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( لئن شكرتم ألزيدنكم و  ) :قال اهللا تعالى   

نحمد اهللا كثيرا ونشكره شكرا جزيال، الذي كان له الفضل والعطاء الكريم، نحمده ألنه سهل لنا المبتغى 

من لم يشكر :  (وأعاننا على إتمام هذا العمل وسهل لنا الصعاب وهون علينا المتاعب عمال بقوله تعالى

)الناس لم يشكر اهللا  
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)وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا :( قال اهللا تعالى  

ما أسرع قلمي في يدي واسعد قلبي في صدري حيث أكنب هذه الكلمات إلى ابتسامتك الحلوة التي 

أظافريتطلع شمسها وتشرق كل يوم لقبك الحنون الذي يغمرني وأنا ال أزال في نعمومة   

أمي الحنونة... إلى التي فارق الكرى جفونها من اجل إسعادي   

أبي العزيز ... إلى الذي غرس في حب العمل وظل ينمو وينمو إلى أن أثمر وتفتحت أزهاره وفاح عبيره  
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واجب محتـــم             ها أنا ذا بالشكر أتكلميارب شكرك   

 عد الحصا بعرض السما مقدارها       يرضيك أني بعد شكرك مسلم

 مالي أرى نعم اإلله تحيطني              من كل جنب ثم ال أتكلم

 دعني أحدث بالنعيم فإنني               ممن يقر ولست ممن يتكلم
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 :مقدمة

 وفه ،والرتبوية التعليمية اجتماعية هلا مكانة يف مجيع املؤسسات خاصة ظاهرة النشاط الرياضي أصبح لقد

حيث تزوده خبربات ،العقلية أو البدنية سواء،ا�تمع  من كل النواحي  يف القوي الفرد السليمإىل تكوين  سعىي

حيث أثبتت الدراسات احلديثة ومن بينها دراسة أقيمت يف  ،وبناء حياته، جمتمعه مع ومهارات تؤهله  للتكيف

باملمارسة الرياضية ميكن ن أل،نسانجدا لعقل اإل مهم لنشاط الرياضيا"حيث ثبت أن  "ماكس بالن"معهد 

 .)123إعداد فريق من األخصائين، صفحة ( "للدماغ أن يعيد جتديد اخلاليا

 مقتصر املمارس على مستوى املؤسسات الرتبوية النشاط الرياضيهدف  من يظن أن وقد خيطئ كثريا

هدف املمارسة فن تربوي كامل تساهم يف تربية  إن بل،آليةوالعضالت بصورة  األجسام القوية ترويض على فقط

 على �يئة املواطن الصاحل السليم يف فاملمارسة تساعد ،أخالق رفيعة حسنة عادات ضمن اجلسم وتنشيط العقل

 يف العقل السليم" حيث يقال ،ا�تمع النشيط الراقي  ليكون مع أمثاله يف،يف خلقه ،عقله الكرمي يف،الّنري جسمه

الصحة  فالتدريبات والتمرينات الرياضية تنمي يف الفرد، ")59، صفحة 2008إسماعيل وسام، ( اجلسم السليم

الشعور باملسؤولية و ضرورة التعاون ،اجلماعية تعوده على النظام والطاعة واإلخالص والنشاط والشجاعة واأللعاب

ألن التلميذ أثناء  ،منهم املتمدرسني وخاصة املمارسة الرياضيةهلذا الحظنا اإلقبال الكثري للمراهقني على ،الغري مع

حيث يصادف مشاكل وحتوالت ال يفهمها  ،املراهقة أزمة يعيش الثانويةاملرحلة  يف وبالضبط حياته  الدراسية

وقد تكون  ،شخصيته عامة على تؤثرفكل الضغوطات  ،أخرى متأثرا بنفسه من جهة ومع أفراد جمتمعه من جهة

فاملمارسة الرياضية  ،ضعف النتائج املدرسية له خاصة كل هذا يؤدي إىل حيث ،أسباب االحنراف والتشرد أحد

 أيضا إىل وتقوم بإدماجه يف ا�تمع واالحتكاك بأفراده وتسعى ،واالضطرابات هذه الضغوطات حّدة ختفف من

مواصلة املشوار  النفسي واالجتماعي من أجل على االستقرار تساعده الشخصية واملعرفية اليتالرفع من قدراته 

  . الدراسي بنجاح وتفوق

عمقا يف تغيري التحوالت  إن التقدم الشامل يف مناهج الرياضة وأساليبها وأهدافها جعلها أكثر

ونفسيا إلجناز التحوالت  ،ذهنيا ،بشرياهلم إعداد األرضية الصاحلة للتالميذ، و  العلمية والصحية ،الذهنية،البدنية

 .الشاملة اليت تتطلبها املرحلة اآلنية يف حياة ا�تمع

 دور هام يف التأثري يف له للنشاط الرياضي يف املؤسسات الرتبويةهذا ميكن القول أن  ومن خالل كل

على  هدف التحصيل عن ترتيب التالميذ وال يقتصر يهدف إىل التوصل إىل معلومات"التحصيل الدراسي الذي 

إىل جانب  .الصحيةالعقلية والبدنية و واضح وشامل لقدرات التالميذ  ولكن ميتد إىل حماولة رسم تصور،ذلك فقط
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و على سنحاول يف هذا  ،النجاح املهين والراحة النفسية والبدنية والصحة النفسية واجلسمية وحتقيق السعادة

وقّسمنا  ،ةالثانويالتحصيل الدراسي لتالميذ املرحلة  على ممارسة النشاط الرياضيالضوء على تأثري تسليط البحث 

  :حبثنا إىل ثالث جوانب رئيسية وهي

الدراسات  ،مصطلحات البحث ،الفرضياتأهداف البحث،  ،اإلشكالية على احتوى :مقدمة البحث - 

 .املشا�ة

 : اندرجت حتته ثالثة فصول كما يلي :الجانب النظري  - 

 ،أنواعه ،قياس التحصيل ،انطالقا من التعريف،تطرقنا إىل موضوع التحصيل الدراسي :ولالفصل األ -1

 .عالقة املمارسة بالتحصيل الدراسي ،أهدافه ،أسباب ضعف التحصيل ،العوامل املؤثرة فيه،شروطه

 نبذة ،مفهومها، تعريفها: و تطرقنا من خالله إىلأشرنا من خالله إىل املمارسة الرياضية  : الثانيالفصل  -2

وظائفها ،فيها املؤثرة العوامل ،األهداف،خصائصها ،عنها ؤدية للممارسة الرياضية والتخلياألسباب امل ،تارخيية

 . وفوائدها

 خصائص النمو ،أنواعها،فقد بدأنا بالتعريف مراحلها ،خصصناه للحديث عن املراهقة :لثالثاالفصل  -3

 .عالقة املراهقة بالرياضة ،مشاكل املراهقة ،احلاجات األساسية للمراهق ،فيها

خالصة   ،عليها املتحصلة النتائج عرض وحتليل ومناقشة مث ،ابتدأناه مبنهجية البحث :الجانب التطبيقي  - 

 .والتوصياتواالقرتاحات ،واخلامتة ،البحث
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 :اإلشكالية -1

 باعتبارها ،امليدان من املواضيع املعاجلة بكثرة من قبل العلماء يف النشاط الرياضي يف املدارس الرتبويةعترب ي

 بشىت عن بقية  السلوكات الفردية واجلماعية اليت تتعلق ال يظل سلوكا بعيدا فهو الرياضية فعليا للممارسة سلوكا

  .الصحية واألخالقية، النفسية ،الثقافية ،االجتماعية :اجلوانب

 جوانب يف تأهيل فإ�ا أيضا أداة فعالة ،للطلبة اجتذابا أساليب وطرق الرعاية أ�ا أكثر فهي باإلضافة إىل   

برامج الرعاية تضع  أكثر الدول تقدما يف تنفيذ أن غرابة إذا شاهدنا وال،األخرى كالعمل والفعل الرعاية للمادين

 .حيث تأخذ اهتماما أوسع للجماهري ،واستمرار بالنسبة لواقعنا أكثر واقعية

 عمقا يف تغيري التحوالت إن التقدم الشامل يف مناهج الرياضة وأساليبها وأهدافها جعلها أكثر    

 ويف إعداد األرضية ،طريقا علميا يف حتقيق التقدم فأصبحت الرياضة اآلن ،العلمية والصحية ،الذهنية،البدنية

 .ونفسيا إلجناز التحوالت الشاملة اليت تتطلبها املرحلة اآلنية يف حياة ا�تمع ،ذهنيا ،الصاحلة بشريا

فأصبحت الرياضة تألف مدخال رحبا إىل رعاية الشباب لتحقيق أهداف مركبة تشغل اهتمامات      

 )48 ، صفحة1988نجم الدين السهر، ( .للفرد أساسية

شعوري  تعرب عن ما هو باعتبارها ،النفسية ،الراحة اجلسمية إن املمارسة الرياضية توفر للطفل املراهق     

عن وقت فراغ حركي  عبارة هو أو ،متنح له الفرصة إلثبات النفس كفرد ملوكذلك إلبراز حريته ووجوده   ،ومكبوت

 .إرادي و حر يهدف إىل االنشراح و الشخصية وحتضريه

 التمييز يف العمر و اجلنس وهي منتظمة ومصورة يف األوساط دون هي من حق كل فئات ا�تمع و   

املوضوعة للتطبيق  الربامج املرسومة أساس حسبعلى  ،و رياضيعلى شكل نشاط بدين  ،اخلارجية عن املدرسة

 )12، صفحة 1990جمال جالل، ( .من طرف املؤسسات و األجهزة العامة و اخلاصة

بعض  وتفسري ،لكي ينمي قدراته وخيرج مكبوتاته الداخلية ،فاملراهق يف أمس احلاجة إىل ممارسة الرياضة

ورغم   ،النفسي ما يصعب تفسريه من اضطرابات نفسية حماوال بذلك جعل ممارسة الرياضة أداة و سبيل للرتويح

 إال أن ،النفسية والدراسية الدور الذي تلعبه املمارسة الرياضية يف حياة املراهقنيكل ما توصل إليه الباحثون حول 

 .للتلميذ ووسيلة  تضعف النتائج الدراسية مضيعة للوقت يعتربها البعض ولألسف

مستوى  إىل لدى الفرد ويقاس مستوى التعليم ،عالقة بالتحصيل الدراسي للتلميذ فاملمارسة الرياضية هلا

وختتلف القدرة  ،خمتلف اإلكتسابات العقلية واحلركية اليت ترمجت إىل سلوك خالل احلياة العملية التحصيل يف

 ،امتالك شروط التحصيل اجليد األفراد يف الفروق بني وتعود الفروق يف التحصيل إىل ،إىل آخر التحصيلية  من فرد
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 تعين يف مجيع ال نسبة ذكاء التلميذ ولكن ،ويعترب الذكاء من أهم العوامل املساعدة على التحصيل املدرسي

املعلومات السابقة املتصلة مبوضوع  ،االستعداد،الدافعية أخرى مثل فهناك عوامل ،الدراسي ارتفاع حتصيله األحوال

، صفحة 1994 هدى محمد الناشق و آخرون،( .االهتمامات اخلاصةو  ومستوى الطموح التوافق الشخصي،التعلم

19(    

السيما  ،كثري من امليادين هذا ميكن القول أن املمارسة الرياضية هلا دور هام يف التأثري يف ومن خالل كل

على  التحصيل هدف يهدف إىل التوصل إىل معلومات عن ترتيب التالميذ وال يقتصر"التحصيل الدراسي الذي 

أوزنجة ( ".الصحيةالعقلية والبدنية و  لقدرات التالميذ واضح وشامل تصور ولكن ميتد إىل حماولة رسم،فقط ذلك

إىل جانب النجاح املهين والراحة النفسية والبدنية والصحة النفسية واجلسمية وحتقيق  )23، صفحة 1982العبد، 

 .السعادة

 هذه هذا؟  وهل  يف غيا�ا تنعدم يف كل األساسيالرياضية العامل ميكن اعتبار املمارسة  ولكن هل

 النجاحات والنتائج االجيابية السيما لدى التلميذ يف نتائجه املدرسية؟

 وذلك لنرى إذا كانت ،ثانوياتال على بعض على ذلك اقرتحنا على أن نقوم بدراسة ميدانية تأكيدا و   

  ال؟الدراسي أم  عملية التحصيل يف املمارسة الرياضية تساهم

 قدراتهالتكيف االجتماعي وتنمية  على التلميذ الرياضية أفضل وسيلة تساعد املمارسة أن باعتبار   

تأثير إيجابي  للنشاط الرياضي الممارس في المؤسسة التربويةهل  ،يتبادر يف أذهاننا فالتساؤل الذي .ومواهبه

  ؟و فعال على التحصيل الدراسي، و زيادة حافزية الدراسة لدى التلميذ المراهق

 :أهداف البحث -2

 :مما سبق ميكن أن حندد أهداف الدراسة فيما يلي 

 .عند التالميذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي النشاط الرياضيإبراز مدى أمهية  - 

 .واليت تساعدهم يف التحصيل الدراسي ،لألنشطة املفصلةالتعرف على رغبات التالميذ بالنسبة  - 

 .يف املؤسسة الرتبوية احلوافز اليت تساعد على الرفع من املمارسة الرياضية - 

 .لممارسة الرياضةلوتوفري املناخ املناسب للتالميذ  ،االهتمام اخلاصلفت انتباه املسئولني املعنيني كي يولوا  - 
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 :فرضيات البحث -3

تأثير  للنشاط الرياضي الممارس في المؤسسات التربوية  :عامة و تتمثل فيما يليهنالك فرضية  - 

 .لتلميذ المراهقو زيادة حافزية الدراسة لدى ا ،على التحصيل الدراسي و فعال إيجابي

 :مة فرضيات جزئية وهياوتندرج حتت هذه الفرضية الع

الرتبية البدنية و الرياضية، لشعورهم بالراحة و اعتبارها مادة تالميذ الطور الثانوي حيبون ممارسة  :الفرضية األولى

  .أساسية

  .تعترب الرتبية البدنية و الرياضية احلافز األول للحصول على نتائج دراسية جيدة :الفرضية الثانية

 .و الرياضية األستاذ و األصدقاء هم احلافز األول الذي من أجله ميارس التالميذ الرتبية البدنية :الفرضية الثالثة

 :تعاريف إجرائية -4

 :الممارسة الرياضية -

حيث يلتمس منها الطفل املراهق الراحة اجلسمية و  ،إن املمارسة الرياضية هلا ميزة خاصة وهي اللعب

وكذلك إلبراز حريته  ووجوده كفرد مل متنح له الفرصة   ،النفسية العتبارها تعرب عن ما هو شعوري ومكبوت

وحتضريه وهي  ،عبارة عن وقت فراغ حركي إرادي وحر يهدف إىل االنشراح يف الشخصية للفردأو  ،إلثبات نفسه

عن املدرسة على شكل نشاط بدين ورياضي على حسب أساس الربامج  من حق كل فئات ا�تمع دون التمييز

 )21، صفحة 1990جمال جالل، ( .العامة و اخلاصة واألجهزة ،املرسومة  ملوضوعة  لتطبيق من طرف مؤسسات

قد  تكون تنافسية أو غري تنافسية  �دف إىل حتقيق الرضي والسعادة وحتسني  لياقة  اجلسم  البدنية  و 

حتفيزية  الصحية ملمارسها كما �دف إىل إدماج شباب اجتماعيا وحملاربة أفات اجتماعية السيما يف إطار برامج

 .)23عصام بدوي ، صفحة ( مستوى أحياء وبلديات لفائدة الشبابجوارية على 

 :الدراسيالتحصيل  -

يدل هذا املفهوم على كل ما يكتسبه التلميذ من معارف و مفاهيم أساسية وتعلمه من خربات معينة يف    

 .املواد الدراسية املربجمة

أي  ،الكمية  املوفية املستوعبة خالل  الربامج الدراسية املعىن هو املقدار أو�ذا والتحصيل الدراسي    

مستوى التالميذ  كما يدل على  ،املمارسة يف ا�ال التعليميليها التالميذ نتيجة للتدريب و املهارات اليت  حيصل ع

 . )الوايف( بالنسبة لقسمه الدراسي والعالقات املتحصل عليها من خالل سجالت التالميذ
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االختبارات اليت تستعمل القياس احملصلة النهائية �موعة املعارف هذا املفهوم يربط بني التحصيل و  إن    

 .واملهارات املتمثلة يف ا�موع العام لدرجات التلميذ يف �اية السنة الدراسية

، صفحة 1979فاخر عاقل ، ( ".على املعارف و املهاراتالتحصيل هو احلصول "ه فاخر عاقل على أن هلذا يعرف 

78( 

بعد ما كان الباحث يقيم  التلميذ على أساس : " أما عبد العزيز صاحل عرف التحصيل الدراسي كما يلي   

حيصل  باإلضافة إىل املعلومات اليتأصبح  يقيم  التلميذ    ،ما حصله  من معلومات  يف املواد الدراسية املختلفة

 )123، صفحة 1986عبد العزيز صالح ، ( ".عليها على أساس شخصيته وما تعاكسه من خربات واهتمامات

سيا يف نظر صاحب حدوث عمليات التعلم تسري يف االجتاه الذي  يعترب أسا:"و يعرف التحصيل على أنه 

القيم وأمناط ،ا يف ذلك االجتاهات واالهتماماتواملقصود بعمليات التعلم احلقائق واملعلومات مب،التحصيل اختبار

اكتسا�م ملا �دف  ميذ أوحتصيل التال السلوك اليت تصبح مسات متيز الشخصية غالبا ما يقتصر هذا املفهوم على

 )23، صفحة 1992يرو محمد، ( ".إليه املدرسة أو األستاذ أو نظام التعليم عموما

 :المراهقة -

مبعىن االقرتاب ،أ�ما  منيا منوا مستطرداالفتاة مبعىن   املراهقة معناها النمو وقولنا راهق الفىت و راهقت :لغة  .1

 .االنفعالية للمراهقاحلالة  الزيادة ولعل هذا يشري إىلوكلمة الرهق مبعىن الطغيان و  ،ضجوالنمو من احللم والن

 )231، صفحة 1994محمود عبد العالي ، (

مرحلة  الطفولة إىل مرحلة يف علم النفس مرحلة االنتقال من يعين مصطلح املراهقة كما  يستخدم  :إصالحا .2

ثاين عشر  (12(الثاين من حياة الفرد من يف العقد مرحلة تأهب ملرحلة الرشد ومتتد  فاملراهقة ،النضج و الرشد

 )110، صفحة 1977زهران حامد عبد السالم، ( .أو قبل ذلك بعام أو بعده ،تقريبا) 09(إىل العقد التاسع 

حيوية  عملية بيولوجيةفهي �ذا املعىن  ،تنتهي بالرشدهي املرحلة اليت تبدأ بالبلوغ و  املراهقة  مبعناها العام   

  )23، صفحة 1975فؤاد البهي السيد، ( .عضوية يف بدايتها وظاهرة اجتماعية يف �ايتها
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 :المشابهةالدراسات  -5

 نأخذها اليت ثانوياتخاصة التزال تعاين الكثري  املعاش يف مؤسساتنا الرتبوية اليت ال إن الواقع   

يف جمال  خاصة،الفعلية الرتبوي مل يتوصلوا بعد إىل تطبيق احللول حيث حىت املعنيني باألمر يف ا�ال،كنموذج

 خاصة،للتالميذ راسيدال التحصيل أو،لرفع املستوى وهذا ،احلقيقة استخدام وبعث النشاط الرياضي يف صورته

 على أي ،املوضوع وحبوث تطرقت وبادرت بتناول هذاجند عدة دراسات  وهلذا األنشطة الرياضية،الفئة اليت متارس 

 :اليت هلا نفس اخلطوط العريضة ونذكر من بينها،بالتحصيل الدراسي عالقة املمارسة الرياضية

 : الدراسة األولى -

 واهلدف  منه هو معرفة أمهية الرتبية، حممد الناصر و  أماين  طرف الطلبة  من 2006سنة   حبث أجري

 ثانوية 30العينة  يف   أخذ مث ،املنهج الوصفي املسحي اعتمادا على ،يف  التحصيل  الدراسي  البدنية والرياضية

 أنه هنالك  فرق حقيقي البحث وبينت نتيجة ،والثاين خاص باألساتذة ،استبيانني األول خاص بالتالميذ بتوزيع

  ؟  وأقرا�م  الذين ال ميارسو�ا بني الذين ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية يف التحصيل الدراسي العام

 : الدراسة الثانية -

د اهلدف منها هو إجيا "فهيم حممد" " جمدي حممود" من طرف الطلبة  2007ودراسة أجريت سنة 

عينة  أما ،الوصفي املسحي املنهج ذلك وتستخدم يف ،التحصيل الدراسي عند  املراهقنيالعالقة بني الرتبية البدنية و 

الرياضية  بية البدنية و أساتذة الرت  10ثانويات  و  تلميذ  موزعني  على عدة 100البحث  كانت مشكلة يف  

 نتيجة الدراسة أن هنالك  فرق واضح  بني املمارسني حلصص وبينت ،ويةئاستخدم فيه النسب امل ،اجللفةلثانوية  

  .؟ حيث النتائج الدراسية أو الناحية النفسيةسواء من  ،املمارسني هلا وغري ،الرياضةالرتبية  البدنية  و 

 : الدراسة الثالثة -

هو  و اهلدف منه" حممد الطاهر" " دوعر عاوة" من طرف الطلبة   2012حبث آخر سنة  كما  أجري

أما  ،هو الوصفي املتبعوكان املنهج  ،الثانوية لتالميذ  مرحلة الرياضي على  التحصيل الدراسي إحياء أثر النشاط

 ،من كل ثانوية ،  )تلميذ 240 (موزعني على ثالثة ثانويات و أستاذ) 40(عشوائية  وهي   البحث فكانتعينة 

كون  الدراسينيات التلميذ  املدرسية وحتصيله أثر النشاط الرياضي على إمكا هلا هي إثبات املتواصلةوالنتيجة  

  . مهم يف جمال الرتبيةاملوضوع 
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  :مناقشة الدراسات المشابهة

به يف دراستنا و يستعان من خالل ما تطرقنا إليه من دراسات مشا�ة، اليت أخذناها كنموذج يستدل 

هناك عدة  حبيث أن .هذه اليت كانت حول تأثري املمارسة الرياضية على التحصيل الدراسي لتالميذ الطور الثانوي

كان ، حيث  مقدمة البحثر إليها يف دراسات و حبوث تناولت هذا املوضوع، من بينها الدراسات الثالث املشا

 أنو كخالصة جلميع البحوث وجد . موضوع حبثها يدور حول تأثري النشاط الرياضي على التحصيل الدراسي

  .الثانوي لتالميذ الطورالرياضية على تطوير املستوى الدراسي  للممارسةهناك دور إجيايب و فعال 

 بني دراستنا هذه و الدراسات املشا�ة املقدمة آنفا ، من بني أهم أوجه اإلختالف  :أوجه اإلختالف

  :نذكر مايلي

متحور اجلانب التطبيقي يف الدراسات السابقة املشا�ة على تقسيم عينة البحث إىل قسمني، قسم ممارس  - 

للنشاط الرياضي و قسم غري ممارس، أما يف دراستنا هذه كان جمتمع البحث متجانسا واحدا و هو 

 .فرد 170ددهم جمموع تالميذ ع

كان هناك إختالف آخر على مستوى عينة البحث ، حيث مشل البحث يف الدراسات املشا�ة عينة من  - 

 .األساتذة، أما يف حبثنا اقتصر فقط على التالميذ

 هناك تشابه كبري بني ماجاء يف الدراسات املشا�ة و هذا البحث املقدم من طرف الطلبة،  :أوجه التشابه

  :ما يليو من أهم ذلك 

 .املنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي املسحي - 

 .عينة البحث املختربة، واحدة متثلت يف التالميذ، أي البحث كان على مستوى املؤسسات الرتبوية - 

من ناحية موضوع الدراسة، يف كل الدارسات كان موضوع البحث إظهار العالقة بني ممارسة النشاط  - 

 .حتصيلهم الدراسي الرياضي من قبل التالميذ و

 كخالصة ملا جاء يف الدارسات املشا�ة ، فإن كل البحوث أثبتت أن ممارسة النشاط الرياضي  : التعليق

له تأثري إجيايب على املردود الدراسي للتالميذ، و هلذا يعترب النشاط الرياضي من أهم الوسائل البيداغوجية 

على نفسية التلميذ، و  الناجعة يف تطوير قطاع الرتبية و ذلك العتباره آلية ميكن من خالهلا الرتويح

شحن مهتهم يف كل مرة و الرفع من معنويا�م للمزيد من التنفيس عن مكبوتاته، مما يعود باإلجياب على 

 .الدراسة و العمل أكثر لتحقيق النتائج األفضل يف مشوارهم الدراسي



  

  

                    

  

  

  

  

  

 

 

 

       

  

  الدراسة النظرية

  
  

  البــــــــــــــــاب األول
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  :األولمدخل الباب 

و بعد لتالميذ الطور الثانوي،  تحصيل  الدراسيالالرياضية على  املمارسةيف ظل قيامنا �ذا البحث ملعرفة 

اجلانب على الباب األول  ، حيث احتوى قسم البحث إىل بابني ،وضع اإلشكالية و الفرضيات و األهداف

  :هو مقسم إىل ثالث فصول، و النظري

  .التحصيل الدراسي :الفصل األول-1

  .الممارسة الرياضية :الفصل الثاني-2

  )).سنة 20- 17(خصائص المرحلة العمرية (المراهقة  :الفصل الثالث-3

  

  

   



  

  

      
  

  التحصيل الدراسي
  

  

  

     

                 

  الفصـــــــــــــل األول
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 :تمهيد

وبذلك  ،الرتبويةالعملية  اليت احتلت مكانة بارزة يف الدراسي من املواضيع اهلامة موضوع التحصيل يعترب

 .أصبح موضوع انشغال املهتمني مبجال الرتبية والتعليم باعتباره حوصلة للعملية التعليمية

التعريفات  فأغلب،وواضح معىن حمددويعترب التحصيل الدراسي من مجلة املفاهيم اليت مل تستقر بعد على 

يتحصل عليه الفرد من  كل ما وهناك من يرى أنه. متداخلة وخمتلفة وهناك من يقتصره على العمل الدراسي فقط

 .سواء كان ذلك داخل املدرسة أو خارجها ،معرفة

 ،الرتبوية يذ يف مستوى التحصيل الدراسي من أهم املشكالت اليت تطرح نفسها يف العمليةيعترب اختالف التالمو 

على التحصيل  الذي أدى بكثري من العلماء يف خمتلف امليادين العلمية إىل البحث عن األسباب املؤثرة األمر

 .الدراسي

 كما نتطرق إىل  ،ة عليهوهلذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل عناصر التحصيل الدراسي والعوامل املؤثر 

بينه وبني  وأخريا التأثري املوجود ،دون نسيان شروط التحصيل اجليد والصعوبات اليت يواجهها ،أبعاده ،ميادينه

 .املمارسة الرياضية

 :تعريف التحصيل الدراسي - 3-1

 فهو  ،ليميعد التحصيل الدراسي أنسب طريقة لتقدمي  املعلومات واملعارف اليت يكتسبها التلميذ أثناء التع

مستوى  إليها  هلدف مقارنةأجل الوصول  وتعمل من ،مواد حتددها املدرسة يف مادة أو بلوغ مستوى معني

وقد تعددت  ،حمددة املعلومات املتعلقة �ذه املادة خالل مدة زمنية استيعاب أي ما وصل إليه من جناح يف،الفرد

الذي  "Ziomane Daniel  زيومان دانيال " :بينهمالتعاريف واختلف األخصائيون يف تعريف املصطلح ومن 

الدراسي هو استيعاب املعلومات اليت حياول تعليمها  التحصيل: " الدراسي بقوله مصطلح التحصيل يعرف

 )13سويف مصطفى، صفحة ص ( "للتلميذ

الطفل  عليها التحصيل الدراسي يعين املعرفة اليت حيصل:"بقوله "Rober Lavan "لفان كما عرفه روبري

 (Lavan Rober, 1973, p. 16) "من خالل برنامج مدرسي قد يتكيف مع الوسط والعمل املدرسي

 ،والتدريب طريق  التعلم إىل درجة من الكفاية عن إمكانية الوصول": " عبد  ا�يد  النشواين"كما عرّفه 

تغريات سلوكية يف  ما يكتسب وما يتعلم من خربات ومهارات وقدرات منظمة وهادفة  غايا�ا إحداث هو أو

  )1986سعد اهللا الطاهر ، ( ".وكل ما تتضمنه هذه التغريات يكون موضوع التحصيل ،شخصية املتعلم
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 :قياس التحصيل - 3-2

 هو بل ،ليست مسألة عارضة بالنسبة للعملية  التعليمية،التحصيل األكادميي وتقوميهإن عملية قياس 

 .الرتبوي العمل ما مل يكن  القياس متناسقا على ،حتقق هذه العملية أهدافها وقد ال ،مكون رئيسيا من مكونا�ا

 )186، صفحة 1986نشواني عبد المجيد، (

 جتعل من ،أن يبينوا اختبارات على أسس علمية وموضوعية ،واجب املشرفني على العملية التعليميةإن 

 ،تساعد على الكشف على قدرات الطالب ،عملية التقومي عملية ناجحة وهذا عن طريق اختبارات مدرسية

وهذا . ال  حجرة الدراسة  أمومعرفة ما إذا كان التلميذ  قد أتقن املفاهيم و املهارات واملعارف اليت قدمت له يف

قياس استيعاب  وزيادة على ،النوع من االختبارات يطلق عليه بلغة  القياس النفسي اسم االختبارات التحصيلية

 :أخرى وهي كالتايل اتمااستلز التلميذ ملا قدما له من معلومات جند الختبارات التحصيل 

فنجاح الفرد هنا  ،مثل املسابقات واالختبارات اليت جيريها الفرد قبل تعيينه يف منضب معّني  :االختبار والتعيين -أ

 .على املعرفة السابقة يتوقف

 .حتديد نقاط القوة والضعف للتالميذ :التشخيص -ب

هذه  عتربهكما ت  ،تقدمي نتائج االختبارات إىل أولياء التالميذ ليساعدهم على توجيه أبنائهم :التغذية الرجعية -ج

 )213، صفحة 1993عبد الحفيظ مقدم، (  .النتائج عامل التحفيز التالميذ نفسهم

 :أنواع التحصيل الدراسي - 3-3

 يشري مصطلح التحصيل إىل التحصيل األكادميي وهو يف احلالة اخلاصة يستخدم ليشري إىل القدرة على

