 

 "حمسن حممد" األهداف يف النقاط التالية:

 .العمل على الوقاية الصحية للتالميذ وتنمية القوام السليم 

 .تنمية الصفات البدنية وفق خصائص التالميذ ومستوايهتم وأولوايهتم 

 .تعليم وتنمية املهارات احلركية لألنشطة الرايضية املمارسة 

 لة يف ضوء السمات النفسية هلم.رعاية النمو النفسي لتالميذ املرح 

 االحرتام(.،التعاون  ،تنمية اجلوانب االجتماعية و اخللقية ) الروح الرايضية القيادية 

 / مفهوم االنفعاالت:11.2

كما قال )د.حممد حسن عالوي (: إن الفرد يكتسب يف غضون تفاعله املستمر مع بيئته اخلارجية 

ينا بعض املظاهر احلزن أو األحداث اليت تستدعي لدينا احلماس وكل هذه ومن انحية أخرى تثري ف،عالقات معينة 

 .(95، صفحة 1992)عالوي، االنفعاالت تعيش يف الفرد 

 



 املراهق والعالقات االجتماعية      الفصل الثاين:                                                                

39 

 

 / أقسام االنفعاالت:12.2

 من خالل ما سبق ذكره نالحظ أن االنفعاالت تنقسم إىل قسمني:

 / القسم االجيايب :1.12.2

وكذلك تتمثل يف ،الذي يتمثل يف الفرح مثل رؤية صديق أو فوز يف منافسة رايضية أو جناحه يف امتحان 

 األمن و احلب.

 / القسم السليب:2.12.2

ويرى )د.حممد حسن العالوي ( :أنه يتمثل يف اخلزن و اخلوف و الغضب و الكراهية ونشري اىل هذه 

 .(97، صفحة 1985)عالوي د.، النفسية  االنفعاالت السلبية تندرج ضمن االضطراابت

ميكن أن يكون سببا يف احلفاظ  أحياان ميكن لبعض االنفعاالت السلبية أن تكون اجيابية فاخلوف مثال:

 على الذات ابلنسبة لإلنسان.

 / االضطراابت النفسية عند املراهق:13.2

وهلا أمهية ابلغة يف حياة الفرد عامة وعند ،و اليت هي شائعة  ،نركز درايتنا على بعض االضطراابت النفسية 

 إذ أهنا تعيق النمو النفسي عند هذا األخري.،املراهق خاصة 

 / تعريف القلق:14.2

 / لغة:1.14.2

 فهو قلق ومقالق وكذلك األنثى بغري هاء .،القلق هو اإلزعاج 

طرب يف سلوكه وال اجمللد العاشر( : إن االضطراب كأنه يض–لسان العرب –يف حد قول )ابن منضور  -

 .(224-223، الصفحات 1997)منضور، يثبت فهو ذو قلق .
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 / اصطالحا:2.14.2

لسان العرب( أن القلق حالة من االضطراابت و التوتر الشامل يصيب الفرد  –وقد أشار )ابن منضور 

 . (224، صفحة 1997)منضور، نتيجة شعوره ابلتهديد أو اخلوف من أشياء غري واضحة املعامل

 / تعريف العلماء القلق :15.2

 / تعريف سيجموند فرويد:1.15.2

وعرفه أبنه شيء ما يشعر به  ،يرى أن القلق هو الظاهرة األساسية و املشكلة املركزية يف األعصاب 

 اإلنسان أو حالة انفعالية نوعية غري سارة لدى الكائن العضوي ويتضمن مكوانت ذاتية فسيولوجية وسلوكية.

 القلق : / أسباب16.2

" مخسة مصادر أساسية للقلق سنذكر Jérôme et Ernestقد حدد كل من "جريوم و ارنست ""

 منها :

 / الرفض أو النبذ: 1.16.2

 ومن أنه لن يبادلوننا مشاعر املودة جيعلنا قلقني من املواقف االجتماعية. ،فاخلوف من رفض اآلخرين لنا

 / عدم الثقة :2.16.2

نقص الثقة أو فقداهنا من أنفسنا أو من غريان مصدرا للقلق يف التجارب اجلديدة السيما إذا كان  يعد

 الطرف األخر يف هذه املواقف غري واضح فيها يتوقع أن يفعله.

 / اإلحباط و الصراع:3.16.2

مواقف صراعية يف حد قول )صرب حممد علي ( :أن عدم إشباع أو إرضاء رغباتنا ودوافعنا أو وقوعنا يف 

 .(97-96)صرب حممد علي، الصفحات يؤدي إىل القلق )

 أما )حامد زهران ( فريجع القلق إىل بعض األسباب األخرى من بينها:
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 / االستعداد الوراثي :4.16.2

أقارب الدرجة األوىل للمرضى يصابون ابلقلق مما  % 25تلعب الوراثة دورا هاما يف ظهور القلق إذ أن 

اجلينات الوراثية إىل أن دراسات التوائم مل تؤكد ذلك بل أاثرت نتائجها اجلدل حول دور اجلينات  يشري إىل دور

 الوراثية.

 / مواقف احلياة الضاغطة:5.16.2

يف حني رأي ) حسن فايد( :مبا يف ذلك الضغوط احلضارية و الثقافية النامجة عن التغريات احلديثة لعوامل 

، صفحة 1977)زهران، عوامل البيئة األسرية كالتفكيك و االضطراابت األسرية .اخلوف و احلرمان وعدم األمن و 

55). 

 / مصادر القلق يف الرايضة :17.2

 / اخلوف من الفشل :1.17.2

يؤدي إىل التوتر على أداء الالعب فيتميز األداء يف هذه احلالة ابالفتقار اىل احلركة السهلة الصحيحة وقد 

 إدراكه ملستوى املنافس أو لقدرة التفكري املوضوعي للموقف.يرجع الالعب ذلك إىل 

 / اخلوف من عدم القدرة :2.17.2

يؤدي بشعور الالعب أبنه ليس لديه استعداد ملواجهة املوقف ويتبع هذا الشعور داخليا ويتمثل يف القدرة 

ريب الغري كايف أو قد يكون خارجيا ملهارة اجلهد كسمة التدريب املستمر للحالة املزاجية :اجلهد كحالة مؤقتة :التد

 حتيز احلكام .،احلض و الصدفة ،الظروف املواتية ،وقوة اخلصم  ،ويتمثل يف صعوبة املهمة 
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 / فقد السيطرة على املوقف:3.17.2

ويشري )مصطفى حسني ابهي وآخرون( أنه حينما يتمكن القلق من الرايضي يفقده اإلحساس ابلسيطرة 

خاصة أثناء املنافسة كما أنه ميكن أن تكون لديه فرصة التحكم يف سلوكه وانفعاالته اليت على سلوكه احلركي و 

 .(137-136، الصفحات 1990)زيدان، متكنه من الوصول إىل أعلى املستوايت الرايضية 

 / تعريف االكتئاب:18.2

 / لغة:1.18.2

ولقد عرف )عبد املنعم احلقي( االكتئاب مشتق من الفعل كاب مبعال تغريت نفسه وانكسرت من شدة 

 .(206، صفحة 2000)احلقي، األمل و احلزن 

 / اصطالحا:2.18.2

التشاؤم وفقدان االهتمام و ،يعرفه )ممدوح حممد سالمة( :االكتئاب أبنه خربة وجدانية أعراضها احلزن 

 .(119، صفحة 1991)سالمة، الالمباالة 

 /أعراض االكتئاب :19.2

إن تشخيص االكتئاب يتطلب وجود مخس عوارض أساسية وذلك ملدة أسبوعني متتابعني على األقل 

 وتتمثل أعراض االكتئاب يف :

 / أعراض املزاج:2.1.19

مثل حدوث مزاج  ،تعريف )حسن فايد(: تعترب مبثابة الشكل احملدد و األساسي لالضطراابت الوجدانية 

 .(97، صفحة 2001)فايد، تقريبا كل يوم ملدة أسبوعني على األقل  ،حزين معظم اليوم
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 / األعراض الدافعية:2.19.2

يف األشكال السلوكية اليت تشري إىل التوجه حنو اهلدف فالناس املكتئبون غالبا ما يعانون قصورا يف  تتمثل

 هذا اجملال وقد جيد البعض صعوبة يف القيام أبدىن عمل.

 / األعراض البدنية :3.19.2

االهتمام الشهية و ،هي التغريات اجلسمية اليت تصاحب االكتئاب وتتمثل يف التغريات يف أمناط النوم 

 -حاالت األمل -فقدان الشهية -اجلنسي وتتمثل أيضا يف األعراض العضوية املصاحبة لالكتئاب "اإلرهاق

 اضطراابت صدرية ".

 / األعراض املعرفية:4.19.2

وكيفية تقوميهم ألنفسهم ويالحظ من أعراض  ،وقد أشار )حسن فايد( إىل قدرة األفراد على الرتكيز دائما 

وهذا ما مت معاجلته بواسطة "سرتوجنمان" جتد  ،من العالقات االجتماعية يف احلياة الفرد املكتئب االكتئاب جانب 

)زهران، يف الصحة العقلية أفكار عن املوت أو تصور االنتحار دون خطة حمددة أو حماولة االنتحار لدى املكتئبني.