 :وميكن تقسيم التحصيل الدراسي إىل نوعني ،املدرسيأداء متطلبات النجاح 

مرتفع التحصيل  معظمها ويوصف التلميذ يتفوق فيه التلميذ يف مجيع املواد أو: التحصيل الدراسي الجيد-1

ولديه دافع قوي لتنظيم عامله ،تذكره الذي يستطيع تبويب معلوماته بسرعة وحتليلها إىل خمتصر منظم يسهل عليه

  .بالفاعلية الشخصية املقرتنة بالسرعة واملثابرة فهو من منط  يتميز ،املعلومات باستمرار بنيوالرّبط 

الذين يكونوا  هم ضعيفي التحصيلفالتالميذ ،الدراسي ما يعرف بالتأخر وهو :التحصيل الدراسي الضعيف-2

الدراسي أقل من مستوى مستوى حتصيلهم  الذين يكونواأو ،مستوى حتصيلهم أقل من مستوى أقرا�م العاديني

 )209، صفحة 1979الدسوقي كمال، ( .ذكائهم
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ال  الذي فالتلميذ الذي يتأخر حتصيله الدراسي هو ،عدم التوافق يف األداء عن فجوة أو وهو ظاهرة تعرب

االختبارات املقننة أو مقارنة  التحصيل عن طريقيف  ويقاس التأخر،يوظف قدراته ومؤهالته العقلية توظيفا صحيحا

  )45، صفحة 1991سعد اهللا الطاهر، (  .معدل التلميذ ملتوسط املعدل يف القسم

 :شروط التحصيل الجّيد - 3-4

يتمكن من إجادة من املفروض أن اإلنسان حيتاج إىل األداء املطلوب لتعلم خربة معينة حىت :شرط التكرار-1

املوجه يؤدي إىل الكمال فلكي يستطيع التلميذ  اآليل األعمى ولكن التكرار وال نقصد بذلك التكرار،هذه اخلربة

كما يؤدي أيضا إىل منو اخلربة و ارتقائها وهلذا فإن   ،قصيدة من الشعر فإنه البد من أن يكررها عدة مرات حفظ

أساس الفهم والرتكيز واالنتباه واملالحظة  الدقيقة  ومعرفة معىن ما يتعلمه   التكرار املفيد هو التكرار القائم  على

 .الفرد

النشاط املؤدي  إىل  الذي حيرك الكائن احلي حنو،حلدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع:شرط الدافع-2

 سواء كان طيبا أم ضارافالثواب و العقاب هلما أثر بالغ يف تعديل السلوك وضبطه ألن األثر   ،احلاجة إشباع

بالثقة يف  يف ظروف املرح والشعورعملية التعلم األفضل أن تتم  لذلك فمن،حدوث  تغيري  للسلوك يؤدي إىل

بلذة النجاح وجتنب  على التمتع لذلك جيب أن نعود التالميذ ،العقابو النفس بدال من الشعور باخلوف والرهبة 

  .األمل والفشل

لقد أثبتت التجارب بأن الطريقة تفضل الطريقة اجلزئية حىت تكون املادة :والطريقة الجزئيةالطريقة الكلية -3

راد تعلمه مسلسال تسلسال منطقيا أو طبيعيا كلما  سُهل تعلمه  
ُ
املراد تعلمها سهلة وقصرية وكلما كان املوضوع امل

 فيجب أن يأخذ الطالب فكرة عامة إمجالية عن،بينهااملوضوعات املكونة من أجزاء ال رابطة   بالطريقة الكلية عن

عيساوي عبد ( .املوضوع املراد تعلمه مث يأخذ بعد ذلك يف استيعاب األجزاء و التفاصيل و الوحدات الصغرى

 )105الرحمان، صفحة 

اسرتجاع ما حصل عليه من معلومات أو ما اكتسبه من هو عملية يقوم �ا الفرد حماوال  و :التسميع الذاتي-4

لعملية التسميع الذايت هذه فائدة عظيمة غذ تبني  و .مهارات و ذلك إثناء احلفظ وبعده ملدة قصرية خربات و

  .مقدار ما حفظه وما بقي يف حاجة إىل مزيد من التكرار حىت يتم حفظه للمتعلم

التوجيه أفضل من التحصيل الذي القائم على أساس اإلرشاد و تحصيل ال شك أن ال: الرشاد والتوجيه -5

وأن يشعر  ،سلبية إرشادات املعلم وجيب أن تكون هذه اإلرشادات ذات صيغة اجيابية ال يستفيد فيه الفرد من

 .بالتشجيع ال باإلحباط وجيب أن تكون اإلرشادات متدرجة و يف املراحل األوىل من عملية التعلم املتعلم
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هو السبيل األمثل إىل اكتساب املهارات واخلربات واملعلومات واملعارف املختلفة  فأنت ال  :الذاتي النشاط-6

على النشاط الذايت  الذي يقوم وأن التعلم اجليد هو ،عن طريق املمارسة نفسها تعلم السباحة إال تستطيع

عصيانا  أكثر مضبوطا ورسوخا وأكثرواملعلومات اليت حيصل عليها عن طريق جهده ونشاطه الذايت تكون ،للمتعلم

  )110، صفحة 1987عيساوي عبد الرحمان ، (  .؟ والزوار

 :العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي - 3-5

  :هناك عوامل كثرية ومتداخلة تؤثر على التحصيل الدراسي ميكن حصرها فيما يلي

 :العوامل الشخصية -1

 :العوامل العقلية-أ

قدرة عامة  فالذكاء،بينهما ارتباطيةمن أهم العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي وذلك لوجود العالقة  :الذكاء - 

املشكالت  ُتظهر قدرة الفرد على التعلم واكتساب املهارات ويف القدرة على التكيف مع املواقف اجلديدة أو

 ،التخيل وإدراك العالقات،والتذكر ،كالتفكري العمليات العقلية العليا ويف القدرة على ممارسة،اليت تواجه الفرد

 )360، صفحة 1987عبد الرحمان عيساوي، ( .وحل املشكالت

يف مهما  قدرة التلميذ على اختزان املواد العلمية اخلاصة بالعام الدراسي يف ذاكر�ن وللذاكرة دورا :الذاكرة - 

 ،واملعلومات عملية التحصيل الدراسي فهي أيضا قدرة التلميذ على تذكر عدد كبري من األلفاظ واألفكار

األلفاظ واألفكار  مما الشك فيه أن قدرة التلميذ على تذكر.فهمها وختزينها واستخراجها عند احلاجة

وبشكل واضح والعكس  ايبحتصيلهم الدراسي بشكل اجي سيؤثر على،الذهنية و غريها واملعلومات والصور

مالئمة لقدراته وحاجاته فهذا  هلذا جيب االهتمام مبا يقدم له من معلومات ومعارف فيجب أن تكون ،صحيح

 )361، صفحة 1981القاضي يوسف مصطفى، ( .ها واسرتجاعها عند احلاجةظحف ،يسهل عليهم فهمها

 :االنفعاليةالحالة -ب

 بسبباخلمول والكسل  وعدم الثقة يف النفس وجتاه الطفل حنو ،إن االضطراب يف االتزان العاطفي

عن متابعة  الرتكيز واالنتباه مما  يصرفه م يف حياته وهذا ما يؤدي إىل عدماليت قد تصادفه ،النفسية اإلحباطات

 )120، صفحة 1973محمد سالمة و آخرون ، ( .الدروس والنشطات الرتبوية إال مكرها

أعمال  بدوره علىوهذا يؤثر ،واالضطرابات العصبية والقلق ،عدم االتزان وال ننسى أنه يؤدي أيضا إىل

  )362، صفحة 1979ضيفة، بركات محمد ( .املتمدرسني وخاصة اليت تتطلب الدقة والرتكيز كاحلساب مثال
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 :العوامل الجسمية-2

النطق  هي العوامل املتعلقة بالنمو احلسي واحلركي كاخللل يف احلواس واضطرابات حركية متعلقة بعيوب

اجلسمية تساعد  وقوة البنية ،اخل... تعرض التلميذ لألمراض املزمنة كالربو و السرطان وصعوبات يف الكالم أو

 ،االنتباه والرتكيز واملتابعة وهذا بالتايل يؤثر إجيابيا على حتصيله الدراسيالتلميذ يف 

كما أن اإلعاقة اجلسمية كضعف   ،أما إذا كان ضعيف البنية فيكون يف أغلب األحيان عكس ذلك

 كما أن وجود،وكذلك متابعة دروسه واالستفادة منها ،السماع ميكن أن يؤثر على عالقتها مع اآلخرين أو البصر

عديدة  مما يسبب له مضايقات اآلخرينالنطق قد يشعره بالنقص فيعتقد موضوع نقد بعض العاهات مثل صعوبة 

 )401، صفحة 1981القاضي يوسف مصطفى، ( .على الدراسة ومن مث يقل حتصيله الدراسي حتول بينه وبني الرتكيز

 :العوامل األسرية-3

 وقد تأثر على نفسيته بصورة ،العوامل األسرية من أهم العوامل اليت تأثر سلبا على حتصيل التلميذتعد 

 .فمن بني العوامل األسرية اليت تعرقل التحصيل للتلميذ جند ،غري مباشرة مباشرة أو

تستعمل يف تربيتها ألن األسرة اليت ،إن تكوين شخصية األبناء تتأثر كثريا باألسرة:معاملة الوالدين ألبنائهم-أ

قد يؤدى �م  إىل مشاكل  ،اخلاصة  �م الوافر من احلرية الختاذ التدابري واألمور القدر وإعطائهم ،السماحة

اخل له ...أما عكس هذه الطريقة اليت تتصف بالكنف والضغط وطريق العقاب البدين. دون جناح عديدة ال حتول

 )26، صفحة 1972كمال محمد و آخرون، (  .الثقة بينهمعلى الرتكيز واالستيعاب لعدم توفر  تأثريا

على املردود الدراسي  إن االجتاهات اإلجيابية والسلبية  اجتاه املدرسة تأثر:اتجاهات اآلباء نحو المدرسة-ب

مل تلميذا جمتهدا إال إذ افيمكن أن يكون لطفل ما فرص ضئيلة ليصبح  ،مستوى طموحه للطفل  على  سلوكه أو

الدراسي ذو قيمة يف أعني والديه ويتضح ذلك يف اهتمام اآلباء و انشغاهلم ألعمال أخرى ما مينعهم  عمله يعترب

 ء اآلباء حيققون جناحاويرجع عدم االهتمام إىل أن يعفيه هؤال ،مراقبة أبنائهم  واملداومة على تشجيعهم من

أثرها على  وهكذا يأخذ هؤالء هذه االجتاهات السلبية وينعكس،على الرغم من فشلهم الدراسي اقتصاديا واضحا

  )123، صفحة 1963لوقال أندري، ( .حتصيلهم الدراسي

فاألسرة املثقفة تتبع  ،يوفر له جو تثقفي وتعليمي ومالئمإن انتماء التلميذ إىل أسرة مثقفة :العامل الثقافي-ج

 وهذا ما يرفع من مستواهم التحصيلي،يف فروضهم املنزلية وتوعيتهم وتستوعبهم دوما بدروسهم مراقبة أبنائهم

  )247، صفحة 1967فهمي مصطفى، ( .وتنويع معلوما�م وثقافتهم العامة
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 :العوامل االقتصادية واالجتماعية-4

 إن االخنفاض الشديد للمستوى االقتصادي واالجتماعي والظروف االقتصادية و االجتماعية  والظروف

التحصيلي للطالب  املستوىاليت جتعل إثارة  من بني العراقيل األكثر تعترب ،السكنية السيئة وكذا كرب حجم األسرة

األسر  يفهم  بكثري ممن الدخل املتدين يكون أعلى تخلفني يف األسر ذاتبأن نسبة املويالحظ  ،منخفض جدا

نصف املتخلفني يف منطقة لندن ينتمون  إن ما يقارب من " Burt"بورت"هذا  ا�ال امليسورة  احلالة  ويرى يف 

 )197فهمي مصطفى، صفحة ( ."ضعيفة الدخل ،إىل أسر فقرية جدا

 :العوامل المدرسية-5

وحتصيل التالميذ سوف  يتأثر  ،املدرسي أو ملقن جلميع املهاراتاحمليط يعترب املدرس يف :مهارات المدرس-أ

 بشخصيته خاصة من اجلانب األدائي الذي يعلق مبهاراته وكفاءاته يف التدريس  كاستخدام أسلوب جيد حتما

 وتثري قدرا�م العقلية تالءمللتعامل مع التالميذ قد يساهم يف مساعد�م على حتميل اخلربات و  احلقائق اليت 

عالية  ومهارة  و�ذا التطور تظهر قدرا�م احلقيقية وميكن القول أن كلما كان املدرس ذو كفاءة علمية اهتماما�م

 .عاليا والعكس صحيح كلما كان حتصيل التالميذ  ،ته الدراسيةمعتربة يف إثارة انتباه التالميذ وجلبهم  حنو ماد

أن ،مدير إدارة املناهج يف وزارة الرتبية الطري" : " أمحد خليفة أبو سريال" يرى األستاذ  :المناهج الدراسية-ب

 ىوعل،فاملوضوعات اليت تقدم للطالب بصورة منظمة ،قوية بني موضوعات املناهج ودرجة  التحصيل هناك رابطة

ومن مثة  ،املعرفية املفاهيم اخلاصة بتلك املعلومات يف بيئته لربطتعطى الفرصة  ،الرأسي أساس الربط األفقي أو

منصور ( ".التحصيل الدراسي ينعكس اإلجياب علىأشد ترابطا وتناسقا استيعا�ا وكلما  كانت  املنهج  الدراسية 

 )200صفحة  ،1981محمد يوسف، 

فتوفر جو مدرسي مالئم مينح الفرصة للتلميذ إلشباع حاجته وإشعاره بالتفوق والنجاح و :الجو المدرسي-ج

 فإن ذلك يؤثر سلبيا ،التالميذعالقة الطالب باآلخرين املدرسي و أما إذا اضطربت  ،واحلماس واألمل يزيد فيه الثقة

يف  على التكيف مع  عناصر ا�ال الدراسي وهذا سوف يؤثروجبملة واحدة نقول أنه عجز  ،على حتصيله

 )31، صفحة 1981القاضي يوسف مصطفى، ( .حتصيله

 :أسباب ضعف التحصيل الدراسي - 3-6

 :يلي من بني أسباب ضعف التحصيل الدراسي نذكر ما

يؤديان إىل  فضغط الوالدين  والعقاب ،قدرات األبناءتوقعات اآلباء املرتفعة أي طموحات الوالدين أعلى من  - 

 .أن مييل الطالب إىل االنتقام
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 فهم  يعتقدون ،بون تبعا لذلكيفيعلم األطفال أن ال يتوقع منهم  إال القليل فيستج ،التوقعات املنخفضة جدا - 

 .أ�م غري قادرين على التحصيل

 .بالعملية اليت تؤدي إليهقد يهتم اآلباء بالتحصيل وال يهتمون  ،عدم االهتمام - 

فقد  ،وهذا خطأ ،التغيب يف الرتبية من قبل الوالدين الذين يعتقدون أن االستقالل يعلم الطفل وتزداد دافعيته - 

 .أكدت الدراسات أن مشاركة اآلباء ألبنائهم يف التحصيل ضروري وتزيد من حتصيلهم

 .لديه ميل للدراسةاخلالفات بني الوالدين اليت تؤدي إىل طفل مكتئب ال وجود  - 

يعرض  و الدالل املفرط ،النبذ و النقد املتكرر و املقارنة بني الطالب وإخوته أو أفراد عائلته واحلماية الزائدة - 

 .الطفل إىل عدم حتمل املسؤولية

، صفحة 1999شعبان كاملة الفرخ، ( .املناسب وسوء معاملة املعلمني والطالب وإحباطهم اجلو املدرسي الغري - 

220( 

للعب  إرهاق التالميذ بالواجبات  املدرسية الكثرية اليت تسبب له عقدة التذكر وبالتايل يؤدي  إىل  اهلروب - 

 .وكثرة الشكوى من متاعب املدرسة اليومية

 .من االنتظار ميل التلميذ ملشاهدة التلفاز ومتابعة براجمه اليت تقدم حصص خاصة به ساعات طويلة - 

محمد ( .تلميذ يف القاعة 40حيث هناك مدارس تفوق  ،عدم توفر اإلمكانيات والوسائل التعليمية الكافية - 

 )12، صفحة 1992الصديق و آخرون، 

 .انعدام التخطيط وإعداد طريقة ذكرية للتمدرس - 

 .كراهية املواد الدراسية - 

 .املعلمنيكراهية  - 

 . الصحة وأسباب جسمية أخرى - 

 .عدم توفر النشاط االجتماعي الرياضي - 

 .عدم توفر مكان للمذاكرة يف البيت - 

 )336، صفحة 1992الدسوقي كمال، ( .العمل خارج املنزل لكونه يعمل على كسب عيشه إىل جانب الدراسة - 
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 :أهداف التحصيل الدراسي - 3-7

 بعبارة  ،اكتساب قدر ممكن  من املعلومات  واملعارف و  اخلربات إن اهلدف من العملية  التعليمية هو

إشباع  مقبول والذي يسمح للمتعلم من اكتساب أحسن الظروف اليت تساعد على أخرى حيقق مستوى حتصيلي

 .دوافعه وحتقيق أهدافه و التغلب على ما يصادفه من مشاكل

 أنه  معرفة  مدى  تقدم  التلميذ  يف" نعيم  الرفاعي"فقد بّينه  ،رفة  التحصيل الدراسيأما اهلدف من مع

 .استيعاب املعارف و املهارات املختلفة يف فرتة زمنية حمددة

 أهداف أخرى كونبل تتعدى إىل  ،وال توقف أهداف معرفة حتصيل التلميذ ونتائجه عند هذا فحسب

، صفحة 1974الرفاعي نعيم، ( .يف خمتلف املواد نياتهاوإمكالتحصيل يعطينا بطاقة فنية عن التلميذ وقدراته ومعارفه 

374( 

 يف التلميذعن ترتيب التحصيل إىل التوصل إىل معلومات  يهدف": " العيد  أوزجنة" هذا يقول  وعن

حماولة رسم لوحة  وميتد إىل ،ويقتصر هدف التحصيل على ذكر لفرتة معينة بالنسبة إىل جمموعة التحصيل الدراسي

  )34، صفحة 1982أوزنجة العيد، ( .فنية لقدرات التلميذ العلمية واملعرفية

 :عالقة الممارسة الرياضية بالتحصيل الدراسي - 3-8

عملية  على القدرات العقلية للفرد انطالقا من هذا فإ�ا تلعب دورا هاما يف هلا تأثريإن املمارسة الرياضية 

إجيابا على التحصيل  وهذا ما يؤثر،كبرييناملمارسة الرياضية تعطي للعقل طاقة وتركيز   .التحصيل الدراسي

 التقدم فلتحصل الدراسي كون حبث الياقة  البدنية تعد من العوامل اهلامة  اليت هلا دور كبري يف حتقيق ،الدراسي

عملية  التمارين البدنية و الرياضية تأثري على القدرات العقلية للتلميذ فإ�ا بدون شك  تساهم حبظ  وافري

 )173، صفحة 1979حسني محمد الصبحي، ( .التحصيل الدراسي

 وهذا ما...صعوبات التنفس ،واملشاكل الصحية مثل السمنةكما هلا دور يف محاية الفرد من األمراض 

اجلسم  حيث يقال  العقل  السليم ،إىل تنمية  قدراته العقلية والتوجه ،جيدةيعطيه قوة زائدة ألن جسمه يف حالة 

خالل ما  الرياضية يف عملية التحصيل الدراسي وهذا من مارسةكما ال ننسى أيضا مدى مسامهة امل  ،السليم

روح الفوز  وتنمى لديه ،تقنيات  وخطط تؤثر على استعداداته  العقلية للتلميذ املنخرط من مهارات و مهتقد

بدراسته باإلضافة إىل  االهتمام أكثر،مما يعود باإلجياب على حتصيله الدراسي،والتنافس بني الزمالء ،والتقدم

وحتقيق النتائج  ،املدرسي كيف مع احمليطمسامهتها يف معاجلة االضطرابات النفسية للتلميذ وذلك لتهيئه للت

   .واكتساب املعارف ،املدرسية
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  : خالصة

االجناز  ويقصد به ،يعترب مفهوم التحصيل الدراسي من أكثر املفاهيم تداوال واستخداما يف احلقل الرتبوي

يهدف  ،طرف املدرسة التحصيلي للتلميذ يف مادة أو مواد دراسية متاشيا يف االمتحانات املوضوعة واملقرتحة من

التحصيل الدراسي سواء كان جيدا أو  ومقدار املعلومات اليت مت استيعا�ا إىل معرفة مدى تقدم أو تأخر التلميذ

املوجود بني هذه العوامل املتداخلة هو الذي  والتفاعل وهذا التأثر ،ضعيفا يتأثر بعدم  عوامل متداخلة فيما بينه

هذا توصلنا إىل نتيجة هو أن التحصيل الدراسي  خص ومن خالل خرط لناحيدد يف النهاية مدى حتصيل الش

لكن ما رأيناه  ،املالمة للتلميذ للوصول إىل هذه الدراسة من التحصيل جيب توفري الشروط الالزمة و لظرف ،اجليد

 .تؤدي بالتلميذ إىل اإلخفاق أو ضعف يف التحصيل الدراسي أن هنالك عدة صعوبات أو أسباب

امليدانية ملعرفة  ا يف األخري إىل عالقة املمارسة الرياضية بالتحصيل الدراسي الذي سيكون موضوع دراستناوأشرن  

 .الثانويةتأثري املمارسة الرياضية على التحصيل الدراسي يف مرحلة 

  



 

             

                                        

                           

      

  الممارســــــــة الرياضيــــــــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصـــــــــــــل
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 : تمهيد

بقسط كبري يف  فهي تساهم ،نمية الفرد جسديا فقطالركيزة األساسية لتليست املمارسة الرياضية مبثابة       

خاصة يف مرحلة املراهقة أين يكون املراهق يف أمس  ،احلركية  للفردو والنفسية العقلية وتطوير القدرات حتسني 

 .احلاجة إىل املمارسة الرياضية قصد التخفيض من الضغوطات

ومساحات  ،فإذا ما أعطيت األمهية الكبرية هلذه املمارسة بتوفري املنشآت و املرافق الرياضية مثل القاعات      

 .تعبري عن أحاسيسه و تفجري طاقاته الكامنةفهذا يعين إعطاء أكثر من فرصة للمراهق قصد ال ،اللعب

وتستعرض  ،الرتبية للطفل واملراهق بيداغوجي تشارك يفإن املمارسة الرياضية إذا ما استفادت من إشراف      

وتكوين احلياة اجلماعية    ،الشخصية وتطوير الوظائف الكربى التنفسية والقلبيةتكوين الطبع و مثل  ،بعض املبادئ

 ،للعنف والغش وتناول املنشطاتمرادفا كما نعرف أيضا أن الرياضة ميكن أن تكون   ،للرتفيه والتهيئة واالشرتاكية

 فهي متثل عنصر أساسي يف ،االجتاهخمطط إلجناز نظام قيم منفتحة يف هذا   يففإن املمارسة الرياضية تندمج 

 .الرتبية والثقافة واحلياة األخالقية واالجتماعية

 : مفهوم الممارسة - 1-1

 عاجله األمر" مرس " ممارسة و مارس  ،"مارس " مأخوذة يف اللغة العربية من الفعل  :الممارسة  لغة -1- 1-1

 )56، صفحة 1992الكافي محمد باشا، ( .عاناه وشرع فيه و

 ،اختلط ،نفذ ،طبق  عمليا ،طعاطى ،زاول ،مارس " PRATIQUER ":أما يف اللغة الفرنسية  فهي 

 )231، صفحة 1985جروان السابق، (  .والف

، 1985مصطفى زيدان محمد، ( "تكرار النشاط مع توجيه معزز" فاملمارسة تعين  :أما اصطالحا -2- 1-1

 )65صفحة 

 :ما في المجال الرياضيأ -3- 1-1

كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى أو يقوم مبمارسة : تعترب املمارسة 64من املادة  95/ 09فاألمر رقم  

رياضي ومدمج  عندما  يكون املمارس جمازا بانتظام يف نادي  ،نشاط بدين رياضي ضمن إطار منتظم أو مالئم

  .رياضي" يف منظومة تنافسية بأخذ تسمية 
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 : الممارسة الرياضيةمفهوم  - 1-2

وميدان جترييب هدفه  تكوين املواطن الالئق من  ،املمارسة الرياضية هي جزء متكامل من الرتبية العامة   

كما أن املمارسة   ،البدين النشاططريق  أنواع من وذلك عن واالجتماعية  ،االنفعالية ،العقلية ،الناحية البدنية

 .نتيجة ممارسة هلذا النشاط الفوائد اليت تعود على الفردأوجه ألنشطة بدنية خمتارة تؤدي بغرض عبارة عن الرياضية 

 )43، صفحة 1992البسيوني محمد معوض، (

لظروف كل  وطبقا ،كما تعين املمارسة الرياضية األفراد على اختالف أعمارهم وجنسهم واألنشطة البدنية   

المنصوري علي محمود، ( .حيث يسود الفرح والسعادة ،من الدميقراطية جو وإمكانياته يف وطبقا لقدراته ،فرد

 )54، صفحة 1980

نستنتج أن املمارسة الرياضية تعين كل تلك األنشطة اليت من شأ�ا  ،ومن خالل عرضنا هلذه املفاهيم   

 .اخل...نفسياكريا و فتنمية الفرد جسديا و 

 :الممارسة الرياضيةتعريف  - 1-3

  ،حيث يلتمس منها املراهق الراحة اجلسمية والنفسية ،وهي اللعب ،إن املمارسة الرياضية هلا ميزة خاصة   

أو باألحرى املمارسة الرياضية عبارة ،حريته  ووجوده كفردوكذلك  إلبراز  ،كو�ا تعرب عما هو شعوري ومكبوت

وهي من حق كل  ،عن وقت فراغ حركي إرادي يهدف إىل حتقيق االنشراح السعادة يف شخصية الفرد وحتضريه

وهي منظمة ومصورة يف األوساط اخلارجية عن املدرسة على شكل  ،اجلنسيف العمر أو فئات ا�تمع دون التميز 

فؤاد البهي ( .املرسومة واملوضوعة لتطبيق من طرف األجهزة العامة و اخلاصة رياضي حسب الربامجنشاط بدين و 

 )110، صفحة 1975السيد، 

 :نبذة تاريخية حول الممارسة الرياضية - 1-4

الرسوم  اآلثار املكتشفة منلقد نشأة املمارسة الرياضية بصورة تلقائية يف العصر القدمي وذلك من خالل    

الفاطمي و أحمد مختار العباسي ، ( .م.ق 3000والنقوش اليت خلها املصريون القدماء اليت يعود تارخيها إىل 

 )32، صفحة 1971

أيضا للجميع حيث كانت هناك حماوالت بأن تكون  ،وهذا كأمر طبيعي وضروري حلياة اإلنسان وبقائه 

" مثلما حدث يف  ،وذلك استجابة للمتطلبات واالستعداد للدفاع و القتال الذي كان يتطلب إعدادا بدنيا متقدما

 ." إسربطة" وكذلك " اإلغريق " و " الفرس " و " بابل 
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حينما ،الرتبوي لإلنسانعصر النهضة بتطور املفهوم لقد بدأت املمارسة الرياضية تأخذ مكانتها يف    

حىت أصبح يف بعض البلدان ،بدين يبذله اإلنسان يقل تدرجيياالكما بدا ا�هود ،اعرتف �ا كمادة منهجية يف املدار

املتحضرة يقرتب من العدم وحىت الذين يقومون مبجهودات بدنية فإ�ا حمدودة ال تغطي وال متس مجيع مفاصل و 

 .عضالت اجلسم

إلنسان املاسة للنشاط البدين يف احلضارة القائمة واملستقبلة إن املمارسة الرياضية هي وليدة حاجة ا   

 )54، صفحة 1980المنصوري علي محمود، ( .والعودة إىل الطبيعة الباسطة واحلياة

طورها يف  نستنتج أن املمارسة الرياضية هي كل النشاطات البدنية اليت مارسها اإلنسان منذ القدم إىل أن   

 .بل قدمية ،أو بعبارة أخرى أن املمارسة الرياضية ليست حديثة النشأة ،أشكال حديثة وعديدة

 : األسباب المؤدية للممارسة الرياضية  - 1-5

من األوائل الذين اهتموا �ذا السؤال حول األسباب املؤدية إىل املشاركة  عند ": مارك دوران " يقول 

حيث أثبتت أن العيب البيسبول   1956،سنة    Skubic "سكوبيك" باحث  وال ،وأبنائهم العيب  البيسبول

" من  كما هناك نتائج مماثلة جاء �ا كل،ولذلك لتطويرها ،للتسلية ة الرتفيه ،ليلعبوا مع األطفال اآلخرين اأتو 

التسلية عن يبحثون  ،للممارسة اقبل كل شيء أتو  األطفال حيث قال أن1978،سنة  " يكر  ساب  بينسرت 

اللعب مع وحيققون  ،كذلك ليصبحوا يف لياقة جيدة  ،مث تعلم واكتساب مهارات حركية وتقنية جديدة،اللهوو 

للمشاركني  املمارسات الرياضيةيهتم بدراسة الدافعية وهيئة غريب  معهدهنالك أحباث قام  �ا كما أن    ،األصدقاء

: " وكما يقول ماك  دوران )87، صفحة 1997دوران مارك، ( .�دف إىل مجع األسباب الالزمة هلذه املنافسة واليت

عوامل متشا�ة عند اإلناث ) 8( من التحليالت املنبثقة  من جمموعة اإلجابات اليت  كشفت عن املنظومة لثمانية

 "الذكورو 

يتطابق مع االحتياج لألعمال والبحث عن وضع مايل والفوز مبكانة اجتماعية والبحث عن  :العامل األول - 

  .الشهرة

خلف روح التضامن يف الفري ورغبة  ،املمارسة الرياضية مع اجلماعة كالعمل داخل اجلماعة :العامل الثاني - 

  .االنتماء

  .اجلسمانية موجه إىل اللياقة البدنية اجليدة والبحث عن الصحة :العامل الثالث - 

  .موجه إىل استهالك الطاقة كالقيام بتمرينات رياضية تستخدم فيها الطاقة :العامل الرابع - 
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قصد احلصول على عالقة جيدة  ،خيص الوضعية الرياضية اليت تستعمل التجهيزات الرياضية :العامل الخامس - 

  .وإرضاء اآلباء و األصدقاء ،مع املدرب

  .للوصول إىل مستوى جيد ،خيص تطوير املهارات احلركية والقدرات :العامل السادس - 

 .كالتعامل مع األصدقاء اجلدد والشعور بالوجود بني األصدقاء ،يهتم بالعالقات احلميمية :العامل السابع  - 