 .(105-98، الصفحات 1977و النفسية، 

 / مفهوم اجلماعة:20.2

عد جالل حممد عالوي ( البعض أن تعريف اجلماعة نقيض االنتماء إىل هيئة أو منظمة رمسية  يرى )س

 .(427-424، الصفحات 2000)عالوي س.، كاملوظف يف هيئة أو مصلحة أو أفراد الداينة الواحدة 

 / التفاعل االجتماعي:21.2

تساوي بني نظامني أو أكثر من يقصد ابلتفاعل عامة على حد قول "أجنلش"أنه التأثري املتبادل أو امل

 نظامني وخاصة التفاعل االجتماعي ويبدو التفاعل يف سلوك اإلنسان و احليوان.
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ويشري )عبد الرران حممد العيسوي(: يف إطار الكيمياء فان اختالط عنصرين وتفاعلهما يؤدي إىل تكوين 

 ،هذا التكوين اجلديد تكون له خواص خمتلفة عن خواص كل عنصر منها ،عنصر جديد من جراء عملية التفاعل 

يؤدي هذا االختالط إىل تكوين مكون جديد هو ،فاختالط األكسجني مع اهليدروجني وكالمها له طبيعة غازية 

كما يراها الذين ،ويرى )أ.آوينك( أبنه "قوة العمل اجلماعي الداخلية  -(39، صفحة 2000)العيسوي، املاء 

التفاعل ابملعارضة )اختالف ومنافسة( " "امتزاج  ،لقد ميز "آوينك" بني نوعني من التفاعل  ،سامهون فيها ي

 .(64، صفحة 2007)سالمة ع.، و املشاهبة  ،و املساواة  ،وانصهار" فحلل النتائج على درجة احلوار 

 / مراحل التفاعل االجتماعي:22.2

مراحل تسري فيها عملية التفاعل  6منط وزعها على  12عي إىل لقد قسم "بيلز" أمناط التفاعل االجتما

 االجتماعي كما يلي :

 / املرحلة األوىل: 1.22.2

مرحلة االهتمام النسيب مبشكالت التعرف أي الوصول اىل تعريف مشرتك ابملوقف وحتديد املشكلة أو 

 املوضوع قيد البحث.

 / املرحلة الثانية : 2.22.2

ت األسس اليت تقوم يف ضوئها اإلبدال أو احلصول املختلفة املطروحة و التعبري مرحلة االهتمام مبشكال

 عنها.

 / مرحلة الثالثة:3.22.2

 مرحلة االنتقال إىل مشكالت الضبط أي حماوالت األعضاء التأثري يف بعضهم البعض.

 / املرحلة الرابعة: 4.22.2

 مرحلة اختاذ قرار هنائي أو نتائج حمددة.
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 املرحلة اخلامسة:/ 5.22.2

  .مرحلة مواجهة املشكالت الناشئة عن التفاعل و التحكم هبا حرصا على جناح اجلماعة يف حتقيق أهدافها

 / املرحلة السادسة:6.22.2

صيانة تكامل اجلماعة و احملافظة على متاسكها مما يكون قد أصاهبا خالل التفاعل االجتماعي  مرحلة

 وموافقة من مواقف سلبية و أاننية وعدوانية.

 / مبادئ التفاعل االجتماعي:23.2

 / األدوار االجتماعية:1.23.2

 أي إنسان يستطيع النظر لنفسه من خالل نظرة اآلخرين له.

 / االتصال:2.23.2

أي االحتكاك ابآلخرين مما يؤثر أتثريا كبريا يف حل املشكالت واختاذ القرارات ومن خالله يتم نشوء النظم 

 االجتماعية وانتشار الثقافة.

 / التوقع: 3.23.2

له أتثري كبري يف عملية التفاعل ابلفرد عندما يقوم أبداء معني يضع يف اعتباره توقعات عدة الستجاابت 

 اآلخرين.

 / اإلدراك االجتماعي:4.23.2

 ميكن وراء كل تفاعل اجتماعي انجح أو فاشل ووراء كل مهارة اجتماعية يستخدمها الناس يف عالقتهم.

 : و العالقات االجتماعية  / أمهية التفاعل االجتماعي24.2

واآلراء  إن التفاعل يؤدي إىل تعديل االجتاهات وامليول واالهتمام والقيم: تعريف )عبد الرران العيسوي(

جمرد االستعداد ملقابلة شخص ما يثري  وجهات النظر والفلسفات واملرئيات، واملعتقدات ومسات الشخصية ،
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االنتباه ، فإذا كنت تقف وحدك يف طريق وفجأة شخصا أخر يقرتب منك فهنا الشخص يغري من حمتوى اجملال 

، القادم شخصا أخر تعرفه أو لتعرفها إذا كان هذا الذي توجد فيه ويغري املوقف ، وعلى الفور أنخذ يف التفكري عم

وإذا كان شخصا تعرفه كيف تشعر حنوه ، وإذا كان هذا الشخص غريبا عنك ، وإذا كان هناك اتصال بصري 

، الصفحات 2000)العيسوي، فتح حمادثة أو حوار معه من عدم  بينك وبينه فانك أتخذ يف التفكري يف إمكانية

42-43). 

 : التفاعل االجتماعي / شروط25.2

 : شروطا ومن بني هده الشروط: يرى)عبد احلافظ سالمة(

  أن يتصف أفراد اجلماعة ابلسوية والرشد والقدرة على التواصل بواسطة اللغة أوغريها من وسائل

 االتصال ...

 ر واألعمارتوفر احلد األدىن من التماسك بني أفراد اجلماعة وتقارب أفراد اجملموعة يف املراكز واألدوا 

 .(110، صفحة 2007)سالمة ع.، أن تكون هده املشكلة املطروحة قابلة للحل. 

 

 

 

 

 

 



 املراهق والعالقات االجتماعية      الفصل الثاين:                                                                

47 

 

 اخلالصة:

 

سنة( هلم قابليات هائلة الكتساب خصائص بدنية ونفسية وحركية  18-16يالحظ أن املراهق سن)

و الوظيفية اليت تطرأ على املراهق يف هذه املرحلة وتعترب هذه املرحلة  ،وذلك من خالل التحوالت املورفولوجية

 أساسية يف تنمية الصفات النفسية احلركية.

( من حجم املهارات احلركية خالل كل حياهتم، وابلتايل إذا %90سنة( املراهقون يكتسبون )18-16يف )

 ذلك يصبح صعب املنال يف املستقبل.مل يقم املراقبون ابستغالل الطاقات املخزنة يف املراهق فان 

الرتبية البدنية والرايضية هلا مكانة هامة يف حيات املراهق ومنوه لدوره اهلام يف تنمية خمتلف األنظمة من اجل 

 منو متناسق مما جيري إىل األخذ بعني االعتبار معرفة خمتلف رغبات عن طريق اللعب .

فعالية اثبتة نسبيا، تتشكل لدى الفرد نتيجة قدرته على التالؤم ومنه نقول أن االنفعاالت التنفسية حالة ان

 والتكيف مع الظروف اخلارجية، ويتميز ابلتوتر حيدثه خطر ما.

ومن هذا فان للخدمة االجتماعية برامج رايضية هتدف أساسا إىل مساعدة الفرد على النمو االجتماعي مع 

وإنكار الذات للقيادة والتبعية وحرية الرأي ،وتنفق وصاحل القدرة على مدى ما حتقق للفرد من صفات التعاون 

 اجلماعة واجملتمع.
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على نتائج  مما ال  شك فيه  أن العمل املنظم و املنهجي يرتأس كل بداية عمل و بدون شك أن احلصول

و الرايضية  متوقعة هي نتيجة العمل املتواصل من قبل املختصني يف هذا امليدان و املالحظ اليوم أن الرتبية البدنية

أصبحت ضحية العمل الالعقالين و التهميش املستمر بعدم إعطاء العمل النظري و التطبيقي يف املدارس الثانوية  

 هلذه املادة مكانتها و وجهها احلقيقي.

   من عمل ارجتايل فردي حمض و إمنا هو مستمد مستوحىو مل أييت العمل الذي ابشران فيه وليد الصدفة أو 

حيث قمنا بتحقيق أويل مع  ، ألرتبويالرايضية ابجلهاز البدنية و ة من أفكار و انطباعات العاملني يف حقل الرتبي

 خنبة من األساتذة ابملدارس الثانوية  فكانت لنا مبثابة النقاط الرئيسية لتحديد املشكلة بصفة دقيقة.

 انالطالب و يعد اجلانب التطبيقي جوهر العمل املنهجي العلمي ملا حيتويه من وسائل و طرق منهجية يتبعها 

 للوصول إىل الغاية املرجوة أال و هي معرفة احلقائق.
 