  )43، صفحة 1997دوران مارك، (

 .خيص األحاسيس القوية و التسلية ،يتطابق مع البحث عن تسلية واللهو :العامل الثامن - 

 : األسباب المؤدية إلى التخلي عن الممارسة الرياضية  - 1-6

ال جيب اخللط بني عدم املمارسة والتخلي عن املمارسة كما يضيف قائال جيب " : " مارك دوران"يقول 

 األسباب املؤديةبني  ظهر أن من 1976ضة الفرنسية لسنة والريااخللط ألن التحقيق الذي قامت به الوزارة للشبيبة 

% 05هلم وقت للممارسة  ليس %10 يبتعدون عن مقر التدريبات و% 13للتخلي عن  املمارسة الرياضية جند 

وأسباب ،األسباب لعدم مباشرة الرياضة وتعترب هذه أهم. غياب الرغبة عن املشاركة% 05السعر ال يالئمهم 

" و  1980سنة " فوي وال " وأمهها الصراع بني املصاحل كما يقول   ،التخلي عن املمارسة جندها من نوع آخر

كما تصبح أحيانا ،طرق البحث املختلفة من حبث آلخر :كما يضيف الكاتب  1978،سنة " ساب و بينسرتيكر 

الطفل يغادر ناديه الرياضي  ليتوجه  سواء  من احلاالت على األقل %50صعبة املقارنة ومع ذلك نستطيع تقدير 

دوران مارك، ( .وغري رياضي تنافسي) تسلية( ألعاب ذات طابع تسلوي  إىل اختصاص رياضي آخر أو إىل

 )56، صفحة 1997

هذا التغري . موسم رياضيهذا العمل له تأثري على تغيري اختصاصات رياضية وأندية على مدار السنة أو    

عن نشاط رياضي معني يتطابق مع حصول األطفال القادرين على  الذي يشبه إىل حد ما البحث املستمر املتكرر

أن : " حيث يقول" مارك دوران" مث نسيانه فجأة كما أشار  ،التعلق بالنشاط الرياضي خالل مدة قصرية جدا

املكانة املهمة اليت  ،عن ممارسة رياضة ما كطابع التدريبات العنيفةهنالك أسباب أخرى مساعدة لتربير و التخلي 

اإلحساس بعدم  ،تتمتع �ا املنافسة واخلوف من الفشل  ووجود عالقات نزاع وغري محيمة مع املدرب والفريق

 .التحسن وتطوير املستوى مع التدريبات

ماك " و  1982" فولد وال " ن كما جند كل م  ،هذه األسباب مستقلة نسبيا عن االختصاص املمارس 

  ،أن من بني أسباب التخلي عن املمارسة الرياضية هي تقريبا متشا�ة يف السباحة: " يقولون 1981" بارسون وال 

التزجل على  ،أو يف جمموعة االختصاصات مثل التزحلق على اجلليد  POOLEY " 1981)  بويل( ،كرة القدم



 

 
27 

 

. 1974" أورليك " كما قال . السباحة ،اجلليد و البسبول واهلوكي على (SKID DE FOND) الطويل

األطفال الصغار جندهم مييلون بسرعة وسهولة إىل مصاحل أخرى وذلك بوجود : قائال" مارك دوران " ويضيف 

طبيعة سيئة يف املمارسة الرياضية لدى الفريق الثقيل العالقات ونقص العالقات احلميمة وكذلك نقص العمل يف 

 )95، صفحة 1997دوران مارك، ( ".الرياضية كل هذه األسباب تؤدي �م إىل التخلي عن املمارسة ،الفريق

 :خصائص الممارسة الرياضية  - 1-7

تتميز املمارسة الرياضية عن غريها من األنشطة األخرى أ�ا متعددة املهام و  األدوار حسب احتياجات  

 .اخل...فيوجد من يتخذها كميدان للتنمية اجلسمية وآخرون للرتويح ،األفراد

يف جماهلا غالب ومغلوب بصورة جادة مما  على املنافسة بصورة تلقائية وليسفاملمارسة الرياضية ال تتأسس    

  :فمن خصائص املمارسة الرياضية ما يلي ،جيعلها خالية من الصراع وما يتبعه من أخطار

 ،وليس بالضرورة دافع بدين ،ءة تربز بصفة من خالل الدوافع و االحتياجات االجتماعيةظاهرة تروحيية بنا - 

  .حيث تتجلى يف املمارسة احلركية اهلادئة املستمرة املتدرجة يف الصعوبة دون إرهاق أو عياء

كذلك   ،ولكن قواعدها ميكن أن تشكل طبقا للظروف احمليطة املؤثرة ،ليس هلا بالضرورة قوانني مسبقة ثابتة - 

  .كما أن ليس من أهدافها الرئيسية املقارنة بني املستويات  ،اإلمكانيات املتاحة

ميكن أن متارس يف أي مكان مناسب وبأنواع من األدوات واألجهزة املتوفرة مما جيعلها اقتصادية التكاليف  - 

  .وباستطاعة اجلميع مزاولتها

  .ائز ذات قيم مالية كبريةمتارس يف أوقات الفراغ وليس من أغراضها احلصول على جو  - 

من  .مع اآلخرين يف مواقع مناسبة كما ميكن له وضع برامج مالئمة به مبفرده أو  ،ميكن للفرد ممارستها لوحده - 

اإلمكانيات  أجل هذه اخلصائص ميكننا أن نستخلص بأن املمارسة الرياضية ال تستدعي بالضرورة توفر كل

  )89، صفحة 1997دوران مارك، ( .سواء معنوية أو مادية
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 :األهداف العامة للممارسة الرياضية - 1-8

احلركية يف العالقة بني اجلسم كقيمة معنوية و  إن ممارسة النشاطات البدنية والرياضية تعيد االعتبار إىل 

 كما أن،حركية مبلورة ومتطورة املوروثة إىلوختويل احلركية  احمليط الفيزيائي واإلنساين تساعد على تنمية الطاقات

 التوافق العضلي،القوة،التحمل،السرعة،احلركيةاحملافظة وإثراء عوامل الفعالية وسهولة  املمارسة  الرياضية تساعد على

احلركي ومعرفة وفهم الظواهر املتعلقة بالنشاط  ،أخذ القرارات الفردية واجلماعية أو احلياة العالنية وازدهارواملرونة 

املمارسة الرياضية  فإن ،التسيري والتطلع إىل توازن وجداين أفضل باألهداف اليت تطمح  إليها الفرد حلسنو�يئ 

و احلياة  هي متثل عنصر أساسي يف الرتبية والثقافةيف خمطط إلجناز نظام قيم منفتحة يف هذا االجتاه فتندمج 

 .األخالقية واالجتماعية

فهي تشبع  �ذا رغبة التحرك والنشاط وجتاوز الذات وتقوى  ،حتسني عوامل الفعالية احلركية وبنيتها 

 .بتحصيل املهارات يف وضعيات غري سهلة فهي تعلم الثقة بالنفس. بصفة عامة الصحة

فالتدريب على القدرة يف وضع مساعي فعالة حلل إشكاليات تسمح بالقول بأن املمارسة الرياضية  

�دف إىل ،واختالف االجيابيات اليت ميكن اختيارها أمام أنواع املهام املقرتحة). استقاللية الفرد( تطويرتساهم يف 

فهي ختلق شروط  ،نشاطات يف عدةالعمل مجاعيا زرع اإلبداع والتعبري على فرضية كل شخص وأل�ا جترب على 

 )32، صفحة 1993بليعاد، ( .الوصول إىل املسؤولية والتضامن

 :تأثير العوامل الداخلية و الخارجية للممارسة الرياضية - 1-9

 :العوامل الداخلية للممارسة الرياضية  1-9-1

 :العوامل السيكولوجية -1-1- 1-9

   ):األنا(االحتياج لتأكيد  الذات  -1-1-1- 1-9

إن اجتاه األنا " يف أحباثه حول خمتلف املواضيع إلثبات وتأكيد الذات  )1974(" ميشال بوي" يقول 

اكتشاف كما جنده يبحث عن ،واجتاهاته سلوكياتهوالرياضة تساعد على تسريح  ،يعطي إحساس بالوجود

وإن دور الرياضة ال  ،إمكانياته وقواه وذلك بالعالقة احلسنة مع اآلخرينوكذلك استخدام ) نااأل(    أي .نفسه

ومن دون شك أن الرياضة بالنسبة للبعض  ،الفرد كذلكبل لتكوين شخصية  ،الذات فقط على إثباتيقتصر 

حيث النشاط الرياضي يعطيهم القدرة االنفتاح باكتساب قيم  ومعايري  ،طريقة للتعبري عن الذات

للتعريف بنفسه وكذلك هدف  الفرد عن املمارسة الرياضية هو اكتساب جتارب ذات مغزى  ،اخل...الشخصية

  .إذا تظهر لنا من خالل تنظيمات لنشاطات رياضية خمتلفة هو احلصول على مكانة داخل اجلماعة،"لآلخرين 
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إذن  (أي تأكيد الذات(  الءياالستومن املمكن أن لوعة الفوز على اآلخرين ما هو إال دليل على الرغبة يف 

 "ميشال بوي " الشهرة ليؤكد  �تمعه أنه موجود  كما يقولالرياضة تظهر له كمنظومة واسعة لتحقيق رغباته مثل 

 )45، صفحة 1974بوي ميشال، (

 :البحث عن التعويض -1-1-2- 1-9

كوجود   ،السلوكات اليت �دف لتحقيق العجز أو مركب النقص البا يفإن ظاهرة التعويض مالحظة غ 

إن أمهية علم  " " موست  فليب" وكما يقول  لنا   ،هو إال وهم فقط وتعويض ما) قصر  يف  القامة( عاهة 

 .النفس الرياضي تظهر على عدة  أشكال كتخفيف تأثري الكبت االنفعايل أو االجتماعي عند الرياضيني

العاهة اجلسدية  فعلى  لى نتائج جيدة يعوض هذا النقص أوإذا بالرياضة  فغن الرياضي إذا حتصل ع   

ونفس الشيء لرياضي كرة  ،الرياضي قصري القامة بالرياضة يبحث عن تعويض أو جتاوز ملركب نقصه: سبيل املثال

 .السلة طويل القامة

خاصة من الناحية  ،إذا فالرياضة تعترب طريقة لتحدي وختطي الصعاب اليت تصادف حياة الرياضي   

هي الطريقة  بالنسبة للبعض الرياضة ،شعبيةوليس بالصدفة جند أن معظم املمارسني خارجني من بيئة  ،االجتماعية

 )13، صفحة 1982فليب موست، ( .الوحيدة للنجاح و الوصول إىل السعادة وتعويض اإلخفاق يف الدراسة

 :الميل للعدوانية-1-1-3- 1-9

 ،إن امليل للعدوانية يتجه إىل العامل اخلارجي بصفة  عامة  إىل  الفرد  نفسه"  : "تيل  إدوارد" يقول     

ال جيب اخللط : " قائال " موست فليب " ويضيف  ،" ويعترب كطريقة للدفاع عن نفسه من بيئة عدوانية )ادوارد(

كما   ،"عداوة املقابلة جيب أن تكون تعاون وليس حقد وبني مظاهر  عدوانية ومنازعة رياضية ألنه على أي حال 

حيث ينتج من احلرمان من احلق ،هو إال خالف بني أفراد اجلماعة السلوك العدواين ما العدوانية أو" يضيف أن 

فليب موست، ( .الفرد وحميطه كل هذه واحدة من أشكال النزعات األساسية القائمة بني  ،والرغبة أو الطموح

 )16، صفحة 1982

أينا نرى  ،إن الرياضة طريقة نافعة من الناحية االجتماعي تعترب مقبولة" : " برايان وكاريت" وحسب 

موجهة حنو  إذا كانت ،األخرية  تكون  مؤذية وممنوعةهذه  ،األطفال والشباب يستطيعون التعبري عن عدوانيتهم

  )45، صفحة 1974كارتي و برايان ، ( ".اآلباء

  

 



 

 
30 

 

 :ةالعوامل السوسيولوجي-1-2- 1-9

 :االحتياج لالندماج الجماعي في الجماعة-1-2-1- 1-9

بل جيب على  الفرد االنتماء إىل فريق  ،هذا االحتياج ال يقتصر باالحتكاك مع اآلخرين فقط يف الفوج

بل إقامة عالقات مع أفرادها ،يقتصر باحلصول على بطاقة اخنراط يف اجلمعية أو الناديهذا ال ،مجاعة ،نادي

وتقمص ألوان الفريق واملشاركة يف عدة ،داخل هذه اجلماعة حمددة) دور(ووظيفة على مكانة اجتماعية واحلصول 

   )18، صفحة 1991شاوز بيار، ( .نشاطات رياضية ماهي إال وسيلة لالنتماء إىل املنظومة الرياضية

حنو فريقه أو الذي يكتسب اجتاهات مقبولة " الرياضي"رس املما": أمني أنور اخلويل"وكما يقول 

الرياضيني  الوالء  يستعمل علي حتسني مكانته من خالل حتسني دوره االجتماعي مما يدفع زمالئه،كالفخر،ناديه

الخولي أمين أنور، ( .وهذا يعزز التمسك ووحدة الريق وتوفر املناخ االجتماعي السليم ،مماثلة إىل القيام بأدوار

 )65، صفحة 1996

 :االحتياج إلى االنتماء إلى المنظومة التربوية-1-2-2- 1-9

 املنظومة الرياضية الواسعة للمشاركة يفإن هناك عدة أفراد حيبون االنتماء إىل " " بيار شاوز" يضيف 

 ،بقوانينها حكامها،اخل...الفيدرالية ،الرابطة ،كالناديهيئات  هذه األخرية تضم عدة  ،نشاطا�ا املختلفة

، صفحة 1974 كارتي و برايان ،( .هذه املشاركة تعطي للفرد لالنتماء واالندماج يف ا�تمع ،اخل...مؤسسا�ا

122( 

 :االحتياج إلى إقامة عالقات مع اآلخرين-1-2-3- 1-9

 ،الذوق املشرتك،دة رياضيني باملمارسة الرياضيةالصداقة هي الدفاع األساسي لع" بيار شاوز" قول ي 

 )142، صفحة 1991شاوز بيار، ( .للممارسة يكون بطريقة مباشرة ومتساوية األفراد ملختلف الشروط االجتماعية

 :تأثير العوامل الخارجية للممارسة الرياضية-2- 1-9

 :تأثير المحيط االجتماعي-2-1- 1-9

البيئة االجتماعية وما يتكون  ،حيث احمليط العام،فهم الرياضي جيب فهم دراسة حميطه العام واخلاصل   

الفريق  ،املسريون, احلكام،املدرب: البيئة الرياضية من هوواحمليط اخلاص  ،اخل...النادي ،املدرسة ،العائلة: منها

  .اخل...الرياضي
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 :العائلة-2-1-1- 1-9

سلوكات  يف تكوين شخصيته وتربيته على تعترب العائلة الصلة األوىل بني الطفل وا�تمع وتلعب دورا فّعاال    

( إن العائلة حتدد موقف الطفل جتاه الرياضة وهذه اخللية" رميون توماس" ضرورية إلدماجه يف ا�تمع كما يقول 

لقد منحوا ألطفاهلم األذواق الرياضية   ،الثقايف للطفل االجتماعي أو تلعب دور أساسي وحاسم يف املسار) العائلة

وكذلك تؤثر على ،)املمارسة( أن املمارسة يف اجلو  العائلي  حيدد  موقف الطفل حنوها : يضيف مث. للممارسة

وطريقة مباشرة على سلوكات الطفل وأفعاله يف وضعيات   جيعا�م  القيم احملولة من طرف اآلباءشنتائجه مباشرة بت

باالجتماع مع ":  بريان وكاريت ":يقول ثحي )23، صفحة 1974ريميون، توماس ( .خاصة اليت تواجه  املريب

العدوانية و جتاربه الذي ينعكس يف  سلوكياته املختصني حيث أشاروا إىل عدد الفرص املتاحة  للطفل لتسريح

 )43، صفحة 1974كارتي و برايان، ( .املستقبل يف كيفية التصرف

 : المدرسة-2-1-2- 1-9

وترتجم ،الرتبية وظيفة املدرسة هي ،كبريةحياة الطفل مكانة   إن املدرسة تشغل يف" "ون توماسرمي" يقول    

  )64، صفحة 1974توماس ريميون، ( .بتلقني و حتضري االمتحانات النجاح يف املدرسة

 :الرياضيالنادي -2-1-3- 1-9

على الفرد أن ينخرط يف النادي للحصول على  ،النادي الرياضي هو دائما حمتكر للنشاطات الرياضية

الرياضية اختبارات النوادي " توماس: " ية كما  يقولمصادق عليها من طرف  الفيدرال " Licence "  إجازة

يف البداية خمتصة إال للدارسني  ستعمال أطفال صغار السن أين كانتأي ا ،)تشبيب املمارسة( سياسية 

 ،مثل السباحة،حيث ظهرت عدة أشكال للممارسة الرياضية كاأللعاب التطوير السيكولوجي للطفل،الكبارو 

 )78، صفحة 1974توماس ريميون، ( اخل...اجليدو ،الرياضات القتالية ،اجلمباز

 :الرياضيةتأثير البيئة -2-2- 1-9

الذي تشرف عليه وتسري ل منظومة اجتماعية خاصة بالفرد و البيئة الرياضية تشك" رميون توماس"يقول 

 .هذه الثقافة اخلاصة تتطور منذ نشأته،الصيغة اإليديولوجية قيمه ومعايريه أو

 :الفريق الرياضي-2-2-1- 1-9

احملرتفني يف نفس جمال  الفريق هو تعاون وارتباط بني عدد حمدد من Falon "فالون"حسب 

والفريق الرياضي ينطبق عليه هذا املفهوم أي جمموعة  من األفراد جمتمعني لتحقيق هدف مشرتك مسطر ،العمل

ويضع مميزات اليت  تعرف الفريق وهي اإلدراك الفردي املتبادل لألعضاء والعمل على حتقيق نفس اهلدف  ،مسبقا
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كل هذه املميزات من   ،يف األدوار بني األفراد وتكوين قانون خاص باجلماعة وتقوية العالقة العاطفية وقوة التبعية

ويكتسب بسرعة  ،شأ�ا أن حتفز الفرد إىل املمارسة الرياضية ليعترب ذاته عضو من الفريق ويتفاعل مع بقية أعضائه

فاجلو  ،اء أو تعرقل اندماجهاألعضالفرد و مكانة خاصة جتعله يدع دورا يف الفريق واليت ميكنها أن تقوي العالقة بني 

 ،الذي خيلقه الفريق جيعل الفرد ميارس الرياضة ويذهب �ا إىل أبعد مستوى من النتائج وحتقيق اهلدف املشرتك

، صفحة 1974توماس ريميون، ( .والعمل على احلفاظ على الفريق وحتمل عبء العمل املكثف وتقوية العالقة

126( 

 :المدرب-2-2-2- 1-9

إن " : " توماس" وكما يقول   هو الشخص الذي ميلك كل  املعرفة والذي يعمل على توزيع األدوار

وجيب أن يكون املدرب حقا يف اإلقرار والعرفان  ،الرياضية رية يف البيئة الرياضية واألوساطاملدرب حيتل مكانة كب

 ."تتناسب مع شهادته ووظائفه ،طرف وزارته املشرفة عليه السيما من ،باجلميل خاصة

بوضع  ويف كل فيدرالية جند جمموعة من ذوي الكفاءة املهنية من بينهم املدرب الوطين الذي جنده يتمتع

 )43، صفحة 1974ريميون، توماس ( .مايل ليس كاملدربني اآلخرين ألنه يعترب أحسن كفاءة تقنية يف هذا الوقت

 :الحكام-2-2-3- 1-9

 .احلكم هو احرتام وتطبيق القوانني يف املنافسات الرياضية وله احلق يف إعطاء اإلنذارات دور

 :المسيرون-2-2-4- 1-9

 ،اآلونة األخرية بدأت األحباث العلمية يف ما خيص دور املسرييف يف فرنسا جند انه : " يقول  رميون توماس

بّني العقبات اليت واجهها خالل قيامه للتحقيق السوسيولوجي وذلك بإعطاء ) جورج مانيان(بني الباحثني ومن 

استماراته حتتوي أن حيث أن معظم استماراته فارغة مع امتناع عن اإلجابة مع  1964،أمثلة للمسريين يف سنة 

بعض املسريين باالتفاق مع بعض الباحثني  حوار معأن جيرّي ) مانيان(أخريا استطاع و  ،على أشياء عامة جمهولة

 "أن تطور املسريين ناجم عن كو�م ينتمون لطبقة اجتماعية هلا نفوذ اقتصادي:" فوضعوا نظرية  مفادها  ،اآلخرين

  )123، صفحة 1974توماس ريميون، (
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 :وظائف الممارسة الرياضية -1-10

أن  أو للوصول مبجتمعنا إىل درجة أمسى من التطور :الرياضية لشغل أوقات الفراغالممارسة -1-10-1

متطلعا إىل الغد فال بّد أن نعمل على استغالل وقت الفراغ و استثماره  ،عامال باخلري ،يكون قويا وسليم البنيان

 .تنعكس فوائده على الفرد وا�تمع ،وحتويله من وقت مضر ضائع إىل وقت مفيد

تكون املمارسة الرياضية أحسن مصدر لكل الناس الذين يودون االستفادة  على األقل من أوقات قد   "

رغما من وجود كثري من األنشطة املفيدة كالرسم والنحت  ،فراغهم من نشاط بناء يعود عليهم بالصحة والعافية

لرياضي والوسيلة الوحيدة  لتنمية إال أنه جيب أن ال تكون هذه األنشطة بديلة للنشاط ا.وقيادة السيارات وغريها

ولكن ميكن أن تكون هذه األنشطة وسيلة مساعدة لشغل  ،الكفاءة  البدنية واحلركية  الالزمة للحياة املتدفقة

 )342، صفحة 1973منصور علي يحي، ( أوقات الفراغ بطريقة مفيدة

جانب فكري يتمثل يف  ،إن لألداء الرياضي احلركي جانبني:لتنمية التفكيرالممارسة الرياضية -1-10-2

ما  وهذا التحديد  العقلي هو) اجتاها  ،سرعة  ،قوة( التفكري يف احلركة  قبل أدائها وحتديد غرضها ومسارها 

 .املداولة الفكرية الرياضية أي ،يسمى بالتوقيع احلركي

حيث ،إن  نشاط الذهن يلعب دورا هاما يف استجابات الفرد:الذهنالممارسة الرياضية لتنشيط -1-10-3

عمر المنصور علي، (وخاصة يف جماالت تنفيذ وأداء خطط الالعب املتعددة   ،ممارسته األنشطة الرياضية املختلفة

والقدرة على االستدالل  ،ويربز هذه يف حماولة تقدير الفرد ملوقعه  وإدراك العالقات املرتبطة به )89، صفحة 1980

بأن " ومن ذلك ميكن القول  ،والتقليل حىت يستطيع أن يستجيب الستجابة صحيحة مبا يتناسب مع املوقف

ضل من إنسان الذي يركن إىل الفرد الذي يقبل على النشاط البدين حبيوية  وصدق يكون يف حالة �يئ عقلي أف

 "األخرى املؤثرة على النشاط الذهين مثل الثقافة والوراثة والسن واجلنس الكسل واخلمول حيث تكافؤ العوامل

 )234، صفحة 1969السيد فؤاد البهي، (

 األفراد الذين يقبلون" أجريت حديثا بأن فقد دلت دراسة  ،من الدراسات والبحوث وهذا ما أكدته كثري

على املمارسة الرياضية والنشاط البدين أقد من غريهم على األداء العقلي الذي يتميز باستنتاج القاعدة من 

بنتائج  كما أ�م  أكثر قدرة على التصرف حينما يواجهون موقفا حيتاج إىل التنبؤ   ،تصنيف اجلزئيات العامة

عمر المنصور علي، ( .ا�سماتبالتصور البصري حلركة األشكال و  ط العقلي الذي يتمّيزوعلى النشا ،أعماهلم

  )56، صفحة 1980



 

 
34 

 

املمارسة الرياضية كما هو معلوم تتيح فرصا  :الممارسة الرياضية إلثراء العالقات االجتماعية-1-10-4

ّمسة القبول االجتماعي  وتشكل أساس  الصداقة وتقوي،عديدة لتنمية الّسمات االجتماعية وروح التعاون والتآزر

وإن ما  ،امليادين الرياضية ما هي إال صورة مصغرة مليادين احلياة الكبرية"  كما أن  ،واالحرتام املتبادل مع اآلخرين

والفرق الوحيد هو أن ما  ،ث فيها من التفاعالت بني الّالعبني هو نفسه ما حيدث تقريبا يف حياتنا العاديةحيد

حيدث يف امليادين الرياضية متشا�ة إىل حد كبري مع قواعد احلياة الدميقراطية مبا يكتنفها من عالقات متبادلة بني 

   )23في عبد الفتاح، صفحة لط( ".ا�تمع أفراد

إن ا�هود البدين الذي كان يقوم به اإلنسان وحىت  :الممارسة الرياضية لصيانة الصحة وتحسينها-1-10-5

مما جعله يفقد تدرجييا مرونة عضالته وحساسيتها  ،ا�هودات البدنية االعتيادية فهي حمددة ومتكررة ومدى ضيق

مثل أمراض  ،ويشتكي من أمراض مل يكن يشتكي منها من قبل" السمنة" مثلوقدر�ا ويقع فريسة األمراض 

 )154لطفي عبد الفتاح، صفحة ( .واألمراض النفسية ،اهلضمي ،اجلهاز العصيب ،الدورة الدموية

كثري من األمراض لكنه وقف عاجزا أمام   ،لقد استطاع الطب البشري أن يسيطر على معظم األمراض

عن انتقال اإلنسان من حياة النشاط واحلركة إىل حياة اخلمول والكسل مما جعله  يتجه إىل مزيد من التحلل 

اللياقة البدنية  وبالتايل عدم  القدرة على النهوض بواجباته األساسية ألن ذلك  يتطلب منه  قدر كاف من ،البدين

 )342، صفحة 1978فياز عبد العظيم، ( .اليت متكنه من القيام �ذه الوجبات

حني يقوم شخصان متكافئان أحدمها ميارس النشاط البدين ويقبل " لقد دلت التجارب املتعددة بأن    

من اخلصائص على مقاومة  األول يتميز بكثري فإن ،على احلركة واآلخر عازف عنها بعمل بدين متساوي

تشارلز، ( .توافق عضلي عصيب أرقى ،الطبيعية احلالةسرعة أكرب للعودة إىل ،التعب قدرة أكرب على تأخر،املرض

  )124، صفحة 1964

الرياضية مكانة حتتل املمارسة  :الممارسة الرياضية لدعم مقاومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة-1-10-6

حّدة بارزة بني الوسائل الرتوحيية الربيئة واهلادفة اليت تسهم بدرجة  كبرية يف حتقيق احلياة املتوازنة والتخلص من 

 ،ذلك أن الفرد حينما يستغرق يف األداء الرياضي احلركي يرتك جانبا  كل مهوم احلياة ومشاكلها ،العصيب التوتر

 .ابه طول اليومفترتاخى تبعا لذلك  قبضة التوتر اليت تشد أعص

يستخلص من دراسته التجريبية املتعددة أن املمارسة الرياضية حتدث تغريات بيولوجية وسيكولوجية  "كورتن" - 

 .واحتماال للضغط النفسي ،لدى الفرد وجتعله أكثر ابتهاجا وتفاؤال
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وأن  ،يرى بأن السرعة املتزايدة للحياة احلديثة ميكن أن ختف وطأ�ا عن طريق النشاط البدين "رايدون" - 

ويطرح القلق  ،عواطفه ويستطيع أن ميارس فيها التحكم يف،املالعب وساحات الشواطئ مبثابة معامل ممتازة

 .جانبا ويشعر بالثقة نابعة من قلبه

وح اللعب وممارسة الرياضة  أصبحت من احلاجات األساسية يف يقول أن حاجة اإلنسان لالستمتاع بر  "هانز" - 

الفرد القدرة ضبط  إذ أ�ا تكسب ،وقتنا املعاصر وذلك لكسر شوكة الضغط  العصيب املتزايد للحياة احلديثة

 )76، صفحة 1980، عمر المنصور علي( .وترفع من روح املعنوية ،النفس يف مواقف احلياة املختلفة

األفراد " فقد دلت إحدى الدراسات اليت أجريت  مؤخرا  بأن  ،وهذا ما أكدته كثري من البحوث العلمية

الذين ميارسون األنشطة الرياضية يتمّيزون بروح معنوية طيبة يف معظم األوقات ويعدون إىل حالتهم الطبيعية بسرعة 

وهم ما يتحمسون للموضوعات ولألصدقاء وألوان النشاط الذي  ،عصيب إذا أصا�م اكتئاب أو يأس أو توتر

المنصوري علي محمود، ( .يف أنفسهم يثقونذلك أ�م  ،ملستقبل نظرة متفائلةميارسونه و ينظرون غالبا إىل ا

  )128، صفحة 1980

 :الممارسة الرياضية عند المراهقين -1-11

اإلناث بقدر أقل من  املراهقني جندهم ميارسون الرياضة خارج املؤسسات الرتبوية لكنمعظم 

فهي ،)والتظاهرات  الثقافية ،املوسيقى،السينما( ممارسة قبل األكثر فالرياضة ليست فقط نشاط  للذة بل،الذكور

 ،مع األصدقاء دهم أوميارسون وح%  42 ميارسون الرياضة يف النوادي و %46أيضا نشاطات يرغبون ممارستها 

 ،)األسبوع أربعة ساعات يف من ميارسون أكثر% 38( حيث جند  ،إن وقت ممارسة الرياضة يف النادي أكثر أمهية

 ).من أربعة ساعات يف األسبوع ميارسون أكثر% 18( أما خارج النادي جند 

يزيد من حظوظهم يف االخنراط فتنوع الرياضات املمارسة ،إن املراهقني هلم امليول إىل ممارسة عدة رياضات

 .يف بعض اجلمعيات الرياضية

سنة  12هقني الذين عمرهم امن املر % 70إذ أن  ،املمارسة الرياضية تنقص تدرجييا مع قدوم السن

املمارسة يبدأ  بالنسبة للبنات النقص يف %50سنة ال تتجاوز نسبتهم  19ميارسون الرياضة بينما الذين عمرهم 

 )231، صفحة 1965خطاب عادل محمد، ( .سنة 16بينما الذكور من السن  ،سنة 13من السن 

كان  إذا ،ففي املراهقة يكون املراهق منغمسا يف ممارسة النشاط البدين والرياضي ومستعدا لتجاوز احلدود

 سنة يكون قد انفصل 14ويف حدود  ،استعداداته ومواهبهاألمر متعلقا بتحسني وتعديل مهاراته الرياضية  وتنمية 
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وإىل غري ذلك من . اخل...وكرة السلة ،الكرة  الطائرة ،الرياضة مثل كرة القدم عن النشاطات  التقليدية ليتجه حنو

  )67، صفحة 1990حافظ النوري، ( .املتلفزة ملشاهدة األلعاب  الرياضية أنواع الرياضة كما جند دائما يهتم أكثر

 :فوائد الممارسة الرياضية -1-12

تظهر فوائد املمارسة الرياضية جليا حينما نعتربها كعامل يساعد على �يئة الفرد للنشاطات االجتماعية  

 .واملعامالتتظهر منافعها على املستويات اجلسدي والنفسي ،كما تتجلى فائد�ا العظمى يف انفتاح الشخصية 

فالرياضة تسمح بتنمية القدرات العضلية والقلبية والعصبية وأبعد من ذلك حتافظ على اللياقة البدنية 

املراهقني  كما تساعد على إثبات الذات خاصة لدى،على حد سواء   وذلك خيص األشخاص العادين واملنحرفني

غىن  لكن إذا كانت للرياضة أمهية بالغة وال،  وتسمح بتصحيح صورة اجلسم ومن مثة يندمج الفرد يف ا�تمع،

 علىألن عكس ذلك حيدث  اضطرابات جسدية  ذات أثار وخيمة ،عنها  فإن ممارستها البد أن تكون حمدودة 

اإلعاقات اجلسدية  مثل األمراض عانون من بعض األشخاص الذين ي كما جيب منع الرياضة  على،اإلنسان 

على  إذا كانت الرياضة تؤثر. ائد الرياضة جليا يف مراعاة البعد اجلسدي للشخصيةلكن عموما تبدوا فو ،القلبية 

فقد أثبت أن ،اجلانب النفسي ملمارسيها  األخذ بعني االعتبار دوناجلسد فمن املستحيل اعتبارها كرتبية بدنية 

ث تكمن أمهية املمارسة حي،احملرتفني النشاطات الرياضية  كثريا ما تغري من السلوك النفسي لدى املتشردين أو

و يضاف إىل ،النشاطات الرياضية  حنوذلك عن طريق توجيه طاقتهم ضية يف إبعاد األشخاص عن العنف و الريا

حىت لو كان الشخص منحرفا ،من خالل ممارستها على احرتام قوانني وضعية  حيث جيري،أ�ا  �ذب الفرد  ذلك

فالنشاط الرياضي ميكن الفرد من ، يكون حتما يتماشى رغباته اخلضوع للقانون الذي ال أو متشردا فإنه يتعلم

 (lassalle jean yves, 1973, p. 45) .كما يكشف له عن قدراته ومن مثة توظيفها والثقة يف نفسه  إثبات ذاته

فال ،حدود هلا  ال فعلينا أن ال نتناسى بأنإذا كانت للممارسة الرياضية أمهية بالغة على املستوى النفسي 

فإ�ا تزيد من حّد ته عن طريق ترسيخ بعض الصفات ،أن تقع الغضب لدى ممارسيها شك أ�ا أحيانا بدال من

وهذا يظهر جليا يف ،وعدم احرتام الغري خاصة األنانية  القبيحة املتمثلة أساسا يف الشعور بالكمال واالفتخار

فعلى من يريد االستفادة من املمارسة . ففي حالة لن متثل الرياضة خمرجا للعنف إمنا سببا له ،الرياضة التنافسية

اليت قد ترتتب على الفرد إن مل  الوخيمة السالفة الذكر بعني االعتبار اآلثارالنفسي األخذ الرياضية على املستوى 

 . حيسن استغالل النشاط الرياضي

النشاط الرياضي   ويف هذا املنظور ميكننا اعتبار،عالقات املنحرفني مع غريهم مهمة  وتعترب فوئد الرياضة يف جمال

إن الرياضة تقوم بتسهيل احلياة االجتماعية عن طريق التعامل مع ،اجلماعية  يف احلياةكأفضل وسيلة إلدماجهم 
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حيث جيد املمارس من  الفرديةالرياضة الرياضة كوسيلة لدعم العالقات االجتماعية حىت يف  أثر الغري ويظهر

لكن بطبيعة احلال ،أن يقيم عالقة حسنة كانت أوال  فهو بذلك جمرب،من جهة أخرى جهة ومجهور املنافسني من

الشعور الذي قد يكون يف اهلدف و فالرياضي يشارك زمالئه ،هذا األثر يظهر بصورة جلية يف الرياضات اجلماعية 

ومن جهة أخرى  ،هلذا يكتشف ضرورة اخلضوع للحياة االجتماعية ،فرحا يف اهلدف والشعور الذي قد حزنا أو

فإذا كانت العالقات الرياضية تعود بالفائدة على ممارسيها  ،و كذلك شعوره باملسؤولية ،فإنه يستفيد من عاطفتهم

 . فإن املنحرفني منهم أكثرهم استفادة

علينا أن ال نتناسى السلبيات  كنإن إمكانية  االستفادة من الرياضة من جانب العالقات أمر ثابت ل

فنجد أحيانا بعض الرياضيني يرون يف منافسيهم أعداء  ،اليت قد ترتتب عن طريق تشجيع التصرفات االجتماعية

لذا  علينا  أن  نأخذ كل هذا بعني االعتبار كي تظل  العالقات مصدرا لالحرتام والتقدير   ،البد من اإلطاحة �م

فهنا  ،الشخصية  تغلب على هذه األخبار فان ممارسة الرياضة ال تقودنا  سوى إىل انفتاحوإذا استطعنا ال.هلؤالء

 lassalle jean) .تكمن  الفائدة األساسية اليت مينحها النشاط  الرياضي لكن  قد  تضاف إليها فوائد  أخرى

yves, 1973, p. 34) 

 :الخالصة

الرياضية  وسيلة من الوسائل اليت يستطيع الفرد أن يعتمد عليها للرتويح على النفس وكذا إن املمارسة 

و ملال بعض أوقات الفراغ اليت يعيشها املراهق وكذا التعرف على أفراد جدد من ا�تمع و  ،اكتساب صحة بدنية

 .تكوين عالقات معهم

ولكن بالرغم من هذا مل  ،هق حىت الفكرية والنفسيةواملمارسة الرياضية ركيزة أساسية للتنمية اجلسمية للمرا

وعليه جيب إعطاء العناية الكاملة هلذه الفئة الختاذ سياسة .جيد الرعاية الكافية وهذا ما يعيشه املراهق يف وقتنا هذا

من اجل إستقطاب أكرب عدد ممكن للممارسة  و ذلك بتوفري املنشآت الرياضية وتكثيف الفرص،واضحة و جيدة 

ويف جمال النوعية تكون  ،كما جيب وضع اإلمكانيات الالزمة حتت تصرف الشباب  ،وتشجيع املمارسةياضية الر 

كما جيب إعادة النظر يف  التعليمات   ،واالتصال يف صاحل الشباب واملمارسة الرياضية بتسخري وسائل اإلعالم

عدد ممكن من  حتما إىل جلب اكرباإلمكانيات يؤدي يدان إذ أن توفري أدىن الشروط و املخصصة يف هذا امل

أيضا تساعد على توجيه هذه الفئة واملشاكل االجتماعية و وبالتايل التقليل من اآلفات ،الشباب واملراهقني خاصة 

  . أحسن توجيه

 



 

 

 

  

  

  

 

                 

                         
   

المراهقــــة، خصائص المرحلة 

  سنة 20-17ة ـــــــــــــــــــــــــالعمري

 

  

  

  

  

 

  

  :الفصــــــل الثالث
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 :تمهيد

وهلا انعكاس واضع على النمو شخصية الفرد  ،تعترب فرتة املراهقة فرتة حامسة ودقيقة يف حياة الشخص

إن : " املرحلة يف قوله عن أمهية هذه مؤسس سيكولوجية املراهقة أصدق تعبري" ستانلي هول" وقد عرب ،ونضجها

 "املراهقة فرتة تستحق حبق أن تكون موضوع اهتمام علم النفس بأكمله

كبرية  وإمنا لديها أمهية،ة األمهية يف حياة األفراد فحسبالشباب ال تعترب فرتة بالغكما أن فرتة املراهقة و 

حنو  والسعي التغريواحلركة و لبها النابض باحليوية قفالشباب هو روح أي أمة و  ،األمم حياة الشعوب و يف

 .ومن احلاضر إىل املستقبل ،فهو يشكل القوة اليت تنطلق من الواقع ومن املمكن إىل املثال إىل األفضل،فضلاأل

وإمنا  ،العضوي والفسيولوجي على اجلانبومبا أن النمو يف مرحلة املراهقة يعرف تغيريات جذرية ال تقتص 

جيب االهتمام اجليد �ذه املرحلة  فإنه ،والنفسي واالجتماعي ب العقليكاجلان،تشمل خمتلف جوانب الشخصية

بل جيب أن يشمل أيضا املؤسسات  ،فقط احلامسة يف حياة الفرد وهذا االهتمام ال جيب أن يقتصر على األسرة

لية دجمه يف املراهق ويأخذ بيده لتسهيل عمأن يساعد  الرتبوية والتعليمية والرياضية اليت تعترب أفضل جمال ميكن

 .بوجوده ويشعر ا�تمع على حنو حيقق ذاته

 :تعريف المراهقة - 2-1

تقريبا من  وتبدأ،ليت تتم فيها التغريات اجلسمية والنفسيةحسب قاموس علم النفس فإن املراهقة هي املرحلة ا

  .سنة 20أو  18إىل  12سن 

 وتأكيد الطموحات وامليول املهنيةوعلى مستوى التغيري النفسي تظهر إعادة تنشيط الغريزة اجلنسية 

 (silamy N, 1979, p. 68) .واالجتماعية رغبة يف التحرر

ترتافق مع تغريات  ،القويمرحلة من النمو اجلسمي السريع و  هي قبل كل شيء " :كما يلي" جيزل"ويعرفها 

  )56يعقوب غسان، صفحة ( .أجزاء اجلسم عميقة تتناول معظم

أمهل  يف حني ،نالحظ أن جيزل قد وضع قاعدة لتعريفه التغريات اجلسمية امللحوظة خالل هذه املرحلة

  .باقي اجلوانب اليت تتفاعل بصورة حتمية لتحقيق هذه النتيجة املسماة مرحلة املراهقة

حياة  يف العشرينالفرتة الزمنية اليت تستمر حىت سن اخلامسة و أن املراهقة هي ": " ستانلي هول" ويرى 

 )123، صفحة 1973المليجي عبد المنعم، ( .ومسؤوليات رحلة الرشد مبا حتمله من متطلباتوتقوده إىل م ،الطفل
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 :التمييز بين المراهقة و البلوغ - 2-2

يف  ملا حيدث عادة من اخللط بينهما "Adolescence" واملراهقة "Puberty" ينبغي التمييز بني البلوغ

 Puberty  اإلجنليزية ففي ،لفظا ومعناخمتلفان النضج  شيئان و واحلقيقة أن البلوغ  ،استعمال احدمها موضع آخر

اسلية من العانة باملنطقة التن إشارة ألول ظهور شعر اجلسم فوق ،مبعىن الشعر Pubes  من اللفظ اشتقاق 

ما بني البلوغ وحتقيق النضج التناسلي  أما املراهقة فهي الفرتة اليت متتد ،ودليل على بداية النضج اجلنسي ،اجلسم

أي ينمو إىل متام النضج وإىل أن  ،يكرب ،ينمو مبعىن Adolescene  فإ�ا اشتقاق من الفعل الالتيين ،الكامل

 .  Adule  يبلغ سن الرشد

هو  أو مبعىن آخر فإن البلوغ ،ينظر إىل البلوغ كجزء من املراهقة وليس مرادفا هلاوعلى ضوء ما سبق 

، 1999راتب و أسامة كامل، ( .مبثابة اخلطوة األوىل من مجلة مراحل النضج و ليس جمرد نضج اجلسم فحسب

 )55صفحة 

 :مراحل المراهقة - 2-3

 معايري النمو ومعدالته اليت تسود يف جمتمع من  ا�تمعات أو بيئة من إن عدم القدرة على  تعميم

فالساللة  فهي ختتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر ،البيئات جيعل من الصعب حتديد بداية املراهقة و�ايتها

دها لعدم وجود مقياس حتدي وهلذا خيتلف العلماء يف ،والبيئة هلا آثار كبرية يف حتديد مرحلة املراهقة ،واجلنس والنوع

 ،اختذ أساس النمو اجلسمي كمعيار وإمنا أخضعها �ال دراستهم وتسهيال هلا فهناك من ،موضوعي خارجي

أن فرتة املراهقة هي الفرتة اليت تبدأ بأول بلوغ  ولكن اتفقوا مبدئيا على ،وهناك من اختذ النمو العقلي كنمو آخر

 .راشدجنسي و تنتهي باكتمال النمو اجلسمي لل

الدراسة  ويذهب الباحثون و العلماء األمريكيون إىل تقسيم مرحلة املراهقة إىل ثالثة أقسام لتسهيل جمال

  :أقسامها يف هذه الفرتة و فيما يلي اليت حتدثولضبط كل التغريات واملفاهيم النفسية والسلوكية 

 : )سنة 15-12: (المراهقة المبكرة-1- 2-3

 ،والروحي العاطفي واملعريفومبختلف مظاهره وأبعاده اجلسمي و تتميز بالتسارع يف النمو عند الطفل  

يستمر اآلباء يف إعداد املرحلة  مع هذه املتغريات ويف هذههي التكيف والصفة املطلوبة الغالبة يف هذه املرحلة 

أنواع  منوه وأهدافها  تنوعة  اليت تتالءم مع امل من طاقات وقدرات من خالل ممارستهم لألنشطةاألبناء مبا عندهم 

وقد يستجيب املراهقني يف بداية  ،الالزمة للقيام �ذه األنشطة ومن مث حتديد األوقات ،ومرحلة منوهم اليت بلغوها

 .باعتبار ذلك ما خيدم مصلحتهم وأهدافهم هذه املرحلة إىل ما يفرض عليهم آبائهم
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 عزز لدينا الثقة �م لدرجة حتملنا إىل أن مننحهم املزيد من احلرية يفويف هذه املرحلة من العمر مل تت

يف فرتة الحقة  ولكن،وك حسب املبادئ اليت يؤمنون �اإذ جنعل هلم اخلربة يف التصرف والسل ،التصرف والسلوك

ودون ة باستقاللية وذاتي تأخذ يف توسيع جمال ما مننحه هلم من حرية وما نفوض هلم من صالحيات ليتصرفوا

على  لقدرا�موطاقا�م وتبعا  قدرا�م وذلك يف حقول وميادين معينة من شأ�ا أن تنمي ،التدخل منا أو من غرينا

عبد الرحمان محمد ، ( تصرفا�م واختاذ قرارا�م بأنفسهم  واالعتماد عليها يفاختاذ القرار لنبين عندهم الثقة 

 )56 ، صفحة2000

 :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة المبكرة-1-1- 2-3

أما بالنسبة للبانون فال تكتمل عادة  ،تكتمل طفرة النمو عند البنات :مظاهر النمو البدني-1-1-1- 2-3

 .17أو  16سنة  قبل

 .يالحظ زيادة الطول واحلجم بالنسبة للبنات والبانون على حد سواء - 

 .البلوغ يصل معظم البنات إىل مرحلة - 

 .يتميز النمو يف هذه املرحلة باهلدوء النسيب نظرا لطفرة النمو يف املرحلة السابقة - 

 .تنمو العضالت الصغرية ويقرب منو القلب والرئتني من حجمهما الطبيعي - 

 :مظاهر النمو االجتماعي-1-1-2- 2-3

 .االحتياج إىل مجاعة االقرتاب يف هذه املرحلة أكثر من غريها من املراحل - 

 .تمثل مجاعة االقرتاب مصدر من مصادر القاعدة العامة للسلوكت - 

 .ا�تمع حيتاج املراهق يف هذه املرحلة أن يشعر مبن حوله يتقبلونه سواء يف حميط األسرة أو املدرسة أو - 

  .االهتمام برأي اآلخرين فيهم - 

 .زيادة االحتكاك جبماعات الكبار - 

 .ال يهتم البعض مبظهره الشخصي وخاصة األوالد - 

 .زيادة امليل للمرح و الفكاهة - 

 .التخلص من األنا و البعد عن األنانية الفردية اليت كان عليها من ذي قبل - 

 )45، صفحة 2002باهي مصطفى حسين، ( .حيتاج إىل االشرتاك يف مجاعات منظمة - 

  .التعرف على أيسر الطرق يف ذلكحماولة التقريب لكل من اجلنسني بعضهما البعض مع  - 
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 :مظاهر النمو االنفعالي-1-1-3- 2-3

 .زيادة االضطراب - 

 .احلساسية الشديدة للنقد - 

 .يزداد الصراع يف نفسية املراهق بني جمموعة الدوافع اليت يتعرض هلا - 

 .فقد االتزان االنفعايل - 

 :مظاهر النمو العقلي-1-1-4- 2-3

 .بالنضج يف القدرات العقليةيتميز املراهق يف هذه املرحلة  - 

 .النمو العقلي من مسات هذه املرحلة - 

 .تزداد سرعة التحصيل الدراسي - 

 .يالحظ منو االنتباه و اإلدراك - 

  .زيادة اكتساب املهارات واملعلومات والقدرة على التفكري واالستنتاج - 

 :مظاهر النمو الحركي-1-1-5- 2-3

باالنسجام  س الفرتة السابقة اليت كانت تتميز فيها احلركاتالعام يف احلركة على عك االضطراب واالرتباك - 

 )67، صفحة 2002باهي مصطفى حسين، ( .والتناسق

 .تنمو القدرة و القوة احلركية بصفة عامة - 

 .يخالرتا امليل حنو اخلمول والكسل و - 

 .املفرطة يف احلركاتتتميز حركات املراهق يف هذه املرحلة يف الزيادة  - 

 :ما يستفاد من دراسة مرحلة نمو المراهقة المبكرة-1-2- 2-3

 .االهتمام بالتغذية السليمة واملتوازنة - 

 .إعطاء املزيد من املعلومات الصحية عن فرتة النمو اجلنسي - 

 .جتنب املقارنة بني األفراد نظرا ألن الفروق الفردية تلعب دورا هاما يف معدالت النمو - 

 .االهتمام بالرتبية الصحية - 

 .االهتمام باإلرشاد والتوجيه النفسي - 

 .االهتمام بالرتبية االجتماعية - 

  .االهتمام بالقيم الرتبوية - 
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 ) : سنة 16-18(المراهقة الوسطى -2- 2-3

اجلسمية  التغريات اجلنسي وازديادوما يتميز هذه املرحلة سرعة النمو ،تسمى أيضا باملرحلة الثانوية و 

جسده ويزداد املراهق بالشعور  قوةتمام املراهق مبظهر جسمه وصحته و والفسيولوجية من زيادة يف الطول والوزن واه

، صفحة 1982اسماعيل محمد عماد الدين، (. سنة 18- 19تبدأ من أين تنتهي املرحلة  املبكرة وتنتهي يف  بذاته

154(  

وخاصة إىل ما أحسنوا التصرف وقاموا  ،املراهق وإىل حد كبري املرحلة منيل إىل تقدير جهوديف هذه 

كما حياولون التوفيق بني احتياجا�م ومتطلبا�م وبني   ،التصرفسوء ومن  بالواجبات املطلوبة منهم من أخطاء

 )65، صفحة 2000محمد ، عبد الرحمان ( ومتطلبا�م احتياجات  غريهم

 ) : سنة 19-21(المراهقة المتأخرة -3- 2-3

 مهنة حيث أ�ا تعترب مرحلة اختاذ القرارات اليت تتخذ فيها اختيار،يطلق عليها أيضا اسم مرحلة الشباب

االنفعايل الشباب  ويتجه حنو،ا يصل النمو مرحلة النضج اجلسميوفيه ،العزوبة الزواج أو املستقبل وكذا اختيار

 البحث،االعتماد على النفس ،االعتناء باملظهر اخلارجي وطريقة الكالم: وتتبلور بعض العواطف الشخصية مثل

عيساوي عبد الرحمان، ( واجلنس اآلخر مث الطبيعة ،وتكون لديه عواطف حنو اجلماليات ،على املكانة االجتماعية

 )125، صفحة 1984

 :أنواع المراهقة - 2-4

 :يلي أن هنالك أربعة أمناط للمراهقة ميكن تلخيصها فيما": صمويل ميغاريوس "يرى الدكتور 

التوترات  وتكاد ختلو من،ا واليت متيل لالستقرار العاطفيوهي املراهقة اهلادئة نسبي :المراهقة المتكيفة-1- 2-4

املراهق بتقدير ا�تمع له وتوافقه   كما يشعر  ،املراهق باحمليط به عالقة طيبةعالقة  وغالبا ما تكون ،االنفعالية احلادة

 السلبية أي أن املراهقة هنا متيل إىل االعتدال االجتاهات وال يسرف يف هذا الشكل يف أحالم اليقظة أو  ،معه

 .)34، صفحة 1985زيدان محمد مصطفى، (

عن  الرّضا،الذات ومع اآلخرينالتوافق مع العاطفي وتكامل الجتاهات و  املراهقة تتميز باالستقرارهذه 

توفرت على هلا املعاملة األسرية  هذه املراهقة هي اليت ،جتاوز القلقوالقدرة على حتمل اإلحباط و الذات واالعتدال 

إشباع االختالط السليم باجلنس األخر و وتوفري جو  ،السمحة اليت تتسم باحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق

 ،املراهق بقيمة إضافية إىل وضع األسرة اجلّيد من الناحية االقتصادية اهلوايات و التعويد على الثقة بالنفس وشعور

  )59، صفحة 2008إسماعيل وسام، ( . الدميقراطي السائد فيها واليد واجلووتدين يف عدد امل
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 :نسحابية المنطويةالمراهقة اإل-2- 2-4

وجماالت  بالنقص وعدم التوافق االجتماعي والشعور،وهي صورة مكتئبة متيل إىل االنطواء والعزلة السلبية

 أو ،ينصرف جانب من تفكريه إىل نفسه وحل مشكالت حياتهاخلارجية االجتماعية حمدودة و مط املراهق وهذا الن

اليقظة يف وأحالم االستغراق واهلواجس  كما يصرف يف،الديين والتأمل يف القّيم الروحية واألخالقية التفكري إىل

 .وبني أشخاص الروايات اليت يقرؤهامطابقة املراهق بني نفسه  بعض احلاالت حد األوهام واخلياالت املرضية وإىل

 )45، صفحة 1985زيدان محمد مصطفى، (

 :المراهقة المنحرفة-3- 2-4

مرور  أما األسباب تعود إىل ،وتتمثل مسات هذه املراهقة يف االحنالل اخللقي واجلنوح املضاد للمجتمع

جتاهل رغبات الوالد  من طرف الوالدين أو قصور الرقابة األسرية أو ختاذهلاالفرد خبربات شاذة وصدمات عاطفية 

، صفحة 1996الخولي أمين أنور، ( . النقص اجلسمي والضعف العقلي وسوء احلالة االقتصادية لألسرة ،وحاجاته

87( 

األضرار  وتبدو على شكل أعمال �دف إىل ،اهلالكفاملراهقة املنحرفة هي صورة من دوافع الرغبة يف 

  . ا�تمع وميكن النظر إىل االحنراف من وجهيت نظرمها وجهة النظر بالنفس أو

 :المراهقة المتمردة العدوانية-4- 2-4

اإلخوة  العدوان علىاالحنرافات اجلنسية و تتميز بالتمرد والثورة ضد األسرة واملدرسة والسلطة عموما و 

التعلق بالروايات و اإلنفاق و  وحتطيم أدوات املنزل واإلسراف يف ،ولعناد يقصد االنتقام خاصة من الوالدينوالزمالء 

ن اآلخرين ال أو  ،وك املراهق بشعوره بأنه مظلوميقرتن سل املغامرات والشعور بالظلم وعدم التقدير والتأخر الدراسي

 أشكاللة اخلاطئة دورا رئيسيا يف ظهور هذا املشكل من أساليب املعام وتلعب ،تهنايقدرون موهبته وقدراته ومك

التسامح يف كل شيء تساعد على ظهور سوة والصرامة والتزمن والتساهل و الرتبية اليت تتسم بالق فأساليب ،املراهقة

وتتفق  )321السالم، صفحة زهران حامد عبد ( .أو شخصية ثائرة عدوانية متمردة ،شخصية منكمشة انطوائية

املراهقة العدوانية  مع العوامل املسؤولة على حدوث ،العوامل املسؤولة عن حدوث املراهقة االنسحابية املنطوية

  )72، صفحة 2002الدسوقي مجدي محمد، ( .املتمردة
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 :خصائص النمو في فترة المراهقة - 2-5

 وله قوانينه اخلاصة اليت ،وهو كل ما يطرأ عليها تغري ،ظاهرة طبيعية لدى مجيع الكائنات احليةالنمو 

أما  ،اإلنسان وهب عوامل يولد �ا ،اليت يقصد �ا عوامل النضج والوراثة ،حتكمها جمموعة من الظروف الداخلية

االقتصادية و ،واالجتماعية.طبيعية فيقصد �ا التدريب واالكتساب اليت تتعلق بالبيئة الاخلارجية الظروف 

والرتبوية وغريها مما حييط بالفرد ويتعامل معه واملراهقة مرحلة طبيعية مير �ا كل فرد من الطفولة حنو النضج ،والثقافية

االنفعايل واالجتماعي ويتم هذا االنتقال بفضل تدخل عوامل داخلية وخارجية تتضح  ،العقلي ،اجلسدي ،اجلنسي

 )46، صفحة 1981زهران حامد عبد السالم، ( أهم خصائص النمو يف هذه املرحلة من خالل ذكر

 :خصائص النمو الجسمية-1- 2-5

اليت تتأثر بكثري من  ،إن النمو اجلسمي يف هذه املرحلة تطرأ عليه كثري من التغريات والتطورات العامة

ففي هذه املرحلة  فيها والبيئة اجلغرافية والثقافية اليت يعي ،تنتقل إىل الفرد من والديه وساللتهالعوامل الوراثية اليت 

املبيضني عند األنثى ويقومان  تنمو الغدد  اجلنسية وتصبح قادرة على أداء وظائفها يف التناسل وهذه الغدد هي

 ،اهلرمونات اجلنسية بإفراز احليوانات املنوية و تقومأما الغدد التناسلية عند الذكر فهي  اخلصيتان و ،بإفراز البويضات

الشيباني ( "الصفات اجلنسية الثانوية" يطلق عليها اصطالحا  ويصاحب  النضج  اجلنسي ظهور مميزات أخرى

واختزان  ،فعند البنات تنمو عظام احلوض حبيث تتخذ شكل حوض األنثى )83، صفحة 1973محمد التومي، 

أخرى كالرحم واملهبل والثديني وتبدأ دورة  األرداف ومنومها ومنو الشعر فوق العانة  وحتت اإلبط وكذلك منو أعضاء

تغيريات   )76، صفحة 1987وي عبد الرحمان ، عيسا(  ،أما عند الذكور فأبرز التغريات يف هذا الصدد اخليط

كذلك  تبدأ بالظهور  بعض   ،حبال الصوتية املشدودة عليهااألالصوت نتيجة للنمو السريع للحنجرة واستطالة 

كما يصبح الشعر الثابت   ،وعلى اجلانب  العلوي من الصدعني أمام األذنني مباشرة الشعريات على جانيب الذقن

 )87، صفحة 1991أسعد ميخائيل ابراهيم، ( .أكثر خشونة العلياعلى الشفة 

 ،معينة فيزيولوجية وبظهور معامل جسمية كثريا ما يشار إىل بدأ هذه املرحلة : " يقول حمي الدين خمتار

البنني أو البنات  املختلفة للجسم سواء عندوتتغري العالقات ونسبتها بني األجزاء  ،حيث يزداد الطول والوزن

حجم القلب واكتمال  فتسبق البنات البنني يف بدأ مرحلة البلوغ بنسبة واحدة على األقل كما سبقتهم يف كرب

  .النضج ولذي فالبنات أكثر إحساسا من البنني

ورمبا   اجلهاز العظميفاجلهاز العضلي يكون أسرع منوا من  ،وميتاز النمو اجلسمي بنوع من عدم التوازن 

وفيما يتعلق بالنشاط  كان هذا سببا يف ما يبدو على املراهق من القابلية للتعب و العجز عن القيام با�هدات
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الشباني عمر محمد، ( ،عشر العضلي عموما فإن البنات تزيد قواهن العضلية زيادة مطردة حىت سن السادس

بينما تظهر القوة العضلية  بأجلي معانيها عند األوالد  يف  حوايل اخلامس عشر وتستمر  )34 ، صفحة1977

بالقوة  حيث تكون الفروق بني األوالد والبنات يف منتهى الوضوح فيما يتعلق ،الزيادة حىت بني الثامنة عشر هذه

 )432صفحة  ،1992صالح أحمد زكي، ( .العضلية

 :خصائص  النمو العقلية-2- 2-5

وتسري  ،حيث يسري النمو العقلي من العام إىل اخلاص ،تتميز فرتة املراهقة بنمو القدرات العقلية ونضجها

العالقات املعقدة واملعاين  اإلدراك احلسي واحلركي إىل إدراكجمرد أي من  ،احلياة العقلية من البسيط إىل املعقد

االستعدادات والقدرات وكذلك تتضح  ،القدرة العقلية العامة ففي مرحلة املراهقة ينمو الذكاء العام ويسمى. ا�ردة

عبد الرحمان عيساوي، ( .كالتذكر والتخيل  ،العمليات العقلية العليا من اخلاصة وتزداد قدرة املراهق على القيام بكثري

  )123، صفحة 1987

التفكري  بينما املراهق يتعدى هذا املستوى من ،حني يستعمل منطقه يستعني يف ذلك باألشياء احملسوسة

مبعىن أنه يفهم ويدرك ما  ،باعتباره يصبح يستعمل املنطق حىت يف األمور اليت ليس هلا عالقة باحملسوس وباخلاص

 (Gessas Daniel, 1982, p. 17) .هو جمرد

فالقدرة على التفكري التجريدي ترتبط ارتباطا وثيقا بفهم العالقات الكيفية لألشياء وتشكل اجلانب العام 

 )216، صفحة 1979الدسوقي كمال، ( .والضروري من النضج الذهين والعاطفي واخللقي

مظاهر  البلورة حنو مظهر معني منيها النشاط العقلي حنو الرتكيز و املراهقة هي الفرتة اليت يتجه فففرتة 