عن منهجية البحث  فيه الفصل األول تكلمنا ٬امليداين حيث تناولنا فيه  و تطرقنا يف هذا الباب إىل اجلانب

االستنتاجات ومناقشة  مث ،ناقشة النتائج اليت توصلنا إليهاوإجراءاته امليدانية و أما الفصل الثاين مت عرض وم

 ومقابلة النتائج بفرضيات البحث مث بعد ذلك قمنا ابقرتاح جمموعة من الفرضيات املستقبلية.
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منهجية البحث واالجراءات امليدانية
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 :متهيد

   

 و كذا عينة و جماالت البحث امليدانية إجراء الدراسةيف خالل هذا الفصل املنهج املتبع  سنوضح من

                                                                                     .دراسته امليدانيةالباحث يف الطالب ها ناتبعاليت طرق الطوات و واخل

، وطرق ووسائل املعاجلة  هناك عرض لإلجراءات امليدانية لالختبارات و طرق تنفيذها ابإلضافة إىل ذلك

 اإلحصائية .
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 :منهج البحث/1.1

استاد و طبيعة البحث  ،الذي نريد من خالله معرفة دور لالئمته  مل املسحي استخدمنا املنهج          

تعلم بعض يف  و الثانويتالميذ الطور  بني  العالقات االجتماعية بناء يف  الرتبية البدنية و الرايضية حصة

 .اعتمدان علي استبيان موجه للتالميذ ملعرفة احلقائق السابقة الذكر،حيث  االجتماعيةاملهارات 

  : حتديد جمتمع عينة البحث/2.1

من كل اثنوية    خمتلفة  و من شعب الثانوية  من بعض اثنوايت مدينة عني متوشنت  األقسامتالميذ  اخرتان

من اثنويتان )اثنوية البشري االبراهيمي ، اثنوية بن دلة  (و فلسفة ،  تقين رايضي ، ادب و لغات اجنبية)أدب 

 .علي(

   البحث:عينة / 1.2.1

التالميذ جمموعة من بحث وعينة البحث مشلت الخالل الطالبان  ستخدمهااتعترب العينة من أهم احملاور اليت 

تلميذ مسجل 1000من اجملتمع األصلي الذي يساوي  %9،5 متثل نسبة و عشوائية حيث اخرتان العينة بطريقة 

 .2015-2014الدراسية يف 

 تالميذ10املكونة من  االستالعيةإىل العينة  إضافة  

 جماالت البحث:  /1.3

  :اجملال البشري/1.3.1

للسنة الدراسية  عني متوشنت الطور الثانوي يف مدينة تالميذ  تلميذا من 95على  أجريت الدراسة

2014-2015. 

 

  اجملال املكاين:/2.3.1
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 .اثناء دروس الرتبية البدنية ةالرايضي ةاىاملنشمت إجراء الدراسة  يف بعض القاعات املخصصة و 

 : اجملال الزمين  /3.3.1

 لقد مت إجراء الدراسة على مرحلتني:

-2-15فرتة اجناز الدراسة االستطالعية و إجراء التجربة األولية و امتدت من: املرحلة األوىل :وهي * 

  . 2015-04-15إىل  2015

-1- 21اتريا : من بدا  اجرية الدراسة االساسية  حيث التجربة األساسية متثلت يف  * املرحلة الثانية :

 . 2015-04-25إىل اتريا  2015

  متغريات البحث:/4.1

 ( يوضح متغريات البحث01) رقمشكل توضيحي 

                                                 

 متغريات البحث                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الدراسة االستطالعية:/ 5.1

 المستقلة  المتغيرات

يرجى معرفة تأثيرها و  : هي التي      

 هي

استاذ و دروس التربية البدنية و الرياضية "

" 

 

 

يرجى معرفة  هي التيالمتغيرات التابعة 

 المستقلتأثرها بالمتغير  مقدار  

 " بناء العالقات االجتماعية  "  
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، وقسمت إىل 2015-2014الدراسة االستطالعية  امتدت خالل الفصل األول للموسم الدراسي 

 مرحلتني :

   املرحلة األوىل من الدراسة االستطالعية: /1.5.1

 :الدراسة األولية وهي

بعد قيامنا ابالتصال مبديرية الرتبية لوالية عني متوشنت  من أجل احلصول وثيقة تسهيل املهمة و كذلك 

و للتحقق من املشكلة اليت حنن بصدد معاجلتها اضطر الطالبان إىل  أجرينا بعض اللقاءات مع بعض األساتذة ، 

      الرتبية البدنية  أستاذ )مدير املؤسسة، قطاع الرتبية )الثانوايت(يف إجراء دراسة استطالعية مع بعض العاملني 

 .مستشار التوجيه( مساعد تربوي، ، و الرايضية

     حيث هتدف هذه الدراسة إىل حماولة معرفة أهم املشاكل اليت يعيشها املراهق خاصة يف الوسط املدرسي

 كربى هي:و ذلك عن طريق طرح جمموعة من األسئلة حماور رئيسية  

 احملور اخلاص أبهم املشاكل السلوكية اليت يعاين منها املراهقني. -1

 دروس الرتبية البدنية و الرايضية . أبمهيةاحملور اخلاص  -2

 دور استاذ الرتبية البدنية و الرايضية. أبمهيةاحملور اخلاص  -3

 االستنتاجات اخلاصة ابملرحلة األوىل للدراسة االستطالعية:/1.1.5.1

 كالتايل :و كانت  

 ابلنسبة للمحور اخلاص أبهم املشاكل السلوكية  اليت يعاين منها املراهقني: -أ

 معظم التالميذ يعانون من مشاكل  سلوكية . .1

 .العنف و املشاحناتمن أهم املشاكل السلوكية اليت يعاين منها التالميذ هي   .2
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معظم تالميذ االقسام ليسوا منسجمني فيما بينهم الشيء الذي حيدث توترات داخل القسم  وهذا ما  .3

 السليب على التمدرس اجليد  . التأثريميكن ان يؤدي اىل 

 معظم األساتذة و املساعدين االجتماعيني يشتكون من سوء تصرف التالميذ. .4

 حصص الرتبية البدنية و الرايضية: أبمهيةاحملور اخلاص  -ب

امجع األساتذة على أن تنفيذ برامج الرتبية البدنية و الرايضية يف هذه املرحلة تواجه نقصا هائال يف 

و الرايضية   و ذلك   اإلمكانيات املادية و ألبشرية ، كما ينقص استخدام مبدأ الرتويح يف حصص الرتبية البدنية

 عي و كثافة الربامج . لقلة احلجم الساعي األسبو 

كما اعرب املساعدين الرتبويني و االساتذة عن أتسفهم من عزوف بعض التالميذ من املشاركة يف حصص 

الرتبية البدنية و الرايضية سواءا بصف دائمة او بصفة مؤقتة وذلك للمشاركة يف دروس الدعم اخلاصة للمواد 

 الرايضية . بذلك عن مادة الرتبية البدنية و مفضليهااالخرى 

 ج( احملور اخلاص أبمهية  دور استاذ الرتبية البدنية و الرايضية:

امجع مجيع املستجوبني العاملني يف القطاع الرتبوي ان االستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يشكل حلقة 

 على احسن وجه . حساسة يف العملية الرتبوية ، لذا جيب توفري له كل انواع املساعدة لكي يقوم مبهمته النبيلة

 املرحلة الثانية من الدراسة االستطالعية: /2.5.1

انطالقا من استنتاجات املرحلة األوىل من الدراسة االستطالعية حاول الطالبان وضع مقرتح أويل )استبيان( 

لتطبيقه على بعض تالميذ الطور الثانوي ، و حتكيمه على يد بعض الدكاترة و استغرقت مدة تطبيقه حوايل 

استمارة   تتالءم مع  و اهلدف من وراء هذا العمل هو حماولة انتقاء أحسن و أنسب احملتوايت لبناءثالثيني يوما ،

 املوضوع  و تكون واضحة  للتالميذ.
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 : يلي وكان الغرض من الدراسة االستطالعية ما _   

 . مجع املعلومات  الالزمة 

  تنفيذ الدراسة االولية للوقوف على أهم التفاصيل و العراقيل اليت قد تتعرض لنا أثناء القيام ابلتجربة

تالميذ من السنة الثانية اثنوي و من غري عينة 10الرئيسية . حيث أجريت الدراسة االستطالعية على

 تفاصيل .   لبحث إذ مت إعادة التجربة عدة مرات من اجل التصحيح و الوقوف على أدق الا

   .معرفة الصعوابت اليت ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها و جتنبها 

 .)إبراز األسس العلمية لالستمارة و مدى صالحيته ) الصدق، الثبات، املوضوعية 

 أدوات ووسائل البحث :  /6.1

 متثلت يف:املالحظة امليدانية:  -

الزايرات امليدانية لبعض املؤسسات ملالحظة الظاهرة للوقوف على حقيقة املشكلة و حتديد إشكالية البحث  - 

 بصورة دقيقة و حمددة.

 املالحظة اليت طبقت يف املرحلة الثانية للدراسة االستطالعية. -

 حماورة حمددة.:استخدم الطالبان املقابلة الستطالع آراء العاملني يف القطاع حول  املقابلة -

استخدم الطالبان االستبيان الستطالع آراء التالميذ  امهية حصص الرتبية البدنية و امهية : االستمارة االستبيانية-

 دور استاذ املادة يف بناء العالقات االجتماعية .

 احملاور اليت تضمنت االستمارة: -

 احملور اخلاص حبصص الرتبية البدنية و الرايضية . -1

 ور اخلاص أبستاذ الرتبية البدنية و الرايضية .احمل-2
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 :  لالستبيان املستعمل يف  الدراسة األسس العلمية /7.1

  صدق احملتوى: /1.7.1

مت التحقق من صدق االستبيان من خالل استخالص صدق احملتوى وذلك بعرض  املقياس على جمموعة 

التدريس،   والبحث العلمي و يف علم النفس وكان  من اخلرباء واملختصني من أساتذة و دكاترة متخصصني يف

%( حول فقرات 98عددهم مثانية خمتصني، وبعد االطالع على آرائهم تبني أن هناك اتفاقا اتما وبنسبة )

 االستبيان وعلى هذا األساس مت التأكد من صدق االستبيان واعتماده يف البحث .