، صفحة 1992صالح أحمد زكي، ( .األمر الذي جعل قرتة املراهقة مرحلة التوجيه التعليمي والتوجيه املهين ،النشاط

233( 

 :االنفعاليخصائص النمو -3- 2-5

  ،واالندفاع حيث ختتلج نفس املراهق توترات متتاز بالعنف،الناحية االنفعاليةإن املراهقة مرحلة غنية يف 

وقد اختلف العلماء يف تقسيم بواعث هذه ،الزهدقت آلخر أحاسيس بالضيق والتربم و كما تساوره من و 

فهناك من يردها إىل ما يطرأ من تغريات على  )89، صفحة 1982مختار محي الدين، ( ،االضطرابات االنفعالية

 ،الغضب ،الثباتالغدد وهناك من يردها إىل العوامل البيئية اليت حتيط باملراهق مثل التقلب وعدم  إفرازات

فالتغريات السريعة اليت تفاجئ الطفل تشد انتباهه إىل جسمه وتسبب له الكثري  .اخلوف،القلق ،اليأس ،والعدوان

ويشعر املراهق بكثرة من مشاعر  )219، صفحة 2002السوقي مجدي محمد، ( .النفسية من القلق واالضطرابات
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كما توجد مصادر أخرى كثرية تساعده على ،االستقاللوخاصة احلاجة إىل  ،حيث يعاق إشباع حاجاته،اإلحباط

والبعض األخر  ،األشياء اليت توجد يف بيئته وال حيبها توتره بعضها ينشأ عن سلوك اآلخرين جتاهه وبعضها عن

املراهق يف هذه املرحلة استجابات الصرحية املعلنة للتعبري عن  وغالبا ما يستخدم،ينشأ عن سلوكه هو

وبالتدريج تقل هذه ،والبكاءالصراخ أما اإلناث فيلجأن إىل ،العنف البدين الذكور إىل حيث يلجأ،العدوان

جند أن  ،ومع استمرار النمو،ل حملها و سائل التعيري اللفظيوحي ،املراهق كيف يتحكم فيه االستجابات ويتعلم

املباشر  المات التعبريحبيث ال تظهر ع ،املراهق يف استجابات الغضب قد وصل إىل درجة جيدة من النمو حتكم

 )233، صفحة 2002الدسوقي مجدي محمد، ( .عن العدوان إال يف قليل من األحيان

 :خصائص النمو االجتماعي-4- 2-5

 ،والتأثري والتأثر باجلماعة العطاءأي أخذ  ،يف السمات اليت تسهل التفاعل االجتماعي يقصد به منو الفرد

االجتماعية كالضغوط  وال يتم هذا إال بعملية التنشئة االجتماعية اليت يكسب الطفل مبوجبها احلساسية للمثريات

صدقتهم وأن يسلك وكسب  ،اآلخرين إلزاما�ا وتعلم الطفل كيفية التعامل والتفاهم مع الناجتة من حياة اجلماعة و

وتتضمن هذه العملية تعليم العادات االجتماعية و  يت يصبح الطفل مبوجبها كائنا اجتماعيامثلهم  فهي العملية ال

مع بيئته   مؤ التال اليت تساعد الفرد على التكيف و كما تعرف بأ�ا العملية  ،االستجابة للمثريات الرمزية

): " حمي الدين خمتار(ذلك يقول ويف  متعاونا معها وعضوا كفؤا فيها ويتم اعرتاف اجلماعة به ويصبح ،االجتماعية

حملها بعض وحبل  )46، صفحة 1987عيساوي عبد الرحمان ، (  ،من قبلاألطفال اليت كانت ختتفي تدرجييا مجاعة 

نفسه إذا يعانيه ويطمئن على  على ماويطلعهم ،راهق أن يبوح بأسرارهحيث يستطيع امل،اجلنس األصدقاء من نفس

كما تتسع دائرة نشاطه    )123، صفحة 1973منصور علي يحي، ( "ما كانوا ميرون بنفس التجربة اليت مير �ا

ويتعاون معهم يف  ،معايري الناس وخيفف من أنانيته ويقرتب سلوكه من ،االجتماعي ويدرك حقوقه وواجباته

ويتميز املراهق يف هذه املرحلة بالتعصب ألرائه ،التألق عنده من خالل ميله  إىل اجلنس اآلخركما يظهر   ،نشاطه

وتأكيد املراهق ملكانته عن طريق املنافسة مع  ،كالنقد  ،عدوانيا وقد يتخذ تعصبه سلوكا ،ومعايري مجاعة  األقران

  )110، صفحة 1972مخول مالك سليمان، ( .زمالئه يف ميدان الدراسة واللعب
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 :خصائص النمو األخالقي-5- 2-5

يف ضوء املقاصد  ،خطأ أو بني من حيث كونه صوابا أو ،يستطيع املراهق أن حيكم على سلوك ما ويقيمه

قدرته على كما أن ،التفكري وذلك بسبب ما لديه من مرونة يف،حيدث فيهالكامنة وراء هذا السلوك واملوقف الذي 

، 2002الدسوقي مجدي محمد، ( .املوفق  ضبط تفكريه وتنظيمه متكنه من أن حييط مبختلف اجلوانب املتضمنة يف

 )125صفحة 

 ،املشاركة الوجدانية والتسامحتعلم ومنه يتبني لنا أنه بوصول املراهق إىل املراهقة الوسطى يكون قد 

 ،اخل...وحتمل املسؤولية،الطموح،واملرونة ،واملودة ،والوالء ،والتعاون،بالصدق والعدالةواألخالقيات العامة املتعلقة 

السلوك اخلارجية عن نستعرض لبعض أمناط  وتزداد  هذه املفاهيم عمقا مع النمو وبلوغ سن الرشد ومنه فإننا

والتخريب والغش واخلروج ،ءومشاغبة الزمال ،املدرسني مضايقة :فنجد من بينها ،يف هذه املرحلة املعايري األخالقية

اهلروب من املنزل ومعاكسة  ،والعدوان،والتأخر خارج املنزل ،غوبةالغري مر  األماكن استئذان الكبار وارتياد بدون

 من ثقافات أخرى ال تتفق مع ثقافتنا وقيمناوتقليد بعض أمناط السلوك املستوردة  ،واالحنالل،اآلخر أفراد اجلنس

 )452، صفحة 1977زهران حامد عبد السالم، ( األخالقية

 :خصائص النمو الحركي-6- 2-5

ويزداد  ،حيث تصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ،تتميز هذه املرحلة بإتقان املهارات احلركية

 .أي الزمن الذي ميضي بني املثري واالستجابة له ،قوته وتزداد سرعة زمان الرجع نشاطه و

الرغبة  يالحظ نقصإعاقة حسية أو جسمية و  كما يتأثر النمو احلركي للمراهق تأثريا سيئا يف حالة وجود

برامج الرتبية املشاركة يف  ويالحظ نقص الرغبة ونقص القدرة علىأو جسمه ونقص القدرة على املشاركة  يف حسه 

 .اإلحباط،احلساسية ،األنانية ،اخلجل: التاليةباالرتباط بالسمات وذلك  ،البدنية و  الرياضية

تسري  كما يتفق النمو احلركي إىل حد كبري مع املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة من املتابعة اليت

 .حسب أسلوب ونظام مرتابط متكامل خالل حياة اإلنسان

الرتويج   املنبثقة عن اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية البدنية و" أكادميية النمو احلركي" تعريف وقد جاء 

اإلنسان والعمليات   مبا يفيد النمو احلركي عبارة عن  التغريات يف السلوك احلركي خالل حياة 1980،عام  

  )45، صفحة 1990أسامة كامل،  راتب( .املسؤولة عن هذه التغريات
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 :الحاجات األساسية للمراهق - 2-6

 إذا علمنا أن أسس ،تعترب مرحلة املراهقة مرحلة حد حساسة وحامسة وذات أمهية كبرية يف حياة الفرد

الصحيحة إال بعد  األسس والدعائم ال تتبلور وتأخذ أبعادهاهذه يف سن الطفولة فإن ودعائمها توضع الشخصية 

هلذا حيب على اآلباء واملدرسني مساعدة املراهقني بقدر اإلمكان على جتاوز صعوبات   ،مرحلة املراهقةيف 

 :بعض احلاجيات األساسية وهي كاأليت وهذا ال يتم إال إذا توفرت،ومعانات هذه املرحلة وحتقيق توافقهم 

  :الحاجة إلى الحب-1- 2-6

فهي السبيل إىل أن يشعر  النسبة لصحة املراهق النفسيةإن احلاجة إىل احلب يف املراهقة سيئ أساسيا ب

فاملراهق  ،بالتقدير والتقبل االجتماعي وأول حب يهتم به املراهق هو حب والديه واملهتمني به داخل نطاق األسرة

 يكون ،لكالمها إّما  باملوت أو الطالق أو سن األب احملروم من حب الوالدين سواء كان فاقدا ألحد الولدين أو

يت قام �ا بعض البحوث اليت تؤدي أثر هذه العوامل تلك ال ومن ،الطفل العاديسلوكه خمتلف عن سلوك 

أن اضطراب كثري من اجلاحنني يرجع يف أساسه إىل العالقات املضطربة  أثبتت فيه" جون يوليب"الباحثني ومنهم 

" كامب" وهنالك حبث آخر قام به األطفال يف سن حيا�م املبكرة عن األم  اليت تكونت بسبب انفصال

ولقد اتضح للباحث أن ثلثهن نشأنا بعيدا عن املنزل  ويف  ... من  حيرتفن الدعارة فتات 350كوبنهاغن على 

األخصائي  النفساين األمريكي الذي أجرى " لورسي" وحبث ثالث قام  به الدكتور  ،ظروف يسودها االضطراب

من  طفل أحلقوا �ا عندما كان عمره أقل 22 إحدى املؤسسات بلغت البحث على جمموعة من األطفال يف هذا

سنوات أجريت عليهم جمموعة من الفحوصات النفسية فتبني بأنه مصابني  05وعندما بلغن أعمارهم  ،عام

صعوبات يف األكل ،تبول ليلي ،سلبية  ،أنانية ،أخذت املظاهر املرضية التالية عدوان ،باضطرابات نفسية

غالب مصطفى، صفحة ( .طفولتهم وهذا كله ال يعد إىل أسلوبا للتعويض عما افتقدوه من حنان يف ،اخل...والكالم

67(  
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 :الحاجة إلى مكانة الذات-2- 2-6

 ،قيمة إن املراهق يريد أن يكون شخصا مهما وان تكون له مكانة يف مجاعته وأن يتعرف به شخص ذو

فاملراهق حساس وحريص على أن  ،مكانته عند أبويه أو معلمه رفاقه أهم لديه منفاملكانة اليت يطلبها املراهق بني 

  )35، صفحة 2002الدسوقي مجدي محمد، ( ال يعامل معاملة الصغار

 :الحاجة إلى االستقالل-3- 2-6

من  قادر على حتمل املسؤولية دون اللجوء إىل اآلخرين إلعانته فهو يريد أن يتحررإن املراهق حيس بأنه 

وإىل ختطيط ،باإلضافة إىل رغبته الشديدة يف االنعزال ليتأمل يف ذاته وخيلد لتفكريه،قيود األبوين ليثبت نفسه

ة مقبولة يف احلياة تزوده نشاطاته اخلاصة كما جنده يف الثانوية يرفض سلطة املعلم وهذا قصد أن تكون له فلسف

 )18، صفحة 1987عيساوي عبد الرحمان ، (  بالطمأنينة النفسية

 :الحاجات الفيزيولوجية-4- 2-6

وهي  يشرتك يف غالبها مع احليوان ،وهي كل احلاجات اليت تكون من طبيعة عضوية جسمية لدى الفرد

لنمو جلسم  أل�ا عامل أساسي،لكنها قوية التأثري يف حالة تأخر حتقيقها ،سهلة التحقيقكما أ�ا   ،غري متغرية

املطالب اليت تلزم لبقاء  وهي تلك: احلاجات اجلسمية" يقكمال الدسو "وقد ذكر.ونضجه وحتقيق التوازن الوظيفي

 األعضاء املختلفة كاحلاجة إىلووظائف  ورفاهيته واليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف اجلسمية،اجلسم وراحته 

احلاجة إىل  ،احلاجة إىل النشاط واحلركة واللعب،النمو،الطبية العناية،الدفء ،الفضالتمن التخلص  ،املاء ،الطعام

وحاجات الدافع اجلنسي اليت تصبح ملحوظة عند البلوغ  )22، صفحة 1979الدسوقي كمال، ( ،الراحة بعد اللعب

احلاجة إىل ،واهتمام اجلنس اآلخر به ،الرتبية اجلنسية وبتضمن الدافع اجلنسي احلاجة إىل وطوال فرتة املراهقة

 )32 زهران حامد عبد السالم، صفحة( .اجلنسي التخلص من التوتر واحلاجة إىل التوافق

 :الحاجة إلى األمن-5- 2-6

 احلاجة إىل ،احلاجة إىل جتنب اخلطر و األمل ،وتتضمن احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية

 عند املرض أو احلاجة إىل الشفاء ،احلاجة إىل االسرتخاء والراحة ،الشعور باألمن الداخلي واحلاجة إىل البقاء حيا

إىل احلماية ضد احلرمان من   واحلاج ،اآلمنة املستمرة السعيدةكما تتضمن أيضا احلاجة إىل احلياة األسرية   ،اجلرح

، صفحة 1977زهران حامد عبد السالم، ( .واحلاجة إىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصية ،إشباع الدوافع

44(  
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 :إلى النجاح والتقدم الدراسيالحاجة -6- 2-6

يعاوده  حىتمنه ينتهي يفتاء  أن وهي حله الوردي الذي  ،احلاجة إىل النجاح أمل املراهق يف يومه وغده

دافع التعلم يف نفسه كي  يصبح  وجيد  املراهق يف القرآن الكرمي ما يقوي ،مباهجة العريضة من جديد يف أثوابه و

 )33، صفحة 1998الزعبالوي محمد السيد ، ( .حلمه حقيقة وأمله واقعا

 :الحاجة إلى تحقيق الذات-7- 2-6

 عدم حتقيقها يسبب نوعا ،بعدما تتحقق للمراهق احلاجات السابقة تبقى عنده رغبات أخرى غري مشبعة

يف احلاجة إىل الضغط والتحكم يف النفس تتمثل  ،مما يدل على وجود حاجة جديدة عنده ،من االضطراب واحلرية

هذه احلاجة هو التكيف مع منو  فهدف،والرغبة يف اجلديد والصعب ،ورهاوإدراك القدرات الشخصية اجلديدة وتط

من احلاالن سببا يف التكيف السيئ  الشخصية ورغباته لدى فاملرض أو الضعف اجلسدي يكون يف الكثري

 )129، صفحة 1984عيساوي عبد الرحمان، ( .للمراهق

لذلك ينبغي اشرتاك  ،هذه جممل احلاجات اليت يتطلب توفريها للمراهقني خالل مرحلة منوهم

واملالحظ أن هذه احلاجات هلا أمهيتها البالغة يف النمو املتوازن والسليم  ،يف حتقيقها ،وا�تمع ،املدرسة،األسرة

يعاين منها املراهق  ع النواحي وحرمان املراهق من هذه احلاجات يؤدي إىل ظهور مشاكل قدللمراهق من مجي

 .وسنتطرق إىل أهم هذه املشاكل

 :مشاكل المراهقة - 2-7

تعترب مرحلة املراهقة منعطف خطري يف حياة اإلنسان وهي اليت تأثر على سلوكه االجتماعي واخللقي 

 ،اجلنسية ،النفسية الصراعات النفسية ملا تتميز من خمتلف التغريات كما تعترب أيضا مرحلة املشاكل و  ،والنفسي

له اضطراب يف  وتسببسلوكه  الفيزيولوجية واالجتماعية اليت تؤثر مباشرة على واجلسمية و ،العضلية ،االنفعالية

  :ق جنداملشكالت اليت يتعرض هلا املراه ومن أهم. منوه باإلضافة إىل القلق الشديد واالنفعاالت احلادة

 أثري على شخصيته فهو يضيف �ذهتطرأ على املراهق هلا تاليت  إن التغريات:المشاكل الجسمية-1- 2-7

له اإلحراج أمام أفراد األسرة أو احمليطني به عموما مما جيعله يف كثري من األحيان يضطرب  التغريات اليت تسبب

 تدخال�م وتعليقا�م على سلوكه تزيد يف إثارة التوازن أثناء القيام ببعض األعمال حلضورهم كما أن ويفقد

  )22أوزي أحمد، صفحة ص ( .حساسيته االنفعالية
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إن تكوين اجتاهات سوية حنو اجلنس اآلخر حنو األمور اجلنسية بوجه عام يعترب :المشاكل  الجنسية-2- 2-7

وأنه  فاملراهق يشعر بأنه كُرب واكتمل نضجه،تواجه املراهق يف هذه املرحلة من النمواملشكالت اليت  من بني أهم

إال أنه يصطدم  )63، صفحة 1986غالب مصطفى، ( .يريد أن يعرب عن دوافعه اجلنسية اجلاحمة يف نفسه بالزواج

وللثقافة التقليدية موقف حمدد من هذه األمور وهنا حتدث  ،حاجتهاملوارد يقف بينه و بني  بالواقع فالقصور يف

إسماعيل عماد الدين ( .ويقع املراهق يف أزمات ختتلف حدة أو خفة تبعا للثقافة الفرعية اليت ينتمي إليها املواجهة

  )245، صفحة 1982محمد، 

وحد�ا  انفعاالتهإن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدوا واضحا يف عنف :مشاكل انفعالية-3- 2-7

ويتجلى بوضوح  ،االنفعايل ليست أسبابه نفسية خاصة بل يرجع ذلك  للتغريات اجلسمية وهذا االندفاع ،وانفعاهلا

تصرفاته إىل رجل  وهي مرحلة مطلوبة فيها التفكري من كونه طفال غري مسؤول يف ،املراهق نتيجة انفعاله خوف

هذا أن نظرا�م  وال شك أن توتر اآلباء و األمهات قد يرتك أثرا يف نفس املراهق وبرتتب على ،مسؤول عنها

 .تفاؤل وحب و سعادة غامرة بالقلق و االضطراب بدال من أن تكون نظرة ،للحياة تصبح كئيبة مليئة باحلقد

  )72، صفحة ص 1971ض مخائيل خليل، معو (

إذ يصاب  املراهق ) السمنة(املشاكل املرضية اليت يعاين منها املراهق هي البدانة :المشاكل الصحية-4- 2-7

 مؤقتة لكن إذا كانت هذه السمنة كبرية جيب العمل على تنظيم األكل وممارسة الرياضة والتعرض بسمنة بسيطة

معوض مخائيل ( .هل ملعرفة متاعبهم ألن لدى املراهق إحساس خانق مبا أن أهله ال يهتمونعلى الطبيب املختص 

 )74، صفحة ص 1971خليل، 

يندفع الشباب حنو بعض امليادين واملهن اإلغرائية سواء :مشاكل تتعلق بالمستقبل التعليمي والمهني-5- 2-7

مازالت مسيطرة على العقول بأن السبيل الوحيد إىل النجاح  هو  فيهم القدرات  املؤهلة لذلك اليتتوفرت 

ومن مما يزيد ،اليدوي الفين واالفتقار إىل روح املغامرة يف  ميادين األعمال احلرة الشهادة اجلامعية واحتقار العمل

  إميان وال من أوليائهم يف املدارس التالزج �م غري ،املراهقني يف املدرسة وميدان  العمل من مشاكل

 )124جالل سعد، صفحة ( .وامليادين اليت ترغمهم على التخصص فيها،ختطاهم

من من يتصل �م  الرفاق أو غريهمعالقة املراهق بأصدقائه وجبماعة :العالقة االجتماعية مع اآلخرين-6- 2-7

دورها يف أزمات املراهق فمثال ما يقول بينه وبني مجاعته من خالف على التعاون أو  تلعبحياته بشكل عام  يف

 فقد يواجه ،الزعامة أو غري ذلك من أشكال  العالقات قد ال ترضي ذاته ورغبته يف الشعور بالتفرد االنقياد أو

كذلك كيفية التخلص من االعتماد دون تصور و  ،مواقف جتعله خيتار يف كيفية متكنهم من احملافظة على عالقته �م
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يرتتب عليه املواقف قد  فهذه،ذلك الطفل الصغريحيث أنه مل يعد  ،العلي أو احلضور التام  لفكرة اجلماعة عنه

صفحة ، 1982إسماعيل عماد الدين محمد، ( .االضطراب يف عالقاته وسلوكه االجتماعيمن األزمات النفسية و 

72( 

: وتأخذ املظاهر التالية املراهقة بتكوين عواطف حنو الذاتمرحلة تتميز :الحساسية نحو الذات-7- 2-7

فهو خيشى على ما  ،وأهم ما يشغل بال املراهق هو مظهره و سلوكه اجللوس والكالم بالنفس وبطريقةاعتداء 

غالب ( ،وكفاءته وجاذبيته بالنسبة للجنس اآلخرتكوينه اجلسمي ومستقبله ومركزه االجتماعي  سيكون عليه

لذلك يتوقع املراهق باستمرار رد فعل اآلخرين حنو هذه األشياء ويعين هذا أنه   )39، صفحة 1986مصطفى، 

  )45، صفحة 1996أحمد المطلي، ( .اآلخرين عنه فيما يشغل باله هو يكون حساسا بشكل واضح لفكرة

 :عالقة المراهق  بالرياضة - 2-8

 النشاط الرياضي كمحصيف اعتبار اللعب و " فريد" مع  1983فغي  سنة  " ريتشرد  أدرمان" يتفق 

الغريزية أن  للقلق الذي هو وليد اإلحباط من شأنه أن يعرقل الطاقة الغريزية للنمو فهو طريقة اللعب ميكن للطاقة

الالشعورية املرتبطة مبرحلة  األقل التحكم يف صراعاته على حترر بصفة اجتماعية مقبولة إن يستطيع املراهق حل أو

 .الطفولة بالتايل التحكم يف ذاته ويف الواقع

 وبفضل اللعب والنشاط الرياضي يتمكن املراهق من تقيم وتقومي إمكاناته الفكرية والعاطفية والبدنية

هلواياته يف عامل  اولة تطويرها باستمرار كما تسمح له باالنفصال املؤقت على الواقع حبثا عن مكان واقعيوحم

أن اللعب والرياضة أمناط الصراع الرمزي  1942يف سنة   Menninger  األشياء وعامل األشخاص كما يرى

ارسة الرياضة باعتبارها الوسيلة فضل ممب فيها وتوجيههاوالعدوانية  ميكن التحكم الذي تولده النزوات اجلنسية 

بالتايل االندماج قصد التكيف والتحكم يف انفعاالته و  الوحيدة اليت  متكن املراهق من إثبات ذاته وتكوين هويته

 .االجتماعي

 تتمحور أزمة تكوين اهلوية فيتوقف جناح" إريك أريكسون" إن من ظواهر الشباب املعاصر كما قال 

من حتقيق   واملشكلة األساسية يف هذه املرحلة ،ذه األزمة على كيفية مواجهتهم ملشاكلهمالشباب يف ختطي ه

، صفحة 1965الفندي، ( .السيطرة الذاتية على الدوافع اجلنسية والعدوانية حىت يتم التحكم فيها دون كبتها

احلاجات   تلكفالرياضة  ميكنها  ،الظهور والتفوق بفعل احلاجة إىل،وكذلك بتحقيق االستقاللية عن األسرة )23

ضد الذات والذي  وغضب ،كما أن من أهم مميزات املراهق هو الغضب من العدالة واخلطأ سيئ وعدم التفاهم

 .يتميز بالعمق واالستمرارية ويتغذى من مصادر غريزية
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اضطراب    أصبح الغضب منشرا يف كل أحناء العامل فيجعل املؤسسات االجتماعية يفففي عصرنا احلايل

 Cubertin) .فالرياضة هي النمط الوحيد للقضاء على الغضب ،كما يزرع راحة الفرد وسالمة ا�تمع

Pierre de, 1972, p. 34) 

الضغوطات الداخلية ذات املنشأ الفيزيولوجي كما حيرر طاقته ويعرب عن فبفضل الرياضة بتحرر املراهق من 

بعد كشف فريسته  كما جيعله يعطي صورة حسنة مبكوناته  الشخصية  وحضوره اجلسدي  ،مشاكله ومطاحمه

 .وذلك بغرض ظهوره أنه املثالية على اآلخرين ،وجتاوزها إىل غاية حتقيق رغبة التفوق املهنية

عن مكوناته  ملراهق من جتاوز احلوار اللغوي إىل اللغة اجلسدية اليت تسهل له التعبري املطلقفالرياضة متكن ا

يتجاوز املراهق مجيع القوانني  فمن  طريقة  احلركية ،حيث أن جزء كبري منها مهشته مادية احلضارة ،البسيكولوجيا

ىن آخر حيدث قطيعة إجيابية مع احلياة اليومية ومبع ،والتقنيات واحملرمات التقليدية املفروضة وبذلك يتجاوز الواقع

 Ceugiole) .يتجه حنو املخدرات واإلباحة و اإلجرامية حيث يتجه حنو الرياضة والسليب حيث ،الروتينية

Bernard, 1967, p. 125)  

 :خالصة

ملرحلة  وهي مكملة ،مرحلة من حياة اإلنسانمن خالل ما سبق ميكن القول أن مرحلة املراهقة هي أهم 

املفاهيم اليت يعيشها  وحتديد ،كما أ�ا أساس لتكوين مرحلة الرشد ففي هذه املرحلة يتم بناء الشخصية  ،الطفولة

 .الفرد ووضع خطط املستقبل

أي  ،سلبال كما أ�ا تعترب من أخطر املراحل ألن اإلنسان يف هذه املرحلة يبني مساره حنو اإلجيايب أو

أن العقاب الغري العادل يعترب  " فودلري" و " رين هارد" االخنراط أو االحنراف مع رفقاء السوء كما ذكر كل من 

الطفل يف هذه ألن  ،املراهقة وكل ذلك ناتج عن كثرة املشكالت اليت تعاين منها ،كعامل مهم يف احنراف املراهقني

لذلك حيتاج املراهق  ،الغضب عليه ويف حياته ككل الضطراب وظهوراملرحلة يشهد تغريات عديدة مما يضطره إىل ا

لكي  جيتاز هذه املرحلة بسهولة  وال يؤثر  توجيهات له ومساعدته املدرسي ككل تقدمي األهل كذلك الطاقممن 

فبذلك هو حباجة إىل  ،سويا ال مضطربا راشداولكي يكون  ،خاصةالنفسية  الدراسي وحياتهعلى  حتصيله 

 .نصائح له يف هذه املرحلة حىت يستطيع التكيف مع حياته اجلديدة ه وتفهمه وتقدميمساعدت

   



 

   

  

 الدراسة المیدانیة  
 

  الدراسة الميدانية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالبــــــــــــــــاب ال
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:مدخل الباب الثاني   

املوضوع من اجلانب التطبيقي حبيث نقدم بعرض بعد اإلنتهاء من الدراسة النظرية سوف نقدم بدراسة 

  .منهجية البحث مث عرض نتائج البحث و مناقشتها

  

       



 

   

  

  

  

  
  البحث واإلجراءات الميدانية منهجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصــــــــــــــل األول
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  تمهيد

 بعد حماولتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث سنحاول يف هذا اجلزء أن حنيط باملوضوع من اجلانب 

عن طريق مقابلة بعض التالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي للتعرف على  بالقيام بدراسة ميدانية ،التطبيقي

والذي ،ان متكون من جمموعة من األسئلة حيث مت تسليمهم إستمارة إستبي ،الذين ميارسون الرياضة التالميذ 

  .طرحها كإجابة لإلشكالية يف اجلانب التمهيديمتحور أساسا حول الفرضيات اليت قمنا ب

 ،وتقدمي مناقشة وحتليل نتائج األسئلة اليت طرحنها يف االستبيان ،بتحليل النتائج واملقارنة بينها كما قمنا

األخري نقوم  ويف ،املرافقة له يةئو اإلجابات والنسب امل تتضمن عدد هلذه األسئلة اليت حبيث نقوم بوضع جداول

 .أين نوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتّضمنها البحث ،االستنتاج بعرض

 :منهج البحث  -1

هلا  ألن هنالك مواضيع يصلح ،إن طبيعة املوضوع املدروس هي اليت حتّدد لنا املنهج املتبع يف الدراسة

ويعرف هذا  ،نا اعتمدنا يف موضوعنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي إلجراء حبثا امليداينفإن ،منهج دون آخر

كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية والنفسية كما هي " املنهج هي جمال الرتبية والتعليم بأنه 

أو بينها وبني ظواهر تعليمية ،االعالقات بني عناصره احلاضر  بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد قائمة يف

 )51، صفحة 1974عبد الجليل الزوغي و آخرون، ( "اجتماعية أخرى أو نفسية أو

هو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل  الوصول املسحي و املنهج الوصفي " 

مشكلة  اجتماعية يتضمن ذلك عدة عمليات لتحديد  الغرض منه وتعريف أغراض حمّددة لوضعية أو مشكلة إىل

حتليلها وحتديد نطاق وجمال املسح وفحص مجيع الوثائق  املتعلقة �ا  وتفسري النتائج للوصول إىل استنتاجات 

 )30، صفحة 1995عمار بوحوش و آخرون، ( "واستخدامها ألغراض معينة

   :مجتمع عينة البحث -2

، حتديدا يدرسون يف التعليم الثانوي يف طورتالميذ جمموع يتكون من البحث يف هذه الدراسة جمتمع 

بلدية مازونة على مستوى ،  الواقعة "ثانوية مازونة اجلديدة"و " ظريف اإلخوة"و "سيدي عدة " :الثانويات التالية

  .%53إناث بنسبة  90و  %47منها ذكور بنسبة  80، تلميذ 170قدر عددهم بـ  ، حيثوالية غليزان

ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث بطريقة  ،حرصا منا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية

  .ومل ختص العينة بأي خصائص أو ممّيزات كاجلنس مثال ،عشوائية
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 :مجاالت البحث -3

ظريف  اإلخوة"ثانوية  و " سيدي عدة" كل من ثانوية  يف هذا البحثأجري  :المجال المكاني- 3-1

منها  80تلميذ، 170، أين قمنا بإختيار عينة عشوائية تتمثل يف املتواجدة ببلدية مازونة والية غليزان" واجلديدة

 .ستمارة لإلجابة عن جمموع األسئلةاإلوزعنا عليهم  ،%53إناث بنسبة  90و، %47ذكور بنسبة 

حيث  2015،ماي أجري هذا البحث يف الفرتة املمتدة من شهر جانفي إىل غاية شهر  :الزمنيالمجال - 3-2