 ثبات االستبيان : /2.7.1

توزيع االستبيان للتأكد من ثبات االستبيان حيث مت توزيع االستبيان على عينة من  استعملنا طريقة اعادة

 غري عينة البحث  وبعد فرتة زمنية قمنا إبعادة  توزيع االستبيان يف نفس الظروف  و على نقس العينة  .

 املوضوعية:   /3.7.1

واليت تعين التحرر من التميز و الذاتية يف  من العوامل هلامة اليت جيب أن تتوفر يف االستبيان املوضوعية،

اآلراء ، ومبا انه مت عرض االستبيان على األساتذة احملكمني من اجل توضيح العبارات وصياغتها بطريقة مفهومة 

ابإلضافة إىل إجياد  وسهلة وتعديل العبارات غري أملناسبة من اجل احلصول على صدق املقياس الذي مت أتكيده،

 .تبني لنا أن املقياس يتميز بدرجة عالية من املوضوعية  عن طريق تطبيق املقياس وإعادة تطبيقه،ثبات املقياس 

 املعاجلات اإلحصائية املستعملة :  /8.1

اهلدف من استعمال التقنيات اإلحصائية هو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدان على التحليل و  إن

 : ذا البحث كالتايلالتفسري و التأويل و احلكم، وكانت املعادالت اإلحصائية املستعملة يف ه
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 حسن املطابقة:                                                             اختبار /1.8.1

يستخدم الختبار مدى داللة الفرق بني تكرار حصل عليه و يسمى ابلتكرار املشاهد، و تكرار متوقع 

ومن مؤسس على الفرض الصفري، و يسمى هذا االختبار ابختبار حسن املطابقة أو اختبار التطابق النسيب و ه

حقيقية،  أو اليت يتم احلصول عليها من جتربة أهم الطرق اليت تستخدم عن مقارنة جمموعة من النتائج املشاهدة

وفق  ²و يتم حساب كا مبجموعة من البياانت الفرضية اليت وضعت على أساس النظرية الفرضية اليت يراد اختبارها.

 .(2002)حممد نصر الدين رضوان، املعادلة التالية:   

اجملموع(التكرار املشاهد−التكرار املتوقع)
التكرار املتوقع = كا

2
 

 .1 – ن=  احلرية درجة

 :احملسوبة ²كا تعين ماذا

         املشاهدة القيم بني فروقا هناك أن على يدل ال ذلك فان 0= احملسوبة ²كا قيمة كانت إذا ما حالة يف

 .     املتوقعة القيم و

    املشاهدة التكرارات بني الفروق أن معناه اجلدولية ²كا من أكرب احملسوبة ²كا قيمة كانت إذا ما حالة يف

 .للصدفة ترجع ال إمنا و معنوية فروقا املتوقعة التكرارات و

   املشاهدة التكرارات بني الفروق أن معناه اجلدولية ²كا من أقل احملسوبة ²كا قيمة كانت إذا ما حالة يف

 .(2004 الشافعي، أرد حسن).للصدفة راجعة معنوية غري فروق املتوقعة التكرارات و

 

 

 

2 
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 الوسيلة اإلحصائية:/2.8.1

 
 ˣ100ع      

 ،  ن: عدد العينة ، ع: عدد التكرارات  النسبة املئوية حيث س:س=               
 ن         
 :  صعوابت البحث /9.1

 نذكر منها:لقد واجهتنا يف البحث العديد من الصعوابت 

  .تلقينا صعوابت يف توزيع واستالم بعض االستمارات 

  ذالتالميعدم التجاوب من بعض . 

  يوم 40عدم التحكم يف الوقت بسبب االظراب الذي دام اكثر من . 

 اخلالصة:

فيه وضع خطة حمددة  للمنهج املالئم لطبيعة البحث و خيدم  مشكلة البحث  ناهذا الفصل حاول

الرئيسية ، كما قد مت يف  هذا الفصل  حتديد  اجملال الزمين  الذي  متت فيه الدراسة و اجملال البشري الذي ميثل 

مع حتديد  الوسائل  اجملتمع األصلي للبحث و  حتديد أدوات البحث الالزمة  جلمع البياانت و كيفية استخدامها

 و املعاجلة اإلحصائية املالئمة و اليت تساعد يف عرض و حتليل النتائج .



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني: الفصل

عرض وحتليل ومناقشة النتائج 
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 عرض حتليل ومناقشة نتائج االستبيان:/2

 عرض و حتليل نتائج حمور أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية:/2.1

هل يسمح لك أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية أن ختتار أصدقائك لتمارس معهم النشاط  :األول السؤال

 الرايضي ؟

 : معرفة إن كان للتالميذ هلم احلرية يف إختيار أصدقاء اللعب . السؤال من الغرض

 إعطاء أستاذ الرتبية البدنية للتالميذ حرية اختيار أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضي : يبني( 01) رقم اجلدول

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إعطاء أستاذ  الرتبية البدنية للتالميذ حرية اختيار أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضي   :يبني(01) رقم بياينشكل 

 

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 18 77 التكرارات
1 0.05 36.64 3.84 

 %100 18.95% 81.05% املئوية النسبة
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 :النتائج حتليل و  عرض

هلم حرية اختيار  التالميذ من % 81.05نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

% اليت 18.95و هي متثل نسبة األغلبية مقارنة ابلنسبة األخرى املقدرة بـ أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضي 

 درجة عند  3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 36.64 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف تنفي السؤال.

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و 01 حرية

 .أصدقائهم ملمارسة النشاط الرايضيو منه نستنتج أن األستاذ يعطي احلرية للتالميذ يف اختيار : االستنتاج

  كون أكثر تفاعل مع الزمالء يف حضور األستاذ؟  تيف حصة الرتبية البدنية و الرايضية  هل : الثاين السؤال

 معرفة مدى تفاعل التالميذ فيما بينهم يف وجود األستاذ . -: :السؤال من الغرض

 تفاعل التالميذ يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ .:  يبني( 02) رقم اجلدول

 
 تفاعل التالميذ يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ.: يبني( 02) رقم بياينشكل 

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 68 27 التكرارات
 النسبة 3.84 17.69 0.05 1

 املئوية
%28.42 %71.58 100% 
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 :النتائج حتليل و  عرض

يكونون أكثر  التالميذ من %71.58نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

 يفتفاعل يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ مما يوضح لنا أبن لألستاذ دور كبري يف تفاعل التالميذ ،  

 .يرون أن تفاعل يف حصة الرتبية البدنية يكون أقل منهم%28.42 ب املقدرة الثانية النسبة حني

 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 17.69 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف 

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و  01

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 . يكونون أكثر تفاعل يف حصة الرتبية البدنية يف حضور األستاذ معظم
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 هل حياول أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية التقرب منك ملعرفة مشاكلك  ؟:  الثالث السؤال

 : معرفة إن كان األستاذ يهتم مبشاكل التالميذ. السؤال من الغرض

 األستاذ مبشاكل التالميذمدى اهتمام :  يبني( 03) رقم اجلدول

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 مدى اهتمام األستاذ مبشاكل التالميذ :يبني( 03) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

تقول أن األستاذ  التالميذ من %95.79نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

يدل على مدى حرص األستاذ على االهتمام ابلتالميذ و يسعى دوما  ما يقرتب من التالميذ ملعرفة مشاكلهم هذا

بايل و ال يهتم مبشاكل أن األستاذ ال ي يرون منهم%4.21 ب املقدرة الثانية النسبة حني يفللتقرب منهم 

 .التالميذ

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 04 91 التكرارات
1 0.05 79.67 3.84 

 %100 4.21% 95.79% املئوية النسبة
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 حرية درجة عند 3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 79.67 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و 01

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 .ملعرفة مشاكلهم منهماألستاذ يقرتب  أن يرون التالميذ معظم

 ؟ كيف حل مشاكل هل يساعدك أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية -:رابعالسؤال ال

 معرفة إن كان أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية حياول حل مشكالت التالميذ : السؤال من الغرض

 مدى مساعدة األستاذ لتالميذه يف حل مشاكلهم : يبني( 04) رقم اجلدول

 

 
 مدى مساعدة األستاذ لتالميذه يف حل مشاكلهم  .: يبني( 04) رقم بياينشكل 

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 02 93 التكرارات
1 0.05 87.16 3.84 

 %100 2.11% 97.89% املئوية النسبة
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 :النتائج حتليل و  عرض

يقرتبون من  %97.89أن أغلب األساتذة بنسبة  تبني أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

يسعون ملعرفة  منهم% 2.11 ب املقدرة الثانية النسبة حني يف يساعدوهنم على حل مشاكلهم و تالميذهم

 املشاكل دون إجياد احللول و هذا رمبا لصعوبة املشاكل املطروحة و اليت قد تتعدى األساتذة .