أما اجلانب التطبيقي فقد دام قرابة  ،)مارس ،فيفري ،جانفي(لجانب النظري لخصصت األشهر الثالثة األوىل 

بتوزيع إستمارة نا وخالل هذه املدة قم ،2015ماي شهرين ابتدءا من أواخر شهر مارس إىل غاية بداية شهر 

 .املختارين بطريقة عشوائية اإلستبيان على جمموع التالميذ

إناث  90و  %47منها ذكور بنسبة  80 تلميذ 170اشتمل حبثنا هذا على  : المجال البشري- 3-3

 .دينة مازونة والية غليزانثالث ثانويات مبيدسون يف الطور الثانوي على مستوى  ،%53بنسبة 

  : لمتغيرات البحث اإلجرائيالضبط  -4

مما الشك فيه أن البحث العلمي يف أي جمال وجب ضبط متغريات حبثه حىت تكون النتائج العلمية املتوصل 

  :إليها موثوق فيها، وكذا عزل املتغريات الداخلية األخرى واليت قد تعرقل مسار البحث، ومتغريات حبثنا هي كاآليت

يف املؤسسة الرتبوية النشاط الرياضي تأثري : ويف هذه الدراسة املتغري املستقل هو : المتغير المستقل- 4-1

  ).الثانوية(

      .املردود املدرسيأو  النجاح: ويف هذا البحث املتغري التابع هو  :المتغير التابع - 4-2
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و  وسائل مجع املعلومات ارتأينا يف حبثنا هذا إىل استخدام املقابلة واالستبيان ظرا لتعددن :أدوات البحث-5

     .املصادر و املراجع منها ما كان عربيا و منها ما كان أجنبيا

حبث  موجهة يقوم �ا الفرد الستثارة أنواع معينة من املعلومات الستخدامها يف هي حمادثة :مقابلةال- 5-1

، حيث متت املقابلة أثناء فرتة الرتبص و هذا ليكون يف التوجيه والتشخيص والعالج �ااالستعانة  أو، علمي

 .الطلبة أكثر قربا من العينة املختربة

يعّدها  ،عبارة عن جمموعة من األسئلة مرتبة بطريقة منهجية حسب موضوع البحث هو: االستبيان- 5-2

وطريقة  ،املعلومات اليت تنفي أو تثبت فرضيات البحثالباحث ويقدمها إىل العينة املختارة من أجل مجع 

  :وواحد من األسئلة وه االستبيان هنا حتتوي على نوع

وحتديدها  ،لألجوبة هي أسئلة بسيطة يف اغلب األحيان تكمن خاصيتها يف حتديد  مسبق :األسئلة المغلقة

أو " نعم " املستجوب باإلجابة بـ  ب منإذ يطل،منه الباحث وأغراض البحث والنتائج املتوخات أفكار على يعتمد

حماور ، كل حمور يتكون  5، حيث جاء إستبيان هذه الدراسة مكون من جمموع أو اختيار اإلجابة املالئمة" ال " 

، احملور 11حىت السؤال  6و احملور الثاين من السؤال  5حىت السؤال  1من السؤال  01من جمموع أسئلة ، احملور 

حىت  17من السؤال  5، أخريا احملور  17حىت  15من السؤال  4، احملور 14حىت السؤال  12من السؤال  3

 .20السؤال 

 : األسس العلمية لالختبارات المستخدمة -6

 قياس القوةيعين الصدق أن يكون االختبار صادقا يف قياس ما وضع من أجله، فإذا كنا بصدد  : الصدق- 6-1

التأكد من صدق  ويتم.العضلية لالعيب كرة اليد فاالختبار يكون صادقا إذا كان يقيس بالفعل القوة العضلية

  .رأي حمكمني متخصصني يف ا�الاالختبار باستخدام 

االستبيان واملتمثلني جمموعة من  وقد مت حتقيق صدق االستبيان عن طريق استطالع رأي احملكمني على أسئلة     

جمموع دكاترة و أساتذة مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية جبامعة عبد احلميد . (الرياضياملختصني يف ا�ال  ةاألساتذ

  ).بن باديس

هو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس  " يقصد بثبات االختبارات :معامل الثبات- 6-2

لقد قام الباحثون بإجراء اختبارات على عينة ،  )134، 1981نزار الطالب و آخرون (" األفراد يف نفس الظروف

 7ومت إعادة االختبار عليهم بعد مرورلعينة البحث، من ا�تمع األصلي حكام  5و  العبني 5 البحث قوامها

الفرتة الزمنية إلعادة االختبار أل�ا من أسبوع إىل أسبوعني  :"حني قال و هذا ما أكده الزوبعي و آخرون، أيام
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  .حيث إ�ا مدة قياسية إلعادة االختبار

االختبار املوضوعي يقل فيه التقدير الذايت للمحكمني، فموضوعية االختبار تعين قلة أو  :الموضوعية- 6-3

ن، فكلما قل التباين بني احملكمني دل عدم وجود اختالف يف طريقة تقومي أداء املختربين مهما اختلف احملكمو 

 )40إمساعيل كمال عبد احلميد،، صفحة ( .ذلك على أن االختبار موضوعي

جيب أن تكون تعليمات االختبار وحمتويات االستبيان واضحة ومفهومة، وكلما حتقق الثبات حتققت 

 املوضوعية

 :اإلحصائيةالدراسة -7

استخدمنا الطريقة اإلحصائية يف حبثنا هذا لكون اإلحصاء هو  ،لغرض اخلروج بنتائج موثوق �ا علميا

وعلى ضوء  ،الوسيلة واألداة احلقيقية اليت تعاجل �ا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث واالستقصاء

  :ذلك استخدمنا ما يلي

واليت  استعملنا النسبة املئوية يف حبثنا هذا نظرا لكو�ا املناسبة لتحليل بيانات االستبيان :النسبة المئوية- 7-1

  :حتسب على الطريقة اآلتية

 )77، صفحة 1977عبده علي نصيف و آخرون ، ( .على عدد العينة x 100النسبة املئوية تساوي عدد التكرارات

 

 عدد العينة: ع %                             100ــــــــــــــــــــــ  ع 

 عدد التكرارات: ت ــــــــــــــــــــــــ  س                                 ت

 النسبة املئوية: س                                                  

 ع)/   x 100 س( =ت منه

 خالصة

التحاليل واملناقشات  لة التطبيقية الذي يعدنا للشروع يف اجنازللمرح متهيدي الفصل مبثابة فصل ترب هذايع

والزم يف  ،ملعلومات مسبقة يف املرحلة القادمة املذكورة يف البداية للدخولواالستنتاجات ويهيئنا بواسطة املعطيات 

 وضوع ووصفنا أدوات وتقنيات البحث وكيفية اختيارحيث وضعنا يف مستهله  املنهج املتبع يف هذا امل ،هذا امليدان

  .العينة وجماالت البحث والوسائل اإلحصائية 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عرض وتحليل النتائج
 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصــــــــــــــل الثاني



 

 

  :البدنية و الرياضيةعالقة و إحساس التالميذ تجاه التربية 

 المجموع النسبة

%88.23 150 

%11.76 20 

99.99% 170 

 والرياضيةيمثل رغبة التالميذ في ممارسة التربية البدنية 

  
  يمثل رغبة التالميذ في ممارسة التربية البدنية والرياضية

ية عندما الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما إذا كان التالميذ حيبون ممارسة الرتبية البدنية و الرياض

فبينت النتائج املوجودة يف اجلدول أن األغلبية من التالميذ حيبون ممارستها بنسبة 

أما النسبة اليت  .و هذا ما يدل أن التالميذ هلم رغبة قوية و ملحة ملمارسة النشاط البدين الرياضي

فهي ال حتب ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ألسباب قد تكون شخصية يعاين منها 

التلميذ كأسباب مادية أو صحية، و قد يكون عامل الوقت غري مريح و مناسب هلؤالء التالميذ أو العالقة الغري 

  . ا بعد استجوابنا لبعض التالميذ شفهيا
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عالقة و إحساس التالميذ تجاه التربية  :01المحـــــــــــور  نتائج

  هل تحب ممارسة التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

82 73 

8 7 

90 80 

يمثل رغبة التالميذ في ممارسة التربية البدنية  1لجدول رقم ا

يمثل رغبة التالميذ في ممارسة التربية البدنية والرياضية 1الشكل رقم 

  

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما إذا كان التالميذ حيبون ممارسة الرتبية البدنية و الرياض

فبينت النتائج املوجودة يف اجلدول أن األغلبية من التالميذ حيبون ممارستها بنسبة ، يؤمرون من طرف أساتذ�م

و هذا ما يدل أن التالميذ هلم رغبة قوية و ملحة ملمارسة النشاط البدين الرياضي

فهي ال حتب ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ألسباب قد تكون شخصية يعاين منها 

التلميذ كأسباب مادية أو صحية، و قد يكون عامل الوقت غري مريح و مناسب هلؤالء التالميذ أو العالقة الغري 

ا بعد استجوابنا لبعض التالميذ شفهيامرحية بني التالميذ و أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية خاصة البنات و هذ

نعم ال

88,23

11,76

نتائجعرض و تحليل  -1

هل تحب ممارسة التربية البدنية و الرياضية؟ : 1س

 العينة               

  اإلجابات

 نعم

 ال

 ا�موع

  :تحليل السؤال األول

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما إذا كان التالميذ حيبون ممارسة الرتبية البدنية و الرياض

يؤمرون من طرف أساتذ�م

و هذا ما يدل أن التالميذ هلم رغبة قوية و ملحة ملمارسة النشاط البدين الرياضي، % 88.23

فهي ال حتب ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ألسباب قد تكون شخصية يعاين منها  %11.76متثل 

التلميذ كأسباب مادية أو صحية، و قد يكون عامل الوقت غري مريح و مناسب هلؤالء التالميذ أو العالقة الغري 

مرحية بني التالميذ و أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية خاصة البنات و هذ

  

  

  

  



 

 

 المجموع النسبة

%62.85 87 

%14.11 24 

%34.70 59 

%99.99 170 

 يمثل شعور التالميذ بعد نهاية حصة التربة البدنية و الرياضية

  
  يمثل شعور التالميذ بعد نهاية حصة التربة البدنية و الرياضية

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة إحساس التالميذ بعد ممارستهم للرتبية البدنية و الرياضية، و من 

يقولون بأ�م حيسون بإرتياح بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية و هذه النسبة هي األغلبية من 

  .التالميذ، هذا ما يدل على أن هناك تأثري إجيايب للرتبية البدنية و الرياضية على التالميذ

بالقلق بعد �اية حصة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا قد يكون عامل صحي 

يقولون بأ�م حيسون بالتعب بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا قد يرجع إىل سوء إستخدام 
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  بماذا تشعر بعد نهاية حصة التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

46 41 

15 09 

29 30 

90 80 

يمثل شعور التالميذ بعد نهاية حصة التربة البدنية و الرياضية 2الجدول رقم 

يمثل شعور التالميذ بعد نهاية حصة التربة البدنية و الرياضية 2الشكل رقم 

  

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة إحساس التالميذ بعد ممارستهم للرتبية البدنية و الرياضية، و من 

  :عملية فرز األجوبة حتصلنا على النتائج

يقولون بأ�م حيسون بإرتياح بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية و هذه النسبة هي األغلبية من 

التالميذ، هذا ما يدل على أن هناك تأثري إجيايب للرتبية البدنية و الرياضية على التالميذ

بالقلق بعد �اية حصة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا قد يكون عامل صحي يقولون بأ�م حيسون 

  .يعاين منه التالميذ أو سوء التنظيم من طرف األساتذة أثناء احلصة

يقولون بأ�م حيسون بالتعب بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا قد يرجع إىل سوء إستخدام 

  .للتالميذ من طرف بعض األساتذة الطريقة العلمية املقدمة

باالرتياح القلق التعب

62,85

14,11

34,7

بماذا تشعر بعد نهاية حصة التربية البدنية و الرياضية؟  :2س

  العينة

 اإلجابة

 باالرتياح

 القلق

 التعب

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

  :تحليل السؤال الثاني

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة إحساس التالميذ بعد ممارستهم للرتبية البدنية و الرياضية، و من 

عملية فرز األجوبة حتصلنا على النتائج خالل

يقولون بأ�م حيسون بإرتياح بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية و هذه النسبة هي األغلبية من  62.85% - 

التالميذ، هذا ما يدل على أن هناك تأثري إجيايب للرتبية البدنية و الرياضية على التالميذ

يقولون بأ�م حيسون  14.11% - 

يعاين منه التالميذ أو سوء التنظيم من طرف األساتذة أثناء احلصة

يقولون بأ�م حيسون بالتعب بعد ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا قد يرجع إىل سوء إستخدام  34.70% - 

الطريقة العلمية املقدمة

  

  

  



 

 

 المجموع النسبة

%54.70 93 

%45.29 77 

%99.99 170 

 مادة التربية البدنية باعتبارها مادة أساسية أو ثانوية

  
  يمثل رأي التالميذ حول مادة التربية البدنية باعتبارها مادة أساسية أو ثانوية

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة رأي التالميذ ألمهية الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة إليهم، و 

إنطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدول تبني لنا أن أغلب التالميذ هلم رأي إجيايب من خالل أن الرتبية البدنية 

عية معلميهم لضرورة ممارستها من خالل فوائدها 

و يعود ذلك أن التالميذ يرو�ا ضعيفة املعامل 

مقارنة مع املواد النظرية األخرى، كالرياضيات و الفيزياء و بالتايل فهم ال يهتمون �ا أكثر، و من املمكن أن 
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  هل تعتبر مادة التربية البدنية و الرياضية أساسية أم ثانوية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

46 47 

44 33 

90 80 

مادة التربية البدنية باعتبارها مادة أساسية أو ثانويةيمثل رأي التالميذ حول  3الجدول رقم 

يمثل رأي التالميذ حول مادة التربية البدنية باعتبارها مادة أساسية أو ثانوية 3الشكل رقم 

:  

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة رأي التالميذ ألمهية الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة إليهم، و 

إنطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدول تبني لنا أن أغلب التالميذ هلم رأي إجيايب من خالل أن الرتبية البدنية 

عية معلميهم لضرورة ممارستها من خالل فوائدها ذلك ناتج عن نو ، %54.70هي مادة أساسية و نسبتهم 

و يعود ذلك أن التالميذ يرو�ا ضعيفة املعامل  %45.29ـاملختلفة، أما النسبة اليت ترى أ�ا مادة ثانوية تقدر ب

مقارنة مع املواد النظرية األخرى، كالرياضيات و الفيزياء و بالتايل فهم ال يهتمون �ا أكثر، و من املمكن أن 

  . ن التلميذ معفيا منها

أساسية ثانوية

54,7

45,29

هل تعتبر مادة التربية البدنية و الرياضية أساسية أم ثانوية؟  :3س

  العينة

 اإلجابة

 أساسية

 ثانوية

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

:تحليل السؤال الثالث

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة رأي التالميذ ألمهية الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة إليهم، و 

إنطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدول تبني لنا أن أغلب التالميذ هلم رأي إجيايب من خالل أن الرتبية البدنية 

هي مادة أساسية و نسبتهم 

املختلفة، أما النسبة اليت ترى أ�ا مادة ثانوية تقدر ب

مقارنة مع املواد النظرية األخرى، كالرياضيات و الفيزياء و بالتايل فهم ال يهتمون �ا أكثر، و من املمكن أن 

ن التلميذ معفيا منهايكو 

  

  

  

  



 

 

  ماهي األهمية التي تعطونها للتربية البدنية و الرياضية مقارنة بالمواد األخرى؟ 

 المجموع النسبة

%51.17 87 

%24.70 42 

%24.11 41 

%99.99 170 

 يمثل مدى أهمية التربية البدنية و الرياضية بالمواد األخرى

  
  يمثل مدى أهمية التربية البدنية و الرياضية بالمواد األخرى

باملقارنة مع املواد اهلدف من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة نظرة التالميذ ألمهية الرتبية املدنية و الرياضية 

فهي األغلبية من التالميذ الذين يعطون هلا نفس األمهية 

مع املواد األخرى، و هذا كما قلنا بفضل نوعية معلميهم على أمهية وفوائد الرتبية البدنية و الرياضية، و كذلك 

هلا مستوى إجتماعي و  تتبعهم نتائجها خاصة عند بعض العائالت اليت

يعطون هلا أقل أمهية من املواد األخرى، و يعود ذلك إىل إهتمامهم الكبري باملواد 

نسبة  النظرية األخرى خاصة جنس البنات، و كذلك ظهور الدروس التخصصية اليت تلهم تفكريهم و اجتاههم ب

يعطون هلا أمهية بالنسبة للمواد األخرى 

و هذا يعود إىل بعضهم الذين هلم ميل و اندفاع نفسي للرياضة من خالل ممارستهم لبعض األنشطة كالرياضيات 
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ماهي األهمية التي تعطونها للتربية البدنية و الرياضية مقارنة بالمواد األخرى؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

47 40 

22 20 

21 20 

90 80 

يمثل مدى أهمية التربية البدنية و الرياضية بالمواد األخرى 4الجدول رقم 

يمثل مدى أهمية التربية البدنية و الرياضية بالمواد األخرى 4الشكل رقم 

  

اهلدف من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة نظرة التالميذ ألمهية الرتبية املدنية و الرياضية 

فهي األغلبية من التالميذ الذين يعطون هلا نفس األمهية % 51.17 :النظرية، حيث حتصلنا على النسب التالية

مع املواد األخرى، و هذا كما قلنا بفضل نوعية معلميهم على أمهية وفوائد الرتبية البدنية و الرياضية، و كذلك 

تتبعهم نتائجها خاصة عند بعض العائالت اليتحث األولياء على ممارستها من خالل 

يعطون هلا أقل أمهية من املواد األخرى، و يعود ذلك إىل إهتمامهم الكبري باملواد % 24.70

النظرية األخرى خاصة جنس البنات، و كذلك ظهور الدروس التخصصية اليت تلهم تفكريهم و اجتاههم ب

يعطون هلا أمهية بالنسبة للمواد األخرى  %24.11كبرية إجتاه املواد النظرية األخرى، أما النسبة القليلة و هي متثل 

و هذا يعود إىل بعضهم الذين هلم ميل و اندفاع نفسي للرياضة من خالل ممارستهم لبعض األنشطة كالرياضيات 

  .مالقتالية و كرة القدم و اليت يرو�ا كمستقبل هل

نفس األهمية   أقل أهمية أكثر أهمية

51,17

24,7 24,11

ماهي األهمية التي تعطونها للتربية البدنية و الرياضية مقارنة بالمواد األخرى؟ : 4س

  العينة

 اإلجابة

 نفس األهمية

 أقل أهمية

 أكثر أهمية

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

  :تحليل السؤال الرابع

اهلدف من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة نظرة التالميذ ألمهية الرتبية املدنية و الرياضية 

النظرية، حيث حتصلنا على النسب التالية

مع املواد األخرى، و هذا كما قلنا بفضل نوعية معلميهم على أمهية وفوائد الرتبية البدنية و الرياضية، و كذلك 

حث األولياء على ممارستها من خالل 

24.70أما نسبة ، ثقايف الئق

النظرية األخرى خاصة جنس البنات، و كذلك ظهور الدروس التخصصية اليت تلهم تفكريهم و اجتاههم ب

كبرية إجتاه املواد النظرية األخرى، أما النسبة القليلة و هي متثل 

و هذا يعود إىل بعضهم الذين هلم ميل و اندفاع نفسي للرياضة من خالل ممارستهم لبعض األنشطة كالرياضيات 

القتالية و كرة القدم و اليت يرو�ا كمستقبل هل

  

  



 

 

  ماهي المشاكل التي تصادفها أثناء ممارستك و دراستك لمادة التربية البدنية و الرياضية؟ 

 المجموع النسبة

%60 102 

%28.23 48 

%11.76 20 

%99.99 170 

 يمثل أهم المشاكل التي يصادفها التلميذ أثناء حصة التربة البدنية و الرياضية

  
  يمثل أهم المشاكل التي يصادفها التلميذ أثناء حصة التربة البدنية و الرياضية

يصادفها التالميذ أثناء دراستهم و ممارستهم للرتبية 

  :البدنية والرياضية و منه اتضح لنا أن هناك مشكلتني يعانون منها أثناء دراستهم و ممارستهم هلا و هي

و هي نسبة كبرية و يرجع ذلك إىل إنعدام الطريقة العلمية و املنهجية املقدمة 

ألن الطريقة العلمية املطبقة عمليا تنقص 

الرتبية البدنية و الرياضية املقدرة و املشكلة الثانية هي سوء برجمة مادة 

ألن برجمتها يف بعض الثانويات غري متناسب مع رغبات و استعدادات التالميذ كربجمتها يف 

أوقات بعد الظهر، أو بعد الوجبات الغذائية حسب مقابالتنا مع بعض التالميذ، و كذلك غياب دور أو رأي 

أجابوا بعدم % 20و نسبة  .ياضي يتناسب مع املقاييس النفسية للتلميذ

ألن بعض الثانويات هلا جانب مهم من التنظيم اجليد سواء يف الربجمة و التخطيط أو التنظيم اجليد و 
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ماهي المشاكل التي تصادفها أثناء ممارستك و دراستك لمادة التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع   العينة الذكور اإلناث

52 50 

 ر 20 28

10 10 

90 80 

يمثل أهم المشاكل التي يصادفها التلميذ أثناء حصة التربة البدنية و الرياضية 5الجدول رقم 

يمثل أهم المشاكل التي يصادفها التلميذ أثناء حصة التربة البدنية و الرياضية 5الشكل رقم 

  :تحليل السؤال الخامس

يصادفها التالميذ أثناء دراستهم و ممارستهم للرتبية الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة املشاكل اليت 

البدنية والرياضية و منه اتضح لنا أن هناك مشكلتني يعانون منها أثناء دراستهم و ممارستهم هلا و هي

و هي نسبة كبرية و يرجع ذلك إىل إنعدام الطريقة العلمية و املنهجية املقدمة  60%

ألن الطريقة العلمية املطبقة عمليا تنقص  الثانوياتللتالميذ من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف معظم 

و املشكلة الثانية هي سوء برجمة مادة  .من عامل التعب و تزيد من حيوية التالميذ

ألن برجمتها يف بعض الثانويات غري متناسب مع رغبات و استعدادات التالميذ كربجمتها يف 

أوقات بعد الظهر، أو بعد الوجبات الغذائية حسب مقابالتنا مع بعض التالميذ، و كذلك غياب دور أو رأي 

ياضي يتناسب مع املقاييس النفسية للتلميذاملختص النفساين يف وضع برنامج ر 

  .وجود مشاكل أثناء دراستهم و ممارستهم للرتبية البدنية و الرياضية

ألن بعض الثانويات هلا جانب مهم من التنظيم اجليد سواء يف الربجمة و التخطيط أو التنظيم اجليد و 

  . الصارم مع األساتذة من قبل مسؤوليتها

سوء البرمجة لحصة 

ب.ت

عدم وجود مشاكل التعب

28,23

20

60

ماهي المشاكل التي تصادفها أثناء ممارستك و دراستك لمادة التربية البدنية و الرياضية؟ : 5س

العينة

 اإلجابة

 التعب

ر.ب.سوء البرمجة لحصة ت

 عدم وجود مشاكل

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

تحليل السؤال الخامس

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة املشاكل اليت 

البدنية والرياضية و منه اتضح لنا أن هناك مشكلتني يعانون منها أثناء دراستهم و ممارستهم هلا و هي

60التعب بنسبة 

للتالميذ من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف معظم 

من عامل التعب و تزيد من حيوية التالميذ

ألن برجمتها يف بعض الثانويات غري متناسب مع رغبات و استعدادات التالميذ كربجمتها يف  %28.23بنسبة 

أوقات بعد الظهر، أو بعد الوجبات الغذائية حسب مقابالتنا مع بعض التالميذ، و كذلك غياب دور أو رأي 

املختص النفساين يف وضع برنامج ر 

وجود مشاكل أثناء دراستهم و ممارستهم للرتبية البدنية و الرياضية

ألن بعض الثانويات هلا جانب مهم من التنظيم اجليد سواء يف الربجمة و التخطيط أو التنظيم اجليد و 

الصارم مع األساتذة من قبل مسؤوليتها
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  :خالصة المحور األول

يندرج حتت هذا احملور مخسة أسئلة تتعلق أساسا بعالقة و إحساس التالميذ جتاه الرتبية البدنية و 

  .الرياضية

بعد حتليلنا لنتائج اإلستبيان اخلاص بالتالميذ إستنتجنا أن معظمهم حيبون ممارسة الرتبية البدنية والرياضية و      

ذلك أل�م وجدوا جماال لإلستنفاس و اإلسرتخاء النفسي و جماال للحرية و الرتويج، مقارنة مع املواد النظرية 

ضا على مدى شعورهم اإلجيايب بعد �اية ممارسة النشاط البدين األخرى اليت يسودها اإلنضباط، و هذا ما يدل أي

و الرياضي، رغم إحساسهم بالتعب و القلق عند البعض، و كذلك من خالل إجابا�م يف اإلستبيان املقدم هلم،  

و كما وجدنا أن أغلبهم يعتربون أن الرتبية البدنية و الرياضية مادة أساسية أكثر منها ثانوية، نظرا لفهمهم 

  .إدراكهم ألمهية الرتبية البدنية و الرياضية، و بالتايل فاألغلبية يعطو�ا نفس األمهية مقارنة مع املواد النظرية األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :أثر التربية البدنية و الرياضية في حافزية التلميذ تجاه الدراسة

  هل ترى أن ممارسة التربية البدنية و الرياضية تساعدك على الحصول على نتائج دراسية جيدة؟ 

 المجموع النسبة

%51.76 88 

%48.23 82 

%99.99 170 

 نتائجهم الدراسية

  
  ر على نتائجهم الدراسية

النتائج اليت يبينها اجلدول توضح بأن هناك نسبتني خمتلفتني، فاألغلبية من التالميذ ترى بأن الرتبية البدنية 

و يعود ذلك إىل فهم و  %51.76و الرياضية تساعدهم غلى احلصول على نتائج دراسية جديدة و نسبتها هي 

ل توعية ية اجلانب الفكري و النفسي للفرد و ذلك بفض

إما غياب الوعي أو : ترى العكس، و يعود ذلك إىل
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أثر التربية البدنية و الرياضية في حافزية التلميذ تجاه الدراسة :02المحــــــــــــــــور عرض و تحليل نتائج 

هل ترى أن ممارسة التربية البدنية و الرياضية تساعدك على الحصول على نتائج دراسية جيدة؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

47 41 

43 39 

90 80 

نتائجهم الدراسيةر على .ب.يمثل رأي التالميذ حول تأثير ت 6الجدول رقم 

ر على نتائجهم الدراسية.ب.يمثل رأي التالميذ حول تأثير ت 6الشكل رقم 

  :سادس

النتائج اليت يبينها اجلدول توضح بأن هناك نسبتني خمتلفتني، فاألغلبية من التالميذ ترى بأن الرتبية البدنية 

و الرياضية تساعدهم غلى احلصول على نتائج دراسية جديدة و نسبتها هي 

ية اجلانب الفكري و النفسي للفرد و ذلك بفضإدراك التالميذ ملدى أمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف تنم

ترى العكس، و يعود ذلك إىل %48.23أما النسبة املتبقية و هي ، 

   .الالمباالة من بغض التالميذ خاصة املغفيني منهم

نعم ال

51,76

48,23

عرض و تحليل نتائج -2

هل ترى أن ممارسة التربية البدنية و الرياضية تساعدك على الحصول على نتائج دراسية جيدة؟ : 6س

  العينة

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

سادستحليل السؤال ال

النتائج اليت يبينها اجلدول توضح بأن هناك نسبتني خمتلفتني، فاألغلبية من التالميذ ترى بأن الرتبية البدنية 

و الرياضية تساعدهم غلى احلصول على نتائج دراسية جديدة و نسبتها هي 

إدراك التالميذ ملدى أمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف تنم

، األساتذة و األولياء هلم

الالمباالة من بغض التالميذ خاصة املغفيني منهم

  

  

  

  



 

 

  أين تحس بأكثر ارتياح ، في المواد النظرية أو في حصة التربية البدنية و الرياضية؟ 

 المجموع النسبة

%65.29 111 

%34.70 59 

%99.99 170 

 .ر .ب.