 01 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 87.16 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية حياول حل مشكالت التالميذ .
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 : هل يسمح لك األستاذ أن تبدي مداخالت يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية  ؟ امساخل السؤال

 معرفة قدرة التالميذ على إدالء آرائهم يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية .:  السؤال من الغرض

 الرايضية  . و البدنية الرتبية حصة مداخالت التالميذ أثناء:  يبني( 05) رقم اجلدول

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .الرايضية  و البدنية الرتبية حصة مداخالت التالميذ أثناء :يبني( 05) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

% أجابوا بنعم و 73.69( أن نسبة التالميذ املقدرة 06نالحظ من خالل النتائج املدونة يف اجلدول )

هذا ما يثبت أن األستاذ يسمح للتالميذ إببداء مداخالت أثناء احلصة ، مقارنة بنسبة التالميذ الذين أجابوا 

 %.26.31عكس ذلك و املقدرة بــ 

 اجملموع ال نعم االقرتاحات
 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 70 25 التكرارات
1 0.05 21.31 3.84 

 %100 73.69% 26.31% املئوية النسبة
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 01 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 21.31 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

أن األستاذ  نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 يسمح مداخالت التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية .

 : ما هي طبيعة معاملة أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية مع التالميذ  ؟سادسال السؤال

 معرفة طبيعة معاملة االستاذ للتالميذ .:  السؤال من الغرض

 معاملة أستاذ  الرتبية البدنية و الرايضية  مع التالميذ . :يبني( 06) رقم اجلدول

 
 ²كا احملسوبة ²كا الداللة مستوى احلرية درجة اجملموع سيئة متوسطة حسنة االقرتاحات

 اجلدولية
 5.99 26.92 0.05 2 95 08 41 46 التكرارات
 %100 %8.42 %43.16 %48.42 النسبة املئوية 

 

             
 

 معاملة أستاذ الرتبية البدنية مع التالميذ  .: يبني( 06) رقم بياينشكل 
 

 حسنة

 متوسطة

 سيئة
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 :النتائج حتليل و  عرض

( نالحظ أغلبية التالميذ و املقدرة 07من خالل النتائج املتحصل عليها من هذا السؤال يف اجلدول )

أن معاملة األستاذ  % يرون43.16% أكدوا أن معاملة األستاذ حسنة ، بينما نسبة الـ  48.42نسبتهم  بـ  

  .% ذكروا أبهنا سيئة  8.42متوسطة ، و 

 حرية درجة عند 5.99 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 26.92 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و 02

نستنتج أنه  أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 غالبا ما تكون معاملة أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية معاملة حسنة للتالميذ .
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 .ما هي أهم ميزة تفضلها يف  أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية :السابع السؤال

 املفضلة يف أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية ..معرفة الصفة  : السؤال من الغرض

 امليزة اليت يفضلها التالميذ يف أستاذهم :يبني( 07) رقم اجلدول

الدور  ممارسة الرايضة األخالق االقرتاحات
 االجتماعي

 درجة اجملموع
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا

 95 45 02 48 التكرارات
2 0.05 41.83 5.99 

 %100 47.38% 02.10% %50.52 املئوية النسبة

 

 
 امليزة اليت يفضلها التالميذ يف أستاذهم  . :يبني( 07) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

تالميذ العينة يفضلون  من %50.52نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

يف رأيها أفضل ميزة تفضلها  %47.38 ب املقدرة الثانية النسبة حني يف الرتبية البدنية،ميزة األخالق يف أستاذ 

 يفضلون ممارسة الرايضة. منهم % 02.10ب تقدر  واليت الثالثة النسبة أماهي الدور االجتماعي . 

 األخالق

 ممارسة الرياضة

 الدور االجتماعي
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 02 حرية درجة عند 5.99 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب41.83 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

من هذا نستنتج أن األستاذ الذي يتحلى ابألخالق الفضيلة يعمل دور كبري يف خلق جو  :االستنتاج

 ا يوطد من عالقاهتم االجتماعية اجتماعي بني التالميذ مم

 الرتبية البدنية و الرايضية :  درسعرض و حتليل نتائج حمور  /2.2

 والرايضية؟ البدنية هل حتب ممارسة حصة الرتبية:  الثامن السؤال

 حصة الرتبية البدنية والرايضية. معرفة إن كان التالميذ يشاركون يف: : السؤال من الغرض

 : ميثل نسبة مشاركة التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية.يبني( 08) رقم اجلدول

 

 
 والرايضية البدنية الرتبية : التالميذ الذين ميارسون حصة يبني( 08) رقم بياينشكل 

 اجملموع ال نعم االقرتاحات
 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا

 95 06 89 التكرارات
1 0.05 72.5 3.84 % 

%93.68 6.32% 
100
% 
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 :النتائج حتليل و  عرض

 ميارسون حصة التالميذ من %93.68 نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

 و البدنية الرتبية ميارسون حصة ال منهم%6.32 ب املقدرة الثانية النسبة حني يف الرايضية و البدنية الرتبية

 01حرية درجة عند 3.84قيمتها اليت اجلدولية من أكرب 72.5 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف. الرايضية

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 أغلبية التالميذ ميارسون الرايضة.
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تعتقد أن حصة الرتبية البدنية و الرايضية تزيد من تعاملك مع الزمالء و االحتكاك  هل: اسعتال السؤال

 هبم؟

معرفة دور حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ وزايدة االندماج اهلدف منه: 

 بينهم.

 :دور حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ وزايدة يبني( 09) رقم اجلدول
 االندماج بينهم

 

 

 
يف خلق االحتكاك بني التالميذ وزايدة : دور حصة الرتبية البدنية و الرايضية يبني( 09) رقم بياينشكل 

 االندماج بينهم

 

 اجملموع ال نعم االقرتاحات
 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 8 87 التكرارات
 النسبة 3.84 1.27 0.05 1

 املئوية
91.42
% 

8.57% 100% 
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 :النتائج حتليل و  عرض

 ،ي من الرتبية البدنية و الرايضية% اليت تستبعد إمكانية حتقيق االندماج االجتماع8.57ماعدا نسبة قليلة 

% 91.42فان األغلبية الساحقة ،وهذا عائد لعدم ممارستهم للرايضة بصفة جدية أو لعدم االهتمام أو الالمباالة 

ألهنا حتقق التعاون هلم و االحتكاك فيما بينهم ملا توفر هلم اجلو  ،ترى أنه ميكن حتقيق ذلك مبمارسة الرايضة 

 ²كا يظهر حني يفهلم االندماج و التكيف داخل اجملتمع  ويسهل  ،العائلي املليء ابإلخاء و احملبة و التعاون 

 0.05 الداللة مستوى و 01 حرية درجة عند 3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أصغر 1.27 قيمتها اليت احملسوبة

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود عدم يعين ما

نستنتج أن حصة الرتبية هلا دور فعال يف تكوين االندماج االجتماعي حيث تزداد روابط  :االستنتاج

 األخوة و الصداقة بينهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ومناقشة النتائجعرض وحتليل                                            :                          ثاينالفصل ال

75 

 

 هل حتب حصة الرتبية البدنية والرايضية ؟: عاشرال السؤال

 معرفة رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية.: السؤال من الغرض

 والرايضية البدنية الرتبية : رغبات التالميذ يف حصةيبني( 10) رقم اجلدول

 

 
 

 
 والرايضية البدنية الرتبية : رغبات التالميذ يف حصةيبني( 10) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

%  من جمموع 91من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله الحظنا أن أغلبية التالميذ و بنسبة

العينة حتب حصة الرتبية البدنية والرايضية وهذا راجع إىل مسامهة أستاذ الرتبية البدنية يف إدخاهلا لقلوب التالميذ ، 

ة البدنية والرايضية وهذا راجع إما جلهلهم ألمهية % من جمموع العينة ال حتب حصة الرتبي09يف حني إن نسبة 

هذه احلصة يف حياهتم ،أو للتهاون والالمباالة كما أن البعض األخر يرى يف الرايضة شكال من أشكال العنف 

 درجة اجملموع نعم   ال االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 3.84 34.20 0.05 1 95 68 9 التكرارات
 %100 % 91 %09 املئوية النسبة
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والعدوانية حبكم ما البعض األخر يرى يف الرايضة شكال من أشكال العنف والعدوانية حبكم ما يشاهدونه أثناء 

 املنافسة.

 01 حرية درجة عند 3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب34.20 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

حصة الرتبية البدنية والرايضية للتالميذ.  حتبيبومنه نستنتج أن ألستاذ الرتبية البدنية دور يف  :االستنتاج

وذلك للدور الفعال الذي تلعبه يف مجعهم وتوفري جو مناسب للعب والرتفيه واالحتكاك واليت تنعكس إجيااب على 

 حياهتم االجتماعية.
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 .ناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟ أثهل تشعر ابلراحة النفسية  :ادي عشراحل السؤال

 الرايضية. و البدنية الرتبية حصةناء أث معرفة اإلحساس النفسي للتالميذ : السؤال من الغرض

 الرايضية و البدنية الرتبية حصة ناءأث: اإلحساس النفسي للتالميذ يبني( 11) رقم اجلدول

 
 الرايض و البدنية الرتبية حصة ناءأث: اإلحساس النفسي للتالميذ يبني( 11) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

تشعر ابلراحة  التالميذ من %78.94نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

 .تراعي للجانب النفسي لتالميذ الرايضية و البدنية الرتبية النفسية ألن اهداف حصة

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 20 75 التكرارات
1 0.05 31.84 3.84 

 %100 21.06% 78.94% املئوية النسبة
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 01 حرية درجة عند 3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب31.84 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من: االستنتاج

تساهم بشكل فعال يف االرتياح النفسي للتالميذ وهذا راجع للدور اهلام الذي  الرايضية و البدنية الرتبية حصة

 تلعبه يف تربية األجيال حسبا ونفسيا واجتماعيا.