  
  .ر .ب

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة يف أي مادة حيس التالميذ بأكثر ارتياح و من خالل نتائج 

باإلرتياح أثناء حصة الرتبية، و هذه النسبة متثل أغلبية التالميذ أل�م 

من التالميذ أ�م حيسون باإلرتياح يف املواد النظرية، أل�م مهتمون �ذه املواد أكثر من الرتبية 

  .نا املباشرة مع بعض التالميذ
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أين تحس بأكثر ارتياح ، في المواد النظرية أو في حصة التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

59 52 

31 28 

90 80 

.أثناء حصة تيمثل الراحة النفسية  7الجدول رقم 

ب.يمثل الراحة النفسية أثناء حصة ت 7الشكل رقم 

:  

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة يف أي مادة حيس التالميذ بأكثر ارتياح و من خالل نتائج 

  :اجلدول حتصلنا على النسب التالية

باإلرتياح أثناء حصة الرتبية، و هذه النسبة متثل أغلبية التالميذ أل�م من التالميذ يرون أ�م حيسون 

  .يشعرون حبرية أكثر و تفريغ ملكبوتا�م

من التالميذ أ�م حيسون باإلرتياح يف املواد النظرية، أل�م مهتمون �ذه املواد أكثر من الرتبية 

نا املباشرة مع بعض التالميذالبدنية و الرياضية و بدعم من أوليائهم حسب مقابالت

ب.أثناء حصة ت في المواد النظرية

65,29

34,7

أين تحس بأكثر ارتياح ، في المواد النظرية أو في حصة التربية البدنية و الرياضية؟ : 7س

  العينة

 اإلجابة

 ر.ب.أثناء حصة ت

 في المواد النظرية

 المجموع

:لسابعتحليل السؤال ا

الغرض من طرحنا هلذا السؤال هو معرفة يف أي مادة حيس التالميذ بأكثر ارتياح و من خالل نتائج 

اجلدول حتصلنا على النسب التالية

من التالميذ يرون أ�م حيسون  65.29% - 

يشعرون حبرية أكثر و تفريغ ملكبوتا�م

من التالميذ أ�م حيسون باإلرتياح يف املواد النظرية، أل�م مهتمون �ذه املواد أكثر من الرتبية % 34.70 - 

البدنية و الرياضية و بدعم من أوليائهم حسب مقابالت

  

  

  

  

  



 

 

 المجموع النسبة

%55.29 94 

%44.70 76 

%99.99 170 

 حماسهم في الدراسة

  
  ر في التالميذ من خالل حماسهم في الدراسة

إن ما يهدف إليه هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت الرتبية البدنية و الرياضية حتمس التالميذ يف 

بأن الرتبية البدنية و الرياضية حتمسهم يف دراستهم 

و هذا ما تبناه املفكر النفساين اإلجتماعي الذي يرى أن ممارسة الرياضة هلا دور فعال يف مساعدة التلميذ و يف 

عدم إدراك أمهية الرتبية البدنية و الرياضية و دورها يف 
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  هل التربية البدينة و الرياضية تحمسك في دراستك؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

43 51 

47 29 

90 80 

حماسهم في الدراسةر في التالميذ من خالل .ب.يمثل تأثير ت 8الجدول رقم 

ر في التالميذ من خالل حماسهم في الدراسة.ب.يمثل تأثير ت 8الشكل رقم 

  

إن ما يهدف إليه هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت الرتبية البدنية و الرياضية حتمس التالميذ يف 

بأن الرتبية البدنية و الرياضية حتمسهم يف دراستهم ترى % 55.29دراستهم، فالنتائج احملصل عليها تبني أن نسبة

و هذا ما تبناه املفكر النفساين اإلجتماعي الذي يرى أن ممارسة الرياضة هلا دور فعال يف مساعدة التلميذ و يف 

  .زيادة احليوية و النشاط من أجل الدراسة و التحصيل العقلي اجليد

عدم إدراك أمهية الرتبية البدنية و الرياضية و دورها يف ترى العكس، و يعود ذلك إىل  44.70%

   .احلياة النفسية و العقلية لدى بعض التالميذ

نعم ال

55,29

44,7

هل التربية البدينة و الرياضية تحمسك في دراستك؟ : 8س

   العينة

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

  :ثامنتحليل السؤال ال

إن ما يهدف إليه هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت الرتبية البدنية و الرياضية حتمس التالميذ يف 

دراستهم، فالنتائج احملصل عليها تبني أن نسبة

و هذا ما تبناه املفكر النفساين اإلجتماعي الذي يرى أن ممارسة الرياضة هلا دور فعال يف مساعدة التلميذ و يف 

زيادة احليوية و النشاط من أجل الدراسة و التحصيل العقلي اجليد

44.70و نسبة 

احلياة النفسية و العقلية لدى بعض التالميذ

  

  

  

  



 

 

  أثناء فترة اإلمتحانات هل تحب أن تمارس التربية البدنية و الرياضية؟ 

 المجموع النسبة

%88.23 150 

%11.76 20 

%99.99 170 

 ر أثناء فترة االمتحانات

  

  ر أثناء فترة االمتحانات

الرتبية البدنية و الرياضية أثناء فرتة الغرض من طرح هذا السؤال هم معرفة إذا كان التالميذ يريدون ممارسة 

بينت النتائج املوجودة يف اجلدول أن األغلبية من التالميذ املمارسني هلا حيبون ممارسة الرتبية البدنية و 

و يعود ذلك إىل النصائح املقدمة من طرف أساتذة املواد 

ظرية أو أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ألن التلميذ أثناء فرتة اإلمتحانات يكون يف وضعية نفسية مقلقة، 

نتيجة إما اإلكثار من املراجعة أو اخلوف من اإلمتحانات و بالتايل فإن ممارسة النشاط البدين الرياضي ينقص 

11.76.%  
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أثناء فترة اإلمتحانات هل تحب أن تمارس التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

80 70 

10 10 

90 80 

ر أثناء فترة االمتحانات.ب.يمثل مدى ممارسة التالميذ ل ت 9الجدول رقم 

ر أثناء فترة االمتحانات.ب.يمثل مدى ممارسة التالميذ ل ت 9الشكل رقم 

:  

الغرض من طرح هذا السؤال هم معرفة إذا كان التالميذ يريدون ممارسة 

بينت النتائج املوجودة يف اجلدول أن األغلبية من التالميذ املمارسني هلا حيبون ممارسة الرتبية البدنية و 

و يعود ذلك إىل النصائح املقدمة من طرف أساتذة املواد  %88.23الرياضية أثناء فرتة اإلمتحانات و ذلك بنسبة 

ظرية أو أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ألن التلميذ أثناء فرتة اإلمتحانات يكون يف وضعية نفسية مقلقة، 

نتيجة إما اإلكثار من املراجعة أو اخلوف من اإلمتحانات و بالتايل فإن ممارسة النشاط البدين الرياضي ينقص 

11.76ى ذلك و نسبتها بشكل كبري الضغط املرتتب عن ذلك، أما البقية فهي ال تر 

نعم ال

88,23

11,76

أثناء فترة اإلمتحانات هل تحب أن تمارس التربية البدنية و الرياضية؟ : 9س

   العينة 

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

:تاسعتحليل السؤال ال

الغرض من طرح هذا السؤال هم معرفة إذا كان التالميذ يريدون ممارسة 

  .اإلمتحانات

بينت النتائج املوجودة يف اجلدول أن األغلبية من التالميذ املمارسني هلا حيبون ممارسة الرتبية البدنية و 

الرياضية أثناء فرتة اإلمتحانات و ذلك بنسبة 

ظرية أو أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ألن التلميذ أثناء فرتة اإلمتحانات يكون يف وضعية نفسية مقلقة، الن

نتيجة إما اإلكثار من املراجعة أو اخلوف من اإلمتحانات و بالتايل فإن ممارسة النشاط البدين الرياضي ينقص 

بشكل كبري الضغط املرتتب عن ذلك، أما البقية فهي ال تر 

  

  

  

  



 

 

  هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تساعدك على استيعاب دروسك؟ 

 المجموع النسبة

%52.35 89 

%47.64 81 

%99.99 170 

 .الدروس  على استيعاب

  
  على استيعاب الدروس

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال مدى معرفة التلميذ يف مساعدة حصة الرتبية البدنية و الرياضية من 

جييبون بنعم أي أن الرتبية البدنية  %

والرياضية تساعد يف إستيعاب الدروس، و ذلك ملدى إحساسهم هلذه الفعالية و مدى معرفتهم ألمهية الرتبية 

فهي ترى عكس ذلك إما % 47.64

   .لعدم إدراكهم و إحساسهم هلذه األمهية أو نقص توعية األساتذة و األولياء هلم
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هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تساعدك على استيعاب دروسك؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

47 42 

43 38 

90 80 

على استيعاب. ر.ب.يمثل مدى مساعدة ت 10الجدول رقم 

على استيعاب الدروس. ر.ب.يمثل مدى مساعدة ت 10الشكل رقم 

:  

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال مدى معرفة التلميذ يف مساعدة حصة الرتبية البدنية و الرياضية من 

  .خالل إستيعاب دروس هو سهولة حفظها و فهمها

%52.35و من خالل عملية فرز اآلراء حتصلنا على النتائج التالية 

والرياضية تساعد يف إستيعاب الدروس، و ذلك ملدى إحساسهم هلذه الفعالية و مدى معرفتهم ألمهية الرتبية 

47.64سبة البدنية و الرياضية يف التكوين النفسي و اإلنفعايل و الفكري، أما ن

لعدم إدراكهم و إحساسهم هلذه األمهية أو نقص توعية األساتذة و األولياء هلم

نعم ال

52,35

47,64

هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تساعدك على استيعاب دروسك؟ : 10س

  العينة

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

:عاشرتحليل السؤال ال

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال مدى معرفة التلميذ يف مساعدة حصة الرتبية البدنية و الرياضية من 

خالل إستيعاب دروس هو سهولة حفظها و فهمها

و من خالل عملية فرز اآلراء حتصلنا على النتائج التالية 

والرياضية تساعد يف إستيعاب الدروس، و ذلك ملدى إحساسهم هلذه الفعالية و مدى معرفتهم ألمهية الرتبية 

البدنية و الرياضية يف التكوين النفسي و اإلنفعايل و الفكري، أما ن

لعدم إدراكهم و إحساسهم هلذه األمهية أو نقص توعية األساتذة و األولياء هلم

  

  

  

  



 

 

  هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تنمي الجسم أو الفكر أو اإلثنين معا؟ 

 المجموع النسبة

%35.29 60 

%12.35 21 

%52.35 89 

%99.99 170 

 ألجسامهم وأفكارهم

 
  ألجسامهم وأفكارهم

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال معرفة رأي التلميذ حول خمتلف اجلوانب اليت تنميها ممارسة الرتبية 

من هنا نستنتج أن أغلبية يرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي الفكر و اجلسم معا، و 

  .التالميذ يدركون مبدى أمهية و دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية الفرد نفسيا و ذهنيا

هذه الفئة ترى ، و من هنا نستنتج أن 

هذه الفئة من نستنتج أن  و بالتايل، 
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هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تنمي الجسم أو الفكر أو اإلثنين معا؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

29 31 

12 09 

49 40 

90 80 

ألجسامهم وأفكارهم  ر.ب.يمثل رأي التالميذ في تنمية ت 11الجدول رقم 

ألجسامهم وأفكارهم. ر.ب.يمثل رأي التالميذ في تنمية ت 11الشكل رقم 

  :حادي عشر

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال معرفة رأي التلميذ حول خمتلف اجلوانب اليت تنميها ممارسة الرتبية 

  .البدنية و الرياضية، فمن خالل عملية فرز اآلراء حتصلنا على النتائج التالية

يرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي الفكر و اجلسم معا، و 

التالميذ يدركون مبدى أمهية و دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية الفرد نفسيا و ذهنيا

، و من هنا نستنتج أن فقطيرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي اجلسم 

  .باحلالة النفسية للفردأن الرياضة هدفها بدين ال غري و ال عالقة هلا 

، فقطيرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي الفكر 

 .يروا أن الرياضة وسيلة يف تقوية الذهن و الفكر البشري

تنمي الجسم تنمي الفكر االثنين معا

35,29

12,35

52,35

هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تنمي الجسم أو الفكر أو اإلثنين معا؟ : 11س

   العينة                

 اإلجابة

 تنمي الجسم

 تنمي الفكر

 االثنين معا

 المجموع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

حادي عشرالتحليل السؤال 

حناول من خالل طرحنا هلذا السؤال معرفة رأي التلميذ حول خمتلف اجلوانب اليت تنميها ممارسة الرتبية 

البدنية و الرياضية، فمن خالل عملية فرز اآلراء حتصلنا على النتائج التالية

يرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي الفكر و اجلسم معا، و % 52.35 - 

التالميذ يدركون مبدى أمهية و دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية الفرد نفسيا و ذهنيا

يرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي اجلسم % 35.29 - 

أن الرياضة هدفها بدين ال غري و ال عالقة هلا 

يرون أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي الفكر % 12.35 - 

يروا أن الرياضة وسيلة يف تقوية الذهن و الفكر البشريالتالميذ 
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  :خالصة المحور الثاني

أثر الرتبية البدنية و الرياضية يف حافزية التلميذ جتاه تتمحور ستة أسئلة حول هذا احملور و اليت تبني مدى 

الدراسة فمعظم التالميذ يرون أن الرتبية البدنية و الرياضية حتمسهم يف دراستهم، و ذلك يعود إىل العامل النفسي 

ذه احلصة اإلجيايب الذي ترتكه يف التالميذ و بالتايل جند أن األكثرية منهم حيسون بإرتياح أكثر أثناء ممارسة ه

مقارنة مع املواد النظرية األخرى، بإعتبارها مادة مهمة يف الرتويج النفسي لدى التالميذ، و كذلك إزالة اإلعياء 

الفكري و النفسي داخل حجرة القسم، و بالتايل فهم يؤمنون �ذه الفكرة و هلم من املستوى العلمي اجليد يف ما 

عتبارها عامل مهم يف احلصول على النتائج اجليدة يف املواد النظرية األخرى يعرفونه عن الرتبية البدنية والرياضية بإ

مقارنة بالتالميذ الذين ال ميارسون هذا النشاط و حىت من خالل اإلستبيان اخلاص �م ارتأينا أن التالميذ مهتمون 

إىل سعي األساتذة و بعض  �ذه املادة إهتماما كبريا، حيث يرون أ�ا تنمي اجلسم و الفكر لإلنسان، و هذا يعود

  .األولياء إىل إدخال فكرة الرتبية البدنية والرياضية يف أذها�م و إبراز أمهيتها الكاملة هلم

إذن نقول أن النشاط البدين الرياضي املبين على أسس عملية منهجية يف الربنامج الرتبوي يعترب عامل مهم و حمفز 

  .راهقللوصول إىل نتائج ملموسة عند التلميذ امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :عالقة التلميذ بأستاذ و درس التربية البدنية والرياضية

  ر أو تنفرون منها؟ 

 المجموع النسبة

%67.05 114 

%32.94 56 

%99.99 170 

 لهم أثناء الحصة.ر

  
  لهم أثناء الحصة.ر

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما أذا كانت معاملة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مع التالميذ 

جتعلهم حيبون ممارسة مادة الرتبية البدنية والرياضية، أم ينفرون منها و قد بينت النتائج يف اجلدول أن النسبة الكبرية 

تها، ؤ بالتايل فمعاملة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للتالميذ هي 

معاملة حسنة فيها جانب من احلرية و الدميقراطية، و ذلك من أجل تفريغ التالميذ ملكبوتا�م النفسية، أما البقية 

عرض هلا بعض فهم حياولون كيف ينفرون من هذه احلصة نظرا لقساوة و سوء املعاملة اليت يت
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عالقة التلميذ بأستاذ و درس التربية البدنية والرياضية :03لمحـــــــــور عرض و تحليل نتائج ا

ر أو تنفرون منها؟ .ب.هل معاملة األستاذ لكم تجعلكم تقبلون على ممارسة ت

    الذكور اإلناث

 ر 51 63

27 29  

90 80 

.ب.يمثل رأي التالميذ في معاملة األستاذ ت 12الجدول رقم 

ر.ب.يمثل رأي التالميذ في معاملة األستاذ ت 12الشكل رقم 

  :عشر

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما أذا كانت معاملة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مع التالميذ 

جتعلهم حيبون ممارسة مادة الرتبية البدنية والرياضية، أم ينفرون منها و قد بينت النتائج يف اجلدول أن النسبة الكبرية 

تها، ؤ بالتايل فمعاملة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للتالميذ هي جتعلهم يقبلون على ممارس

معاملة حسنة فيها جانب من احلرية و الدميقراطية، و ذلك من أجل تفريغ التالميذ ملكبوتا�م النفسية، أما البقية 

فهم حياولون كيف ينفرون من هذه احلصة نظرا لقساوة و سوء املعاملة اليت يت

تقبلون على ممارسة ت ر.ب.تنفرون من ممارسة ت

67,05

32,94

عرض و تحليل نتائج ا-3

هل معاملة األستاذ لكم تجعلكم تقبلون على ممارسة ت: 12س

 العينة 

 اإلجابات

ر.ب.تقبلون على ممارسة ت

 ر.ب.تنفرون من ممارسة ت

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

عشرالثاني تحليل السؤال 

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة ما أذا كانت معاملة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مع التالميذ 

جتعلهم حيبون ممارسة مادة الرتبية البدنية والرياضية، أم ينفرون منها و قد بينت النتائج يف اجلدول أن النسبة الكبرية 

جتعلهم يقبلون على ممارس% 67.05:املمثلة بــ

معاملة حسنة فيها جانب من احلرية و الدميقراطية، و ذلك من أجل تفريغ التالميذ ملكبوتا�م النفسية، أما البقية 

فهم حياولون كيف ينفرون من هذه احلصة نظرا لقساوة و سوء املعاملة اليت يت %32.94بنسبة 

   .التالميذ

  

  

  



 

 

  كيف هي عالقتك بأستاذ التربية البدنية و الرياضية بالمقارنة مع أساتذة المواد النظرية؟ 

 المجموع النسبة

%50.58 86 

%39.41 67 

%10 17 

%99.99 170 

 ر.ب

  
  ر.ب

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة عالقة التلميذ مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع 

من قبل معظم أساتذة  %50.58أساتذة املواد األخرى، فهذا يدل كما ذكرنا من قبل على املعاملة احلسنة بنسبة 

ترى % 39.41الرتبية البدنية و الرياضية أل�ا تتميز بالدميقراطية و احلرية مقارنة باملواد النظرية األخرى، و نسبة 

ترى أن العالقة سيئة نظرا لسوء املعاملة  أو التقيد التام 
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كيف هي عالقتك بأستاذ التربية البدنية و الرياضية بالمقارنة مع أساتذة المواد النظرية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

46 40 

32 35 

12 05 

90 80 

ب.يمثل عالقة التلميذ بأستاذ ت 13الجدول رقم 

ب.يمثل عالقة التلميذ بأستاذ ت 13الشكل رقم 

  :الث عشر

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة عالقة التلميذ مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع 

أساتذة املواد األخرى، فهذا يدل كما ذكرنا من قبل على املعاملة احلسنة بنسبة 

الرتبية البدنية و الرياضية أل�ا تتميز بالدميقراطية و احلرية مقارنة باملواد النظرية األخرى، و نسبة 

ترى أن العالقة سيئة نظرا لسوء املعاملة  أو التقيد التام  %10أن العالقة نفسها، و هناك نسبة قليلة تتمثل يف 

.هذا جيعلهم ينفرون من حصة الرتبية البدنية الرياضيةمن قبل بعض األساتذة، ف

حسنة نفسها سيئة

50,58

39,41

10

كيف هي عالقتك بأستاذ التربية البدنية و الرياضية بالمقارنة مع أساتذة المواد النظرية؟ : 13س

 العينة   

 اإلجابة

 حسنة

 نفسها

 سيئة

 العينةجمموع 

الث عشرتحليل السؤال الث

الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة عالقة التلميذ مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع 

أساتذة املواد األخرى، فهذا يدل كما ذكرنا من قبل على املعاملة احلسنة بنسبة 

الرتبية البدنية و الرياضية أل�ا تتميز بالدميقراطية و احلرية مقارنة باملواد النظرية األخرى، و نسبة 

أن العالقة نفسها، و هناك نسبة قليلة تتمثل يف 

من قبل بعض األساتذة، ف

  

  

  



 

 

هل أستاذ التربية البدنية و الرياضية يهتم بالنتائج المحصلة في مادة التربية البدنية الرياضية فقط أو 

 المجموع النسبة

%44.11 75 

%55.88 95 

%99.99 170 

 ر في النتائج سواء في مادته أو جميع المواد

  
  ر في النتائج سواء في مادته أو جميع المواد

من التالميذ يؤكدون بأن أستاذ الرتبية البدنية و 

الرياضية يهتم بالنتائج احملصلة يف مادته فقط، و ذلك نظرا إما لغياب اإلهتمام من قبل بعض األساتذة أو العالقة 

و الرياضية مع أساتذة املواد النظرية األخرى و كذلك سوء التفاهم 

من التالميذ يقولون بأنه يهتم حىت بنتائج املواد األخرى و هذا يبني لنا إهتمام 

و لو كانت هناك بعض أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية التلميذ املراهق بدنيا و فكريا و نفسيا، حىت 
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هل أستاذ التربية البدنية و الرياضية يهتم بالنتائج المحصلة في مادة التربية البدنية الرياضية فقط أو 

  حتى في المواد األخرى؟ 

المجموع   العينة الذكور اإلناث

46 29  

44 51 

90 80 

ر في النتائج سواء في مادته أو جميع المواد.ب.يمثل اهتمام أستاذ ت 14الجدول رقم 

ر في النتائج سواء في مادته أو جميع المواد.ب.يمثل اهتمام أستاذ ت 14الشكل رقم 

   :رابع عشر

من التالميذ يؤكدون بأن أستاذ الرتبية البدنية و  %44.11من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن نسبة 

الرياضية يهتم بالنتائج احملصلة يف مادته فقط، و ذلك نظرا إما لغياب اإلهتمام من قبل بعض األساتذة أو العالقة 

و الرياضية مع أساتذة املواد النظرية األخرى و كذلك سوء التفاهم  الغري املرحية من قبل بعض أساتذة الرتبية البدنية

من التالميذ يقولون بأنه يهتم حىت بنتائج املواد األخرى و هذا يبني لنا إهتمام % 55.88

بعض أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية التلميذ املراهق بدنيا و فكريا و نفسيا، حىت 

التربية البدنية والرياضية فقط نتائج المواد االخرى

44,11

55,88

هل أستاذ التربية البدنية و الرياضية يهتم بالنتائج المحصلة في مادة التربية البدنية الرياضية فقط أو : 14س

حتى في المواد األخرى؟ 

العينة

 اإلجابة

 البدنية والرياضية فقطالتربية 

  األخرىنتائج المواد 

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

رابع عشرالتحليل السؤال 

من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن نسبة 

الرياضية يهتم بالنتائج احملصلة يف مادته فقط، و ذلك نظرا إما لغياب اإلهتمام من قبل بعض األساتذة أو العالقة 

الغري املرحية من قبل بعض أساتذة الرتبية البدنية

55.88 مع اإلدارة أما نسبة

بعض أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية التلميذ املراهق بدنيا و فكريا و نفسيا، حىت 

   .بعض العراقيل
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  خالصة المحور الثالث

متحورت ثالثة أسئلة حتت هذا احملور تتعلق أساسا بعالقة التالميذ بأستاذ الرتبية البدنية و الرياضية، و من 

و خالل النتائج احملصل عليها يف اإلستبيان الحظنا أن أكثرية التالميذ يرون أن معاملة أستاذ الرتبية البدنية 

الرياضية هلم جتعلهم يقبلون على ممارسة النشاط البدين الرياضي، هذا يدل أن معظم األساتذة هلم من املستوى 

العلمي املؤهل يف املعاملة اليت تتميز بالدميقراطية و البعيدة عن احلرية التامة جتنبا للفوضى، أما األقلية من األساتذة 

يذ و السبب يف ذلك سواء لشخصية األستاذ املتعصبة أو بقراراته هلم بعض املعامالت اليت ال حيبها التالم

االنضباطية املبالغ فيها و هذا طبعا ما يؤدي إىل نفور التالميذ من هذه املادة وذلك عن طريق تقدمي إعفاءات 

ة أستاذ طبية أو ما شابه ذلك ألجل عدم ممارسة و دراسة هذه املادة، و بالتايل فأغلبية التالميذ يرون أن عالق

الرتبية البدنية و الرياضية باملقارنة مع أساتذة املواد النظرية األخرى فهي تقريبا نفسها أو حسنة و ذلك لتفهم 

األساتذة بأن هذه املادة هلا جانب من الرتفيه و التنفس للتالميذ من أجل مواصلة الربنامج الدراسي دون كره أو 

  .ملل

هتمون بنتائجهم و يتابعو�ا حىت يف املواد النظرية األخرى، فهذا يدل فمعظم التالميذ يرون أن أساتذ�م ي

  .أن معظم األساتذة هدفهم تربوي، نفسي واجتماعي أكثر منه حتضري بدين

أما البعض منهم فإنه مهتمون مباد�م فقط فهذا يعود إىل شخصيتهم أو معامال�م و عالقا�م الغري 

  .تضمرهم من اإلدارة املرحية مع األساتذة اآلخرين و كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :العالقة اإلرتباطية بين التالميذ أثناء درس التربية البدنية و الرياضية

  ما هي الرياضة التي تحب ممارستها أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية فردية أم جماعية؟ 

 المجموع النسبة

%91.17 155 

%8.82 15 

%99.99 170 

 يمثل الطرق التي يفضلها التلميذ في ممارسة التربية البدنية و الرياضية فردية أو جماعية

  
  البدنية و الرياضية فردية أو جماعية

يفضلون ممارسة الرياضات  91.17%

اجلماعية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا لكون أساتذة هذه املادة يعملون جاهدين إلعطاء ألعاب 

إخل و ذلك لتكوين روح التعاون و التكامل بني التالميذ 

حيبون ممارسة حصة الرتبية البدنية و  

جزئية، أو الضعفاء منهم ألن هلم جانب من التعقيد 
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العالقة اإلرتباطية بين التالميذ أثناء درس التربية البدنية و الرياضية:4المحــــــــــورعرض و تحليل نتائج 

ما هي الرياضة التي تحب ممارستها أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية فردية أم جماعية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

84 71 

06 09 

90 80 

يمثل الطرق التي يفضلها التلميذ في ممارسة التربية البدنية و الرياضية فردية أو جماعية 15

البدنية و الرياضية فردية أو جماعيةيمثل الطرق التي يفضلها التلميذ في ممارسة التربية  

  :خامس عشر

91.17من خالل حتليلنا للجدول، تبني أن األغلبية من التالميذ بنسبة 

اجلماعية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا لكون أساتذة هذه املادة يعملون جاهدين إلعطاء ألعاب 

إخل و ذلك لتكوين روح التعاون و التكامل بني التالميذ ..ية حيب التالميذ ممارستها مثل كرة القدم و السلة 

 %8.82بعيدا عن األنانية و احلقد بينهم، و هناك نسبة ضئيلة تتمثل يف 

جزئية، أو الضعفاء منهم ألن هلم جانب من التعقيد الرياضية فردية، و هذا ما نالحظه عند بعض املعوقني بصفة 

  النفسي مع التالميذ املؤهلني بدنيا

جماعية فردية

91,17

8,82

عرض و تحليل نتائج -4

ما هي الرياضة التي تحب ممارستها أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية فردية أم جماعية؟ :15س

   العينة 

 اإلجابة

 جماعية

 فردية

 جمموع 

15الجدول رقم 

 15الشكل رقم 

خامس عشرتحليل السؤال ال

من خالل حتليلنا للجدول، تبني أن األغلبية من التالميذ بنسبة 

اجلماعية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا لكون أساتذة هذه املادة يعملون جاهدين إلعطاء ألعاب 

ية حيب التالميذ ممارستها مثل كرة القدم و السلة مجاع

بعيدا عن األنانية و احلقد بينهم، و هناك نسبة ضئيلة تتمثل يف 

الرياضية فردية، و هذا ما نالحظه عند بعض املعوقني بصفة 

النفسي مع التالميذ املؤهلني بدنيا

  

  

  



 

 

  ر كلهم األغلبية أم البعض فقط؟ 

 المجموع النسبة

%15.88 27 

%70 119 

%14.11 24 

%99.99 170 

 ر بصفة كلية أو األغلبية أو البعض

  
  ر بصفة كلية أو األغلبية أو البعض

من خالل هذا اجلدول أردنا الكشف عن التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الرياضية فاجلدول يبني أن 

 %70أما نسبة . ال يرون أن زمالئهم الذين يدرسون معهم ميارسون كلهم الرتبية البدنية و الرياضية

يرون أن  البعض من زمالئهم  14.11%

الذين يدرسون معهم ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية، و بالتايل فإن العالقة بني التالميذ ختتلف، فهناك عالقة 

ا جد إجيابية بني التالميذ املمارسني للرياضة سواء أثناء حصة الرتبية الرياضية أو يف املواد النظرية األخرى، بينم
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ر كلهم األغلبية أم البعض فقط؟ .ب.هل زمالئك الذي يدرسون معك يمارسون ت

المجموع  الذكور اإلناث

15 12 

61 58 

14 10 

90 80 

ر بصفة كلية أو األغلبية أو البعض.يمثل طريقة ممارسة التلميذ للتربية ب 16الجدول رقم 

ر بصفة كلية أو األغلبية أو البعض.يمثل طريقة ممارسة التلميذ للتربية ب 16الشكل رقم 

  :سادس عشر

من خالل هذا اجلدول أردنا الكشف عن التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الرياضية فاجلدول يبني أن 

ال يرون أن زمالئهم الذين يدرسون معهم ميارسون كلهم الرتبية البدنية و الرياضية

14.11و نسبة  يرون أن األغلبية من زمالئهم ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية

الذين يدرسون معهم ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية، و بالتايل فإن العالقة بني التالميذ ختتلف، فهناك عالقة 

جد إجيابية بني التالميذ املمارسني للرياضة سواء أثناء حصة الرتبية الرياضية أو يف املواد النظرية األخرى، بينم

   .العالقة تنقص أكثر بني املمارسني و الغري املمارسني للرياضة

كلهم األغلبية البعض

15,88

70

14,11

هل زمالئك الذي يدرسون معك يمارسون ت: 16س

   العينة 

 اإلجابة

 كلهم

 األغلبية

 البعض

 جمموع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

سادس عشرتحليل السؤال ال

من خالل هذا اجلدول أردنا الكشف عن التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الرياضية فاجلدول يبني أن 

ال يرون أن زمالئهم الذين يدرسون معهم ميارسون كلهم الرتبية البدنية و الرياضية 15.88%

يرون أن األغلبية من زمالئهم ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية

الذين يدرسون معهم ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية، و بالتايل فإن العالقة بني التالميذ ختتلف، فهناك عالقة 

جد إجيابية بني التالميذ املمارسني للرياضة سواء أثناء حصة الرتبية الرياضية أو يف املواد النظرية األخرى، بينم

العالقة تنقص أكثر بني املمارسني و الغري املمارسني للرياضة

  

  

  

  



 

 

  ر و أثناء المواد النظرية األخرى؟ 

 المجموع النسبة

%62.94 107 

%37.05 63 

%99.99 170 

 ر و المواد األخرى

  
  ر و المواد األخرى

من التالميذ أجابت أن هناك فرق يف العالقة بني 

فهي ترى أنه ليس  %37.05التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية و املواد النظرية األخرى ، أما نسبة 

 هناك فرق بني عالقتهم بزمالئهم أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و املواد النظرية األخرى حيث أن التالميذ

الذين يرون أن هناك فرق يف العالقة بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة باملواد النظرية 

األخرى، أجابوا بأن أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية هناك الالحم و اإلحتكاك و التعبري عن أفكارهم و 
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ر و أثناء المواد النظرية األخرى؟ .ب.هل هناك فرق بين عالقتك بزمالئك  أثناء حصة ت

المجموع  الذكور اإلناث

49 58 

41 22 

90 80 

ر و المواد األخرى.ب.يمثل الفرق بين التالميذ أثناء حصة ت 17الجدول رقم 

ر و المواد األخرى.ب.يمثل الفرق بين التالميذ أثناء حصة ت 17الشكل رقم 

  :سابع عشر

من التالميذ أجابت أن هناك فرق يف العالقة بني  %62.94من خالل هذا اجلدول نالحظ أن نسبة 

التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية و املواد النظرية األخرى ، أما نسبة 

هناك فرق بني عالقتهم بزمالئهم أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و املواد النظرية األخرى حيث أن التالميذ