عند اللعب اجلماعي يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية هل جتد نفسك متكيفا  :اين عشرثال السؤال

  اجتماعيا أثناء تعاملك مع مجاعة الزمالء ؟

  معرفة إن كان اللعب اجلماعي يزيد من التكيف االجتماعي بني التالميذ. : السؤال من الغرض

 التالميذ يف اللعب اجلماعي   .: التكيف االجتماعي عند يبني( 12) رقم اجلدول

 اجملموع إىل حد ما ال نعم االقرتاحات
 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 07 00 88 التكرارات
2 0.05 29.28 5.99 

 املئوية النسبة
92.85
% 

00% 
7.15
% 

100% 

 

 
 التالميذ يف اللعب اجلماعي: التكيف االجتماعي عند يبني( 12) رقم بياينشكل 

 

 نعم 

 ال 

 إلى حد ما 
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 :النتائج حتليل و  عرض

% من العينة جيدون أنفسهم متكيفني 92.85يتضح من خالل اجلدول املوضح أعاله على أن نسبة 

كانت إجابتهم عكس    %00اجتماعيا يف األلعاب اجلماعية أثناء اللعب مع مجاعة الزمالء يف حني أن نسبة  

% من العينة جيدون أنفسهم متكيفني إىل حد ما اجتماعيا أثناء 07.14ذلك ، أما النسبة املتبقية و اليت هي  

 التعامل مع مجاعة الزمالء عند اللعب اجلماعي .

 02 حرية درجة عند 5.99 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب29.28 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من :االستنتاج

 جيدون أنفسهم متكيفني اجتماعيا يف األلعاب اجلماعية أثناء اللعب مع مجاعة الزمالء التالميذ معظم
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 هل تعرفت علي أصدقاء عن طريق ممارستك للنشاط البدين الرايضي؟ : ثالث عشرال السؤال

 .والرايضية علي تكوين العالقات االجتماعية البدنية الرتبية حصة معرفة : السؤال من الغرض

 االجتماعيةوالرايضية علي تكوين العالقات  البدنية الرتبية حصة معرفة : مدىيبني( 13) رقم اجلدول

 

 
 

 االجتماعيةوالرايضية علي تكوين العالقات  البدنية الرتبية حصة : مدى معرفةيبني( 13) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

 ان حصة يرون التالميذ من %97.90نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

العالقات و التعارف  كما اهنم  والرايضية تساعدهم علي التقرب من بعضهم البعض و تكوين البدنية الرتبية

احلميم الذي يفشون له أسرارهم و مشاكلهم اخلاصة ح  يساعدهم ولو الصديق  البدنية الرتبية أستاذ يعتربون

 بكلمة طيبة.

 ال

 نعم 

 درجة اجملموع  نعم ال االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 93 02 التكرارات
1 0.05 87.16 3.84 

 %100 97.90% 02.10% املئوية النسبة
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 01 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب87.16 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

أن  نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من: االستنتاج

 التعارف. و العالقات حصة الرتبية البدنية هي األداة اليت يلجا إليها التالميذ يف تكوين

 هل تساعدك ممارسة الرتبية البدنية يف حل املشاكل القائمة بني زمالئك ؟ :رابع عشرال السؤال

 .معرفة مدى مساعدة املادة التالميذ يف حل مشاكلهم :السؤال من الغرض

 مدى مساعدة املادة التالميذ يف حل مشاكلهم. :يبني( 14) رقم اجلدول

 

 
 : مدى مساعدة املادة التالميذ يف حل مشاكلهم..يبني( 14) رقم بياينشكل 

 

 اجملموع ال نعم االقرتاحات
 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة

 ²كا

 احملسوبة

 ²كا

 اجلدولية

 95 13 82 تكرارات
1 0.05 50.11 3.84 

 %100 13.68% 86.32% املئوية النسبة
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 :النتائج حتليل و  عرض

تساعدهم مادة  التالميذ من %86.32نسبة اكرب أن يظهر أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

تطرقنا له يعاين من بعض املشاكل اليت تفقده  الرتبية البدنية و الرايضية يف حل مشاكلهم ،ألن املراهق حسب ما

    و ألستاذ و مادة الرتبية البدنية  جيعله يبحث على من يساعده يف حلها مما ،االستقرار النفسي  واالجتماعي 

 فيها ألن املراهق جيب أن يهتم هبا جلميع مبا هق يف حل مشاكله اليوميةاملرا يف مساعدة كبري و الرايضية دور

اجملتمع و منه  إبمكانياته ويعطيه فرصة االندماج يف وهنابلنفس و بقدر ا االهتمام يكسبه الثقة هذا ،ألستاذ ا

ميذ عن طريق التقرب بشكل فعال يف حتقيق االرتياح النفسي للتال يسامهان البدنية نستنتج أن أستاذ و مادة الرتبية

  تعيق مشوارهم الرتبوي مساعدهتم يف حل مشاكلهم النفسية اليت قد منهم وحماولة

 01 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب50.11 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من: االستنتاج

 .تساعدهم مادة الرتبية البدنية و الرايضية يف حل مشاكلهم التالميذ معظم
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 االضطراابت؟تساعدك على التخلص من القلق و  هل حصة الرتبية البدنية و الرايضية :اخلامس عشر السؤال

 .معرفة دور الرتبية البدنية و الرايضية يف ختليص التالميذ من االضطراابت النفسية :السؤال من الغرض

 : دور الرتبية البدنية و الرايضية يف ختليص التالميذ من االضطراابت النفسية.يبني( 15) رقم اجلدول

 

 
 : دور الرتبية البدنية و الرايضية يف ختلص التالميذ من االضطراابت النفسيةيبني( 15) رقم بياينشكل 

 :النتائج حتليل و  عرض

يؤكد جل التالميذ على أن حصة الرتبية البدنية هلا دور كبري  أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج خالل من

على مستوى النفسي هلم، فهي تساعد على التخلص من االضطراابت النفسية وذلك مبسامهة األستاذ بنسبة 

 .% ال ترى يف ذلك التخلص من االضطراابت13.68% يف حني نسبة 86.32

 نعم

 ال

 درجة اجملموع ال نعم االقرتاحات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 95 13 82 التكرارات
 النسبة 3.84 50.11 0.05 1

 املئوية
%86.32 %13.68 100% 
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        01 حرية درجة عند3.84 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب50.11 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

 أن نستنتج أن ميكن لإلجاابت املئوية النسبة االعتبار بعني األخذ و السابق التحليل خالل من: االستنتاج

لقلق وهذا من خالل كفاءة الرتبية البدنية ختلق جو اجيايب خايل من االضطراابت النفسية كاالرتباك و ا أن

           وكل هذه احلاالت النفسية تدل على األهداف السامية اليت حتققها الرتبية البدنية على املستوى النفسي .األستاذ

 .و الصحي و العقل و االجتماعي 
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 ؟لتالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضيةاب كيف هي عالقتك: سادس عشرالالسؤال 

 .تنشا من ممارسة الرتبية البدنية معرفة طبيعة العالقات اليتاهلدف منه: 

البدنية : ميثل طبيعة العالقات اليت تنشأ بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية يبني( 16) رقم اجلدول

 و الرايضية

 اجملموع جيدة سيئة عادية االقرتاحات
 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة

 ²كا

 احملسوبة

 ²كا

 اجلدولية

 95 73 08 14 التكرارات
2 0.05 81.5 5.99 

 76.85% 8.42% 14.73% املئوية النسبة
100
% 

 

 
 

التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية متثل طبيعة العالقات اليت تنشأ بني  :يبني( 16) رقم بياينشكل 

 البدنية و الرايضية

 

 

 عادية

 سيئة 

 جيدة
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  :النتائج حتليل و  عرض

ن ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضية و اجليدة إن النتائج احملصل عليها تبني أن العالقات الناجتة ع

%  وهو ما بني األهداف الراقية اليت ترمي 14.73%  وهي عالقات اجيابية بني العادية بنسبة 76.85بنسبة 

وهناك أقلية تكاد تنعدم نسبتها ترى  ،إليها حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف إقامة  عالقات طيبة بني التالميذ 

% راجع لالصطدام أو شجار وقع هلم 8.42أن عالقتها الناجتة عن ممارسة هذه احلصة هي عالقة سيئة وهذا 

 أثناء املنافسة .

 02 حرية درجة عند 5.99 قيمتها اليت اجلدولية من أكرب81.5 قيمتها اليت احملسوبة ²كا يظهر حني يف

 .إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود يعين ما 0.05 الداللة مستوى و

: نستنتج أن حصة الرتبية البدنية هلا دور فعال يف تكوين عالقات وخلق عالقات األخوة و االستنتاج

 الصداقة بني التالميذ.

 استنتاج عام حول االستبيان :/ 2.3

بعض احلقائق اليت كنا قد سطرانها  بعد عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابستبيان التالميذ مث التوصل إىل

 الرتبية حصص يف  للمشاركةلكل من استاذ الرتبية البدنية و الرايضية و  يف ان مسبقا يف الفرضيات و املتمثلة

 للرتبية املكونة االخالقية القيم مع يتناسب ما مع التالميذ سلوك توجيه يف االجيايب يف الدور  الرايضية و البدنية

 .  االجتماعية الناحية من التالميذ بني العالقات وتوطيد والرايضية البدنية

الرتبية البدنية و الرايضية وذلك ملساعدهتم على ختطي  استاذ و حصة الحظنا امليل الكبري للتالميذ إىل

ساعدهم تكما   ،على منو املراهقني منوا نفسيا واجتماعيا وعقليا  تساعد يالعقبات و املشاكل اليت تصادفهم .فه

سمح هلم ابكتساب عدة خصال ريدة كالتعاون و االحرتام وحسن تعلى رفع مستواهم الصحي و الدراسي و 
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اجملتمع و تيح للمراهق فهم دوره يف تكما ،اخللق و االندماج يف اجملتمع حيث تزداد روابط األخوة و الصداقة بينهم 

 ماعات .، و ابلتايل تساعدهم يف بناء اجلإدراك حقوقه و واجباته

عبه األستاذ يف جلب التالميذ حنو ممارسة النشاط البدين و يلي كما بينت لنا النتائج الدور الفعال الذ

و كذلك الوسط االجتماعي هو بدوره له أتثري كبري على  ،الرايضي وأتثريها االجيايب على رفع احلالة النفسية هلم

الرايضية يف املؤسسة الرتبوية تعمل على تربية املراهق وتنشئة  فممارسة الرتبية و،ممارسة املراهق للنشاط الرايضي 

 .تنشئة اجتماعية صاحلة تعود ابلفائدة لنفسه وجمتمعه 

 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات : /2.4

 :الفرضية األوىل/2.1.4

العالقات  بناءأستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يساهم بشكل رئيسي يف  ان  : نص الفرضية األوىل -

 االجتماعية لدى التالميذ . 

       النتائج أن أستاذ الرتبية البدنية  أظهرتوعلى ضوء النتائج احملصل عليها من خالل حتليل االستبيان 

داول ملتمثلة يف  اجلالعالقات االجتماعية لدى التالميذ وذلك من خالل  بناءو الرايضية يساهم بشكل رئيسي يف 

      (واليت توضح بشكل  واضح مسامهة  أستاذ الرتبية البدنية07( )05) ،(04) ،(2) ،(01دول)كل من اجل

العالقات االجتماعية و النفسية وذلك بتحقيق عدة أهداف تربوية وبدنية وترفيهية وكذا نفسية  بناءو الرايضية يف 

احليوية وأخرى تروحيية تساعد واجتماعية يسعى عن طريقها استعمال األنشطة التنافسية لكي تزيد حدة النشاط و 

حسن فأيد  -2002املراهق على الرتويح وإزالة التوتر و االضطراب وهذا ما أكده كل من )أمني أنور اخلويل 

حيث أمجعوا على أن أستاذ الرتبية البدنية يساهم يف تكوين العالقات ،( 2008زينب علي عمر  -2001

 لألساتذة. فسية لديهم وال يتأتى هذا األخري إال بوجود جيداالجتماعية بني التالميذ وحتقيق الراحة الن
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واليت توضح امليل الكبري للتالميذ إىل ممارسة حصة االخرى  ول املتمثلة يف كل من اجلدولاداجلإضافة إىل 

على رفع الرتبية البدنية و الرايضية وهذا راجع إىل كفاءة األساتذة يف جلب التالميذ حول ممارستها وأتثريه االجيايب 

احلالة النفسية هلم وتكوين العالقات االجتماعية فيما بينهم وهذا األخري له أتثري كبري على ممارسة الرتبية البدنية و 

الرايضية يف املؤسسة الرتبوية و اليت تعمل على تربية املراهق وتنشئته تنشئة صاحلة تعود ابلفائدة لنفسه وجمتمعه 

عبد احلافظ  -2002الفروض اجلزئية قد حتققت كما يؤكده )علي فاحل اهلنداوي  وعليه جند أن الفرضية العامة و

 (.2000حممد عبد الرحيم العدس  -2007سالمة 

ومنه نستنتج أن األستاذ هو احلجر األساس و األداة الفاعلة و الفعالة يف العملية التعليمية نفسيا  

 واجتماعيا   وتربواي.

لعالقات االجتماعية بني ا بناءإذن نستطيع التأكد أبن ألستاذ الرتبية البدنية و الرايضية دور إجيايب 

 .التالميذ

  :  الثانيةالفرضية /2.2.4

بناء العالقات للمشاركة  يف حصص الرتبية البدنية و الرايضية  الدور يف االجيايب يف نص الفرضية :

 . ةاملرحلة الثانوي تالميذبني   ةاالجتماعي

( املتعلقة بنوع و دور الرايضات املفضلة و اليت حتفز 15( )14) ،(13) ،(09من خالل األسئلة )

 .تماعي أال و هي الرايضة اجلماعيةالتالميذ على التفاعل االج

و روح التعاون  ( و اليت توضح مدى التكيف االجتماعي12و من خالل النتائج يف كل من اجلدول )

 ختلقه الرايضة اجلماعية بني التالميذ.الذي 
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( اليت أبرزت لنا أن الرايضة اجلماعية يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية 16أما ابلنسبة إلجابة السؤال )

و من خالل النتائج و النسب املتحصل عليها نستطيع القول أبن تساعد على االقرتاب أكثر من الزمالء .

 .لعالقات االجتماعية بني التالميذوطيد اللرايضات اجلماعية دور يف ت
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 : اخلالصة العامة

هلا مكانة هامة يف املرحلة الثانوية  ضمن الرتبية العامة للفرد ملاتدخل  ابعتبارها الرتبية البدنية و الرايضيةن ا
فهي تعمل على تنمية و تقوية الصفات البدنية للتلميذ كما تعمل على اكتساب املهارات و القدرات البدنية 

هذه األخرية قمنا  إضافة إىل مسات أخرى جيب أن ال نغفلها كالصفات النفسية و الذهنية و ح  االجتماعية،
 يف الرايضية و البدنية الرتبية درس و أستاذ دورل حبثنا هذا الذي حيمل موضوع : بتسليط الضوء عليها من خال

 .الثانوي الطور تالميذ بعض لدى االجتماعية العالقات بناء
إذن فالرتبية البدنية و الرايضية ليست الوسيلة أو النشاط البدين العبثي اخلايل من املميزات االجيابية األخرى 

املساعد على فهم العالقات االجتماعية و االندماج الفعلي داخل اجملموعة و ابلتايل داخل كالتفاعل االجيايب 
 اجملتمع .

تواصل التالميذ فيما بينهم و ابلتايل ربط االستاذ على تفعيل  عمل يضمن حصة الرتبية البدنية و الرايضية 
نتماء و تقبل النظام كثري على إشباع احلاجات االجتماعية كالقبول و اال  هساعدي والفرد مع اجملتمع فه

 .االجتماعي
، جيب ان خالل املمارسة  مكانتها الالزمة من الرتبية البدنية و الرايضية كنا حريصني على إعطاء   فان

بية البدنية و الرايضية و حصة الرت   االستاذ يلعبهالرتبوية هلذا التخصص و كذلك الدور الذي  تهاعلى طبيع انكد 
 يف كل اجملاالت داخل و خارج الثانوية .

ملمارسة الرتبية البدنية و الرايضية  ألستاذ و حصة  فقد حاولنا يف حبثنا هذا أن نبني االنعكاسات االجيابية
كبرية يف اجملال   يف املرحلة الثانوية و من مت التفاعل داخل اجملتمع فكانت أمهيتها العالقات االجتماعية  بناء على 

،و ذلك حرصا منا و أمال يف حتسني و توعية كل فئات  االجتماعي و التخفيف من حدة املشاكل االجتماعية
 اجملتمع بضرورة ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية.

البدنية و الرتبية كال من استاذ و درس   التطبيقية اليت قمنا هبا استخالصا إن  ة على لدراسا على  و استنادا
تنا حتققت ابصورة اجيابية على الفرد و ابلتايل فرضي انؤثر يا مكانة هامة إىل حد بعني داخل اجملتمع و مالرايضية هل

 بصورة مقبولة .
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 : وتوصيات اقرتاحات

وقد وجب علينا إثراء موضوع حبثنا املتواضع مبجموعة من االقرتاحات و اليت إن أخذت بعني االعتبار فإهنا 

 تعطي  للرتبية البدنية و الرايضية دفعة قوية لألمام وميكن تلخيصها فيما يلي :

  و البيداغوجية خاصة مراحل املراهقة . السيكولوجيةالرتكيز على اجلوانب 

 .االهتمام جبانب التوعية ألمهية هذه املادة يف خلق االرتياح النفسي و االندماج االجتماعي للمراهق 

  لالهتمام ابملشاكل النفسية و االجتماعية للمراهق ومساعدته يف حلها.حتسيس األساتذة 

 .على املريب التحلي ابلعدل بني التالميذ وحتسني معاملتهم 

 ت املراهق النفسية و االجتماعيةاجراء حبوث مشاهبة هتتم ابحتياجا.  
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 :اخلامتة

وأكثر فعالية  ،الراقية للحركة لدى اإلنسان  األشكالإن الرتبية البدنية الرايضية بتعدد أنشطتها تعد أحد 

فهي الوسيلة املثلى خللق عالقة اجيابية ، اة الفرد عرب حضاراته املتعاقبة وتنظيما ملا تعيه من أدوار هامة ومميزة يف حي

 األستاذ و التالميذ. ،بني األطراف املشاركة فيه 

       البدنية و الرايضية  هم العالقة املوجودة بني أستاذ الرتبيةوقد تطرقنا يف دراستنا املتواضعة هذه إىل أحد أ

 و التالميذ.

وابعتبار األستاذ أحد أهم الركائز للعملية الرتبوية و الذي ينفرد عن يره يف  ،من الناحية النفسية االجتماعية 

بل حبفاظ على الصحة و توجيه التالميذ نفسيا واجتماعيا وذلك  ،أنه ال يهدف فقط إىل تلقني املعارف فحسب 

إن  ،ولكون أن أول أداة أو جهاز يوظفه األستاذ من الدرس هو التلميذ  ،مبراعاة مراحل منو التالميذ وتطورهم 

ية ومن مث وجب على األستاذ معرفة اخلصائص النفسية و االجتماعية هلذا اجلهاز احلساس وإمكان ،صح التعبري 

فبينت لنا النتائج أن ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية هلا أمهية ،  االجتماعي و التوافق النفسي له  حتقيق االندماج

         ابلغة يف حياة املراهق ألهنا تكسب اجلسم السليم و املزاج املتميز و الشخصية السوية و اخلصال احلميدة 

وقات استغالل أ ،التنافس النبيل  ،و االعتماد على النفس ،التعاون  ،الشجاعة  ،و األخالق السامية كالصرب

القلق  ،اخلجل  ،و التخلص من العقد النفسية و العادات السيئة كاألاننية و االنطواءالفرا  و التنظيم ......

طيدة ختلو من كل ، اي اهنا تدعوا اىل بناء عالقات اجتماعية و وتبعده عن املشاكل االجتماعية كاالحنراف و العزلة

 . انواع املشاكل 

             السياسة  –األسرة  –ويبقى الوصول إىل هذه الغاايت النبيلة مرهون بعدة عوامل هي : املؤسسة 

 . و االسرتاتيجية الرتبوية 
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 –مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

 

يف الرتبية  املاسرتمذكرة هناية  زلإلجناعزيزاتنا التلميذات يف إطار البحث امليداين الذي نقوم به  ،التالميذ أعزاءان

 : البدنية و الرايضية حتت عنوان

 لدى التالميذ يف الطور الثانوي  االجتماعيةالعالقات بناء الرتبية البدنية و الرايضية  و درس أستاذ دور"

 سنة( االجتماعية " 16-18)

     صدق , ولكم منا جزيل الشكر منكم مساعدتنا وذلك مبأل هذه االستمارة بكل حرية وموضوعية ونرجو 

 التقدير. و

 

 حتت إشراف األستاذ:                                                          الطالب:إعداد 

 مقراين مجال الدين  -د                                                    بن جماهد حممد امني -

  شرقي اتج الدين منصور -



 

 

 

 الرتبية البدنية و الرايضية : درسحمور  -1

 : هل حتب ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضية ؟     األول السؤال

                       ال                     نعم    

             هل تعتقد أن حصة الرتبية البدنية و الرايضية تزيد من تعاملك مع الزمالء و االحتكاك هبم؟ :ثاينال السؤال 

 ال                               نعم 

 هل حتب حصة الرتبية البدنية والرايضية ؟ :الثالث السؤال

 ال                               نعم              

 ناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟أثهل تشعر ابلراحة النفسية  :الرابع السؤال

 ال                               نعم              

عند اللعب اجلماعي يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية هل جتد نفسك متكيفا اجتماعيا أثناء  :اخلامس السؤال

 تعاملك مع مجاعة الزمالء ؟ 

 إىل حد ما                                   ال                                  نعم       

 هل تعرفت علي أصدقاء عن طريق ممارستك للنشاط البدين الرايضي؟ : السادس السؤال

 ال                               نعم            

 البدنية يف حل املشاكل القائمة بني زمالئك ؟هل تساعدك ممارسة الرتبية : السابع السؤال

 ال                               نعم              

 تساعدك على التخلص من القلق و االضطراابت؟ هل حصة الرتبية البدنية و الرايضية :الثامن السؤال

                                        ال                               نعم              

 



 

 

 

 لتالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرايضيةاب كيف هي عالقتك : التاسعالسؤال 

               حسنة                           متوسطة                                  سيئة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     الرتبية البدنية و الرايضية : أستاذحمور  -2

هل يسمح لك أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية أن ختتار أصدقائك لتمارس معهم النشاط :  العاشر السؤال

 الرايضي  ؟

                                        ال                               نعم              

ر ن أكثر تفاعل مع الزمالء يف حضو كو تيف حصة الرتبية البدنية و الرايضية  هل  : احلادي عشر السؤال 

  األستاذ؟  

 ال                               نعم                
 هل حياول أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية التقرب منك ملعرفة مشاكلك  ؟:  الثاين عشر السؤال

                                                   ال                                                             نعم              

                                  ؟ كيف حل مشاكل هل يساعدك أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية:  :الثالث عشرالسؤال 

                                        ال                               نعم              

 هل يسمح لك األستاذ أن تبدي مداخالت يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية  ؟ : رابع عشرال السؤال

                                        ال                               نعم              

                                               ما هي طبيعة معاملة أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية مع التالميذ  ؟ :امس عشراخل السؤال

      سيئة                                   متوسطة                               حسنة 
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 بناءيف  و الرايضية  الرتبية البدنيةو درس أستاذ  دور" عنوان  جاءت دراستنا هذه حتت:الدراسة  ملخص

 "ويالعالقات  االجتماعية لدى التالميذ يف الطور الثان

العالقات  بناء الرتبية البدنية و الرايضية يف و درس  أستاذ  التعرف على دور هدفت دراستنا اىل

يف بشكل فعال  الرتبية البدنية و الرايضية يساهم  أستاذ، و افرتضنا ان االجتماعية لدى التالميذ يف الطور الثانوي

 يف دورال والرايضية البدنية الرتبية دروس يف للمشاركة، و إن العالقات الوجدانية االجتماعية لدى التالميذ يف  بناء

   عشوائية حيث اخرتان العينة بطريقة  .االجتماعية الناحية من التالميذ بني االجتماعية العالقات بناء يف االجيايب

،     2015-2014الدراسية تلميذ مسجل يف 1000من اجملتمع األصلي الذي يساوي %9,5 متثل نسبة و 

التالميذ امهية حصص الرتبية البدنية و امهية دور استاذ املادة يف بناء  آراءاالستبيان الستطالع  اناستخدم الطالبو 

 .العالقات االجتماعية 

ا مكانة هامة إىل حد بعني مالرتبية البدنية و الرايضية هلكال من استاذ و درس   ن حيث استنتجنا ا    

اجيابية مع زمالئه  و ابلتايل بناء  التلميذ يف بناء عالقات اجتماعيةبصورة اجيابية على  انؤثر يداخل اجملتمع و 

 اجلماعة .

الهتمام جبانب التوعية ألمهية هذه املادة يف خلق االرتياح النفسي و االندماج االجتماعي اب لذى اوصينا

 .اجراء حبوث مشاهبة هتتم ابحتياجات املراهق النفسية و االجتماعية و  ،للمراهق

 مصطلحات البحث :

 .العالقات االجتماعية( -درس الرتبية البدنية و الرايضية  –و الرايضية )أستاذ الرتبية البدنية 

 

 

 

 



 

 

 

le  Résumé: 

Notre étude est venue sous le titre : 

"le rôle de professeur et la séance de l'éducation physique et du sport dans 

la construction des relations sociales chez les élèves de phase secondaire" . 

Le but de notre étude calibré rôle le rôle du professeur et l'éducation 

physique et du sport dans la construction de relations sociales entre les élèves  

en phase secondaire, et nous supposons que le professeur et l'éducation physique 

et sports contribuent efficacement à la construction d'un relations sociales de 

compassion chez les élèves, et que de participer à l'éducation et les leçons de 

sports rôle physique dans le positif dans la construction de relations sociales 

entre les élèves de l'échantillon Alajtmaih.hat choisi au hasard et a représenté 

9,5% de la société d'origine, qui est égale à 1.000 élèves  inscrits dans l’année 

scalaire  de 2014 - 2015, et on a  utilisé le questionnaire pour solliciter les vues 

des élèves l'importance de cours d'éducation physique et de l'importance le rôle 

du professeur dans la construction de relations sociales. 

Où nous avons conclu que tant le professeur et l'éducation physique et le 

sport sont étudiées une place importante dans la mesure et dans la communauté 

en affecter d'une manière positive à l'étudiant dans la construction des relations 

sociales positives avec ses collègues et ainsi bâtir une communauté. 

Celui qui a recommandé une attention à côté de la prise de conscience de 

l'importance de cet article pour créer une satisfaction psychologique et 

l'intégration sociale, Et de mener des recherches similaires concerné avec les 

besoins de psychologique et sociale des adolescents. 

 

mots clés : 

 (le professeur d'éducation physique et sportive – cour de  l'éducation 

physique et sportive - les relations sociales). 

 
 

 