الذين يرون أن هناك فرق يف العالقة بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة باملواد النظرية 

األخرى، أجابوا بأن أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية هناك الالحم و اإلحتكاك و التعبري عن أفكارهم و 

  . سلوكهم مع وجود روح التعاون بني أفراد القسم

نعم ال

62,94

37,05

هل هناك فرق بين عالقتك بزمالئك  أثناء حصة ت: 17س

   العينة 

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

الشكل رقم 

سابع عشرتحليل السؤال ال

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن نسبة 

التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية و املواد النظرية األخرى ، أما نسبة 

هناك فرق بني عالقتهم بزمالئهم أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و املواد النظرية األخرى حيث أن التالميذ

الذين يرون أن هناك فرق يف العالقة بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة باملواد النظرية 

األخرى، أجابوا بأن أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية هناك الالحم و اإلحتكاك و التعبري عن أفكارهم و 

سلوكهم مع وجود روح التعاون بني أفراد القسم
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  خالصة المحور الرابع

تندرج حتت هذا احملور ثالثة أسئلة تتعلق أساسا بالعالقة اإلتصالية بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و      

الرياضية و نبني من خالل النتائج احملصل عليها يف اإلستبيان اخلاص بالتالميذ، حيث أرتأينا أن الرياضة اليت حيب 

مجاعية أكثر منها فردية ذلك أن األساتذة يسعون جاهدين أن تكون التالميذ ممارستها و باألغلبية هي رياضة 

الرياضة مجاعية من أجل تنمية روح التعاون و التواصل بني التالميذ، و من مث تكون الفروق الفردية عامل مهم يف 

 أن هناك هذه املادة إلختيار أحسن التالميذ من حيث القدرات البدنية و مقارنتها بالقدرات العقلية لديهم إال

عينة صغرية حتت ممارسة النشاط البدين الرياضي فرديا و ذلك قد يكون من عامل الرغبة و عادة ما نالحظ عند 

  .البنات

هذا ما يدل كذلك أن أغلبية التالميذ على مستوى ا الثانويات اليت قمنا بزيار�ا ميارسون و حيبون حصة 

فيها التعبري عن أفكارهم و شعورهم كل تلميذ جتاه زميله أكثر وضوحا الرتبية البدنية و الرياضية أل�ا فرصة يكون 

و أقل تعقيدا مقارنة بعالقا�م يف املواد النظرية األخرى اليت يكون فيها اإلنضباط عامل أساسي جيب احملافظة 

  .عليه

ذ بإعتبارها حافز و بالتايل نقول أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية تنمي العالقة اإلتصالية بني التالمي

  . قوي للتعارف أكثر بينهم

  

  

  

  

  

  



 

 

وضعية األسرة اإلجتماعية للتلميذ و مدى إهتمام األولياء بضرورة 

  هل يهتم أولياؤك بالنتائج المحصلة عليها في التربية البدنية و الرياضية؟ 

 المجموع النسبة

%12.94 22 

%87.05 148 

%99.99 170 

 حول اهتمام األولياء بنتائج التربة البدنية و الرياضية

  
  حول اهتمام األولياء بنتائج التربة البدنية و الرياضية

من التالميذ يقولن أن أولياءهم ال يهتمون بالنتائج احملصلة 

عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا طبعا بنسبة كبرية ألنه يعود إىل املستوى الثقايف املتدين بأمهية الرتبية 

ك املعامل الضعيف املعطى هلذه املادة، و هذا ما جيعل أغلبية 

% 12.94األولياء حيثون أوالدهم على دراسة املواد النظرية األخرى دون اإلهتمام الكبري �ذه املادة، أما نسبة 

البا عند يقولون أن أولياءهم يهتمون بالنتائج احملصل عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ما جنده غ
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وضعية األسرة اإلجتماعية للتلميذ و مدى إهتمام األولياء بضرورة :05المحور عرض و تحليل نتائج 

  :ممارسة النشاط الرياضي

هل يهتم أولياؤك بالنتائج المحصلة عليها في التربية البدنية و الرياضية؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

10 12 

82 66 

90 80 

حول اهتمام األولياء بنتائج التربة البدنية و الرياضية 18الجدول رقم 

حول اهتمام األولياء بنتائج التربة البدنية و الرياضية 18الشكل رقم 

  :عشر

من التالميذ يقولن أن أولياءهم ال يهتمون بالنتائج احملصلة  %87.05من هذا اجلدول تبني لنا أن نسبة 

عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا طبعا بنسبة كبرية ألنه يعود إىل املستوى الثقايف املتدين بأمهية الرتبية 

ك املعامل الضعيف املعطى هلذه املادة، و هذا ما جيعل أغلبية البدنية و الرياضية لدى معظم العائالت، و كذل

األولياء حيثون أوالدهم على دراسة املواد النظرية األخرى دون اإلهتمام الكبري �ذه املادة، أما نسبة 

يقولون أن أولياءهم يهتمون بالنتائج احملصل عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ما جنده غ

   .العائالت الغنية مقارنة مع العائالت الفقرية و املتوسطة

نعم ال

12,94

87,05

عرض و تحليل نتائج -5

ممارسة النشاط الرياضي

هل يهتم أولياؤك بالنتائج المحصلة عليها في التربية البدنية و الرياضية؟ : 18س

   العينة 

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

عشرثامن تحليل السؤال ال

من هذا اجلدول تبني لنا أن نسبة 

عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا طبعا بنسبة كبرية ألنه يعود إىل املستوى الثقايف املتدين بأمهية الرتبية 

البدنية و الرياضية لدى معظم العائالت، و كذل

األولياء حيثون أوالدهم على دراسة املواد النظرية األخرى دون اإلهتمام الكبري �ذه املادة، أما نسبة 

يقولون أن أولياءهم يهتمون بالنتائج احملصل عليها يف الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا ما جنده غ

العائالت الغنية مقارنة مع العائالت الفقرية و املتوسطة

  

  



 

 

 المجموع النسبة

%21.17 37 

%78.82 133 

100% 170 

 لألنشطة الرياضية خارج الثانوية

  
 مدى ممارسة التالميذ لألنشطة الرياضية خارج الثانوية

بعد طرحنا للسؤال تبني لنا أن أغلبية التالميذ ال ميارسون أنشطة رياضية خارج الثانويات و هذا بنسبة 

حيتاج إليه التالميذ من الوسائل البيداغوجية املختلفة، و كذلك إنعدام 

  .الوقت الكايف ألغلبية التالميذ و عدم إهتمام معظم األولياء باألنشطة الرياضية خارج الثانوية

تعرب عن الفئة اليت صرحت بأ�ا ال متارس إي نشاط رياضي خارج 
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  هل تمارس نشاط رياضي خارج مؤسساتكم؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

18 19 

72 61 

90 80 

لألنشطة الرياضية خارج الثانويةمدى ممارسة التالميذ  19الجدول رقم 

مدى ممارسة التالميذ لألنشطة الرياضية خارج الثانوية 19الشكل رقم 

 :تاسع عشر

بعد طرحنا للسؤال تبني لنا أن أغلبية التالميذ ال ميارسون أنشطة رياضية خارج الثانويات و هذا بنسبة 

حيتاج إليه التالميذ من الوسائل البيداغوجية املختلفة، و كذلك إنعدام ألن معظم ا الثانويات توفر ما 

الوقت الكايف ألغلبية التالميذ و عدم إهتمام معظم األولياء باألنشطة الرياضية خارج الثانوية

تعرب عن الفئة اليت صرحت بأ�ا ال متارس إي نشاط رياضي خارج  %21.17يف حني جاءت نسبة 

نعم ال

21,17

78,82

هل تمارس نشاط رياضي خارج مؤسساتكم؟ : 19س

   العينة 

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

الجدول رقم 

تاسع عشرتحليل السؤال ال

بعد طرحنا للسؤال تبني لنا أن أغلبية التالميذ ال ميارسون أنشطة رياضية خارج الثانويات و هذا بنسبة 

ألن معظم ا الثانويات توفر ما  % 78.82

الوقت الكايف ألغلبية التالميذ و عدم إهتمام معظم األولياء باألنشطة الرياضية خارج الثانوية

يف حني جاءت نسبة 

  .املؤسسة

  

  

  

  

  

  



 

 

  هل تتوفر ما يحتاجون أثناء ممارستكم للتربية البدنية و الرياضية في مؤسستكم؟ 

 المجموع النسبة

%67.64 115 

%32.35 55 

%99.99 170 

 ر.ب.ممارسة تيمثل رأي التالميذ في توفير ما يحتاجون أثناء 

  
  ر.ب.يمثل رأي التالميذ في توفير ما يحتاجون أثناء ممارسة ت

يقولون انه يتوفر ما حيتاجون إليه أثناء ممارستهم 

للرتبية البدنية و الرياضية يف مؤسستهم، و كما قلنا سالفا أن معظم املؤسسات أو الثانويات توفر إدار�ا خمتلف 

فهي ترى غري  %32.35الوسائل البيداغوجية املختلفة كالقاعات الرياضية و املالبس املخصصة لذلك، أما نسبة 

�مل بعض اجلانب املخصص للرياضة، مما يؤدي إىل تذمر أساتذة الرتبية البدنية و 
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هل تتوفر ما يحتاجون أثناء ممارستكم للتربية البدنية و الرياضية في مؤسستكم؟ 

المجموع  الذكور اإلناث

55 60 

35 20 

90 80 

يمثل رأي التالميذ في توفير ما يحتاجون أثناء  20جدول رقم 

يمثل رأي التالميذ في توفير ما يحتاجون أثناء ممارسة ت 20الشكل رقم 

  :عشرون

يقولون انه يتوفر ما حيتاجون إليه أثناء ممارستهم % 67.64: أن من خالل حتليلنا هلذا اجلدول إستنتجنا

للرتبية البدنية و الرياضية يف مؤسستهم، و كما قلنا سالفا أن معظم املؤسسات أو الثانويات توفر إدار�ا خمتلف 

الوسائل البيداغوجية املختلفة كالقاعات الرياضية و املالبس املخصصة لذلك، أما نسبة 

�مل بعض اجلانب املخصص للرياضة، مما يؤدي إىل تذمر أساتذة الرتبية البدنية و  الثانويات

  .الرياضية، و ملل التالميذ فينتج عن كل ذلك الغياب و الالمباالة

نعم ال

67,64

32,35

هل تتوفر ما يحتاجون أثناء ممارستكم للتربية البدنية و الرياضية في مؤسستكم؟ : 20س

   العينة      

 اإلجابة

 نعم

 ال

 ا�موع

جدول رقم 

الشكل رقم 

عشرونتحليل السؤال ال

من خالل حتليلنا هلذا اجلدول إستنتجنا

للرتبية البدنية و الرياضية يف مؤسستهم، و كما قلنا سالفا أن معظم املؤسسات أو الثانويات توفر إدار�ا خمتلف 

الوسائل البيداغوجية املختلفة كالقاعات الرياضية و املالبس املخصصة لذلك، أما نسبة 

الثانوياتألن بعض ذلك 

الرياضية، و ملل التالميذ فينتج عن كل ذلك الغياب و الالمباالة
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  :خالصة المحور الخامس

يندرج حتت هذا احملور أربعة أسئلة تتعلق بوضعية األسرة اإلجتماعية للتلميذ و مدى إهتمام األولياء 

بضرورة ممارسة التلميذ للنشاط الرياضي، و أثناء اإلستبيان املقدم للتالميذ و بعد حتليل النتائج إكتشفنا أن وضعية 

�ا ختتلف بني الغنية و املتوسطة و الفقرية كما أن احلالة التلميذ اإلجتماعية حسب الثانويات اليت قمنا بزيار�ا أ

العائلية املتوسطة هي األكثر إنتشارا بني التالميذ، و يبدو حسب النتائج اليت بني أيدينا إن إهتماما األولياء 

توسطة و بالنتائج احملصل عليها يف الرتبية البدينة و الرياضية عند أبنائهم ضئيلة جدا خاصة عند العائالت امل

الغنية، أما البقية املهتمة بالنتائج الرياضية فهي بنسبة كبرية عند العائالت الغنية، إذن هذا يدل على أن اآلباء غري 

مهتمني سواء أ�م يرون أن نتائج الرتبية البدينة و الرياضية غري مؤثرة يف نسبة الناجح ألبنائهم أو جلهلهم ألمهية 

 تربية التلميذ يف كل ا�االت ، فهذا دليل على أن أغلبية التالميذ ال ميارسون نشاط الرتبية البدنية  الرياضية يف

 رياضي آخر خارج مؤسسا�م نظرا لعدم دعم أوليائهم هلذه الفكرة، فهم يرو�ا مضيعة للوقت و املال حسب 

تتوفر على ما حيتاجونه استجوابنا لبعض التالميذ، و لكن الشيء الذي له عامل إجيايب هو أن معظم الثانويات 

  .التالميذ فرمبا الشيء الذي ترك معظمهم ال ميارسون نشاط بدين آخر خارج املؤسسة
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 :بالفرضيات مناقشة-6

التحصيل الدراسي  تأثير الممارسة الرياضية على "من خالل دراستنا ملوضوع البحث حتت عنوان 

ثانوية "  اتها بالثانويناو دراستنا املبدئية اليت أجري، ")سنة 20-17(المرحلة العمرية  الطور الثانوي تالميذل

و بعد قراءة اجلدول و التحليل اإلحصائي للنتائج  ،"ثانوية اإلخوة ظريفسيدي عدة و ثانوية مازونة اجلديدة، 

  :الوصول للمعطيات التالية استطعنا

  : الفرضية األولى

تالميذ الطور الثانوي يحبون ممارسة التربية البدنية و الرياضية لشعورهم بالراحة و "الفرضية  تقول

قد حتقق و ذلك بتجاوب التالميذ مع أسئلة اإلستبيان، حيث أن أغلبية التالميذ ، "مادة أساسية اعتبارها

هل حتب ممارسة الرتبية  :من احملور األول 01يشعرون بالراحة أثناء ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية فالسؤال رقم 

من نفس احملور حيث كان ال الثاين ؤ سال جاء و،  %88.23 بنسبة نعم :د النتائج كالتايلفنج ،البدنية والرياضية

كما جتدر اإلشارة إىل ، %62.85مباذا تشعر بعد �اية حصة الرتبية البدنية والرياضية فنجد الشعور بالراحة بنسبة 

الدراسات املشا�ة املشار إليها يف مقدمة البحث ، جاءت نتائج الدراسة الثانية و تشري إىل مدى تطور يف  هأن

  .التالميذ إجيابيا من الناحية اجلسدية و النفسية ، فإجيابية الناحية النفسية تدخل ضمنها الشعور بالراحة و الرتويح

 : الفرضية الثانية

 ".بدنية والرياضية الحافز األول للحصول على نتائج دراسية جيدةالتربية ال "الفرضية الثانية  قولت - 

احملـــــــــــور من  6 فنقول أن الفرضية قد حتققت و ذلك بنتائج املتحصل عليها من اإلستبيان فمثال السؤال رقم - 

هل  " السؤالحيث جاء ، الدراسة أثر الرتبية البدنية و الرياضية يف حافزية التلميذ جتاهالذي كان حول  02

 ".لى احلصول على نتائج دراسية جيدةترى أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تساعد ع

من نفس  8 ؤالباإلضافة إىل الس،  %51.76 نسبةنعم ب :جاءت حسب رأي جمتمع البحثفنجد النتائج  - 

و السؤال رقم ،  %55.29نعم  جاءت فاإلجابة ،هل حتمسك الرتبية البدنية و الرياضية يف دراستك :احملور

دروسك اإلجابة  بعااستيهل ترى أن الرتبية البدنية والرياضية تساعدك على : 2كذلك من نفس احملور   10

 .%52.35نعم 

ملا مت عرضه يف هذه الفرضية، حيث أثبتت النتائج يف كل الدراسات  فندةجاءت نتائج الدراسات املشا�ة م -

 .أمهية النشاط الرياضي على مستوى املؤسسات الرتبوية يف حتسني التحصيل الدراسي للتالميذ
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 : ةالفرضية الثالث

أستاذ التربية البدنية و الرياضية و األصدقاء هم الحافز األول لممارسة : تقول الفرضية الثالثة

  .التالميذ التربية البدنية والرياضية

عالقة  :03حملـــــــــــور امن  12 ب و التالميذ مع األسئلة فمثال السؤالو الفرضية حتققت و ذلك بتجا

هل معاملة األستاذ لكم جتعلكم تقبلون  :، و قد كان نص السؤالالتلميذ بأستاذ و درس الرتبية البدنية والرياضية

يقبلون على ممارسة الرتبية البدنية و  %67.05فكانت النتائج  ،على ممارسة الرتبية البدنية والرياضية أو تنفرون

الرياضية و السؤال هل حتب ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية فردية أو مجاعية فكانت النتائج ممارستها مجاعية بــ 

سات املشا�ة اليت مت التطرق هلا يف مقدمة البحث، مشلت عينة اكما جيب التنويه على أن الدر ، 91.17%

البحث فيها األساتذة أي أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية، و هذا غن دل على شيء فإنه يدل على دور أستاذ 

النشاط الرياضي على أحسن وجه، ملا له من  مادة الرتبية البدنية و الرياضية يف حتبيب و جذب التالميذ إىل ممارسة

  .تأثري إجيايب عيهم من الناحية الدراسية، البدنية و النفسية

  :و اإلقتراحات التوصيات-7

 بأن إدراكنا ومع ،الدراسي التحصيل على الرياضية املمارسة تأثري حول �ا قمنا اليت دراستنا من انطالقا

 بالنظر و، العديدة العلمية البحوث من جزء تعد بل مانعة جامعة دراسة اعتبارها ميكن ال املتواضعة الدراسة هذه

 قريب من أو بعيد من سواء األمر يهمه من كل إىل االقرتاحات من جمموعة نقدم، إليها توصلنا اليت النتائج إىل

 : يلي كما هي و، مفيدة و بناءة تكون أن نأمل واليت

 .الرياضية املمارسة جمال يف جديد هو ما كل على للتعرف وهذا وعلمية بيداغوجية وندوات جلسات عقد - 

 .كاملخدرات االجتماعية اآلفات عن لالبتعاد وذلك الرياضية املمارسة إىل املراهقني من كبري عدد استقطاب - 

 التالميذ لتشجيع املستطاع قدر الرياضية للممارسة الضرورية الوسائل وتوفري ،الرياضية املراكز إنشاء تشجيع - 

 و علمي جو خلق إىل �دف القاعدية املمارسة توسيع أجل من وهذا ،أوجهه مبختلف الرياضي على النشاط

 . الدراسي التحصيل يف الرياضية املمارسة بدور وا�تمع األولياء توعية، و املراهق لدى نشيط

 والتوجيهات العلوم مبختلف املدرسني وتزويدهم رسكلة أجل من متواصلة تكوينية دورات تنظيم ضرورة - 

 .البيداغوجية

 هذا إجناز يف وفقنا الذي وجل عز اهللا ونشكر ،اجلميع ضن حسن عند نكون أن نتمىن األخري ويف 

  .  اهللا شاء إن أخرى رسائل اجناز إىل الطريق لنا متهد أوىل مبدئية كمذكرةاملتواضع   العمل
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  :الخاتمة

  ويف ظروف مالئمة ومساعدة للتلميذ وتعود ،بشكل جيدثانويات لكي تتم املمارسة الرياضية يف ال

 كل يف جيب أن تتوفر ،البدنية واالجتماعية والصحية،العقلية والنفسية ،على التلميذ يف مجيع اجلوانب الفائدة

        تتوفر فيه مجيع أن ومن بني هذه الشروط والذي جيب  ،الشروط اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدف

الربنامج املتبع و  ،نظامي بشكل الثانويات املسّريون القادرين على تسيريو  ،قييحق أستاذالشروط أيضا ليكون 

  .وكذلك أوقات التدريب واحلجم الساعي لكل حصة 

    استبيان بتقدمي قمنا ،الشروط هذه على تتوفر األخرية هذه كانت إذا ما و لثانوياتا حمتوى ملعرفة و

 الثانوية يف متوفرة الشروط كل أن لنا تبّني  ،املتحصلة والنتائج املطروحة األسئلة على األجوبة يف جاء ومما ،لتالميذل

 عايل تعليمي مستوى ذوي األساتذة على توفرت  ثانويةفال ،وسهولة حرية بكل الرياضة مبمارسة التلميذ يقوم لكي

 احرتام( الرياضة ممارسة يف االنضباط على التالميذ مبحاسبة يقوم منها أنه خمتلفة أدوار ألستاذايلعب  حيث،

 حتصيله يف التلميذعلى  اعائق أبدا تشكل ال املمارسة الرياضية أن كما  ،)...التأخر ،التغيب ،األخالقية القواعد

  .بكل أرحيية حصة كل يف الرياضي نشاطه الوقت الكايف ليمارس للتلميذإذ مينح  ، الدراسي

 التالميذ  بأولياء أدى للمجتمع عطيهات اليت اجليدة والصورة الثانوية عليها توفرت اليت الشروط هذه كل  

 العقلية قدراته تطوير إىلالتلميذ ب يؤدي ممّا ،وأمهية فوائد من هلا ملا وهذا ، الرياضة ممارسة إىل أوالدهم تشجيع إىل

 مثل اخلطرية االجتماعية اآلفات عن بعيد يكون كما،الرياضية بالروح التشبع و ،سلوكه وحتسني مكبوتاته وتفريغ

نشاطه  ومتابعة الدراسي مستواه حيفز التلميذ إىل حتسني هذا كل ،املدرسي التسرب وتفادي ،املخدرات ،التدخني

 .ومثابرة جناح بكل الرياضي

حتصيله  على التلميذ وهذا يساعد اجيايب تأثري هلا الثانوية يف الرياضية املمارسة أن القول ميكن األخري يف

 .اجليد الدراسي
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  :يف إطار التحضري لنيل مذكرة خترج شهادة املاسرت ، حتت عنوان 

  التحصيل الدراسي لتالميذ الطور الثانوي تأثير الممارسة الرياضية على

املتمثلة يف جمموع أسئلة هذه اإلستمارة  حتكيم، بطلبنا املتمثل يف احملرتمة  نتقدم إىل سيادتكم

 .موجهة إىل تالميذ مستوى الطور الثانوي

  

  :تحت إشراف األستاذ:                                                                 من إعداد الطلبة

  .حمزاوي حكيم. د       .                                                                المرربي توفيق

 .العربي دواجي حسين

  

  

  

  

  

 2014/2015: السنة الجامعية

  

 رأي�املحكم�ن�
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  جامعة عبد الحميد بن باديس

  معهد التربية البدنية و الرياضة

 

 

 

  دراسة إستطالعية

  :إطار التحضري لنيل مذكرة خترج شهادة املاسرت ، حتت عنوان يف 

  التحصيل الدراسي لتالميذ الطور الثانوي تأثير الممارسة الرياضية على

 .نتقدم إىل سيادتكم، بطلبنا املتمثل يف ملء هذه اإلستمارة وفق األسئلة املوجهة إليكم

  

  :تحت إشراف األستاذ                               :                                  من إعداد الطلبة

  .حمزاوي حكيم. د.                                                                       المرربي توفيق

 .العربي دواجي حسين

  

  : مالحظة

 .تستعمل هذه اإلستمارة في إنجاز مشروع تخرج -

 .شفافية كون اإلجابات لها مدلوالت إحصائيةنرجو اإلجابة عن األسئلة بصدق و  -

 .مكان الجواب المناسب Xتتم اإلجابة عن األسئلة بوضع عالمة  -

 .يمكن اإلجابة عن السؤال باختيار إجابتين مناسبتين -

  2014/2015: السنة الجامعية

 �ست�يان�ستمارة�إ



 

 
 

 

  :األسئلة

 :المؤسسةإسم  - 

 :المنطقة - 

 :السنة الدراسية - 

 ذكر                                  أنثى الجنس                             

  عالقة و إحساس التالميذ تجاه التربية البدنية و الرياضية :01المحـــــــــــور.   

  .هل تحب ممارسة التربية البدنية و الرياضية: 1السؤال 

  نعم                                                 ال                           

  بماذا تشعر بعد نهاية حصة التربية البدنية و الرياضية؟ :: 2السؤال 

            اإلرتياح                                            القلق                            التعب                

  هل تعتبر مادة التربية البدنية و الرياضية أساسية أم ثانوية؟ :3السؤال 

  ثانوية                                               أساسية                            

  ماهي األهمية التي تعطونها للتربية البدنية و الرياضية مقارنة بالمواد األخرى؟ :4السؤال 

  نفس األهمية                                       أكثر أهمية                          أقل أهمية                           

  ماهي المشاكل التي تصادفها أثناء ممارستك و دراستك لمادة التربية البدنية و الرياضية؟ :5السؤال 

  سوء برمجة حصة ت ب ر        عدم وجود مشاكل                  التعب                             

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  الدراسة أثر التربية البدنية و الرياضية في حافزية التلميذ تجاه :02المحـــــــــــور.  

  هل ترى أن ممارسة التربية البدنية و الرياضية تساعدك على الحصول على نتائج دراسية جيدة؟ :6السؤال 

  ال                                           نعم      

  أين تحس بأكثر ارتياح ، في المواد النظرية أو في حصة التربية البدنية و الرياضية؟ :7السؤال 

  أثناء حصة ت ب ر                               المواد النظرية

  هل التربية البدينة و الرياضية تحمسك في دراستك؟ :8السؤال 

  نعم                                                ال

  أثناء فترة اإلمتحانات هل تحب أن تمارس التربية البدنية و الرياضية؟ :9السؤال 

  نعم                                                ال

  دروسك؟هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تساعدك على استيعاب  :10السؤال 

  نعم                                                ال

  هل ترى أن التربية البدنية و الرياضية تنمي الجسم أو الفكر أو اإلثنين معا؟ :11السؤال 

  تنمي الفكر                                        تنمي الجسم                        اإلثنين معا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  عالقة التلميذ بأستاذ و درس التربية البدنية والرياضية :03المحـــــــــــور.  

  ر أو تنفرون منها؟.ب.هل معاملة األستاذ لكم تجعلكم تقبلون على ممارسة ت :12السؤال 

  تقبلون على ممارسة ت ب ر                      تنفرون من ممارسة ت ب ر 

  بأستاذ التربية البدنية و الرياضية بالمقارنة مع أساتذة المواد النظرية؟كيف هي عالقتك  :13السؤال 

  حسنة                                              نفسها                                سيئة     

لبدنية الرياضية هل أستاذ التربية البدنية و الرياضية يهتم بالنتائج المحصلة في مادة التربية ا :14السؤال 

  فقط أو حتى في المواد األخرى؟

  التربية البدنية و الرياضية فقط                     نتائج المواد األخرى     

  

  العالقة اإلرتباطية بين التالميذ أثناء درس التربية البدنية و الرياضية :04رالمحـــــــــــور.  

  ممارستها أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية فردية أم جماعية؟ما هي الرياضة التي تحب  :15السؤال 

  جماعية                                              فردية     

  ر كلهم األغلبية أم البعض فقط؟.ب.هل زمالئك الذي يدرسون معك يمارسون ت :16السؤال 

  كلهم                                              األغلبية                                          البعض     

  ر و أثناء المواد النظرية األخرى؟.ب.حصة ت بزمالئك أثناءهل هناك فرق بين عالقتك  :17السؤال 

  نعم                                                 ال     

     

  وضعية األسرة اإلجتماعية للتلميذ و مدى إهتمام األولياء بضرورة ممارسة النشاط :05المحـــــــــــور

  .الرياضي

  هل يهتم أولياؤك بالنتائج المحصلة عليها في التربية البدنية و الرياضية؟ :18السؤال 

  نعم                                                 ال     

  هل تمارس نشاط رياضي خارج مؤسساتكم؟ :19السؤال 

  نعم                                                 ال

  هل تتوفر ما يحتاجون أثناء ممارستكم للتربية البدنية و الرياضية في مؤسستكم؟ :20السؤال 

  ال                                              نعم   

  



 

 
 

 

 ملخــص البحـث

المرحلـــة  لطـــور الثـــانوي تـــأثير الممارســـة الرياضـــية علـــى التحصـــيل الدراســـي : الدراســـةهـــذه عنـــوان كـــان 

يف إبــراز مــدى أمهيــة املمارســة الرياضــية عنــد التالميــذ ، حيــث �ــدف هــذه الدراســة إىل  )ســنة 20-17(العمريــة 

  .وعالقتها بالتحصيل الدراسيالثانوية 

تالميــذ الطــور الثــانوي حيبــون ممارســة الرتبيــة البدنيــة و الرياضــية، لشــعورهم بالراحــة و أن و الفــرض مــن الدراســة 

جمموعــة مــن التالميــذ املختــارة مــن قبــل الطلبــة بطريقــة عشــوائية حبيــث مشلــت عينــة البحــث  .اعتبارهــا مــادة أساســية

  .تلميذ 170سنة، و الذي كان عددهم  20-17يدرسون يف السنة الثالثة ثانوي ترتاوح أعمارهم ما بني 

و اســـتعملنا النســـبة املئويـــة كدراســـة إحصـــائية يف حبثنـــا هـــذا نظـــرا لكو�ـــا املناســـبة لتحليـــل بيانـــات اإلســـتبيان، و 

  .بنتائج موثوق �ا علميا اخلروج

بعد حتليلنا لنتائج اإلستبيان اخلاص بالتالميذ إستنتجنا أن معظمهم حيبون ممارسة الرتبية البدنية والرياضية و      

، و مما يعود إجيابيا على مستوى حتصيلهم الدراسي، حللحرية و الرتويو النفسي  السرتخاءلذلك أل�م وجدوا جماال 

  .اإلستبيان املقدم هلم علىخالل إجابا�م  هذا

أن أكثرية التالميذ يرون أن معاملة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية هلم جتعلهم كإستنتاج آخر ميكن القول 

، إال األقلية من األساتذة هلم بعض املعامالت اليت ال حيبها التالميذ ، يقبلون على ممارسة النشاط البدين الرياضي

بب يف ذلك شخصية األستاذ املتعصبة أو قراراته االنضباطية املبالغ فيها، و هذا ما يؤدي بالتالميذ إىل و الس

و بالتايل فأغلبية التالميذ يرون أن عالقة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية حسنة مقارنة مع . النفور من هذه املادة

 . أساتذة املواد النظرية األخرى

خــالل دراســتنا الــيت قمنــا �ــا حــول تــأثري املمارســة الرياضــية علــى التحصــيل الدراســي لتالميــذ يف األخــري مــن و 

  :الطور الثانوي، يوصي الطلبة بــ

 .الرياضية كل ما هو جديد يف جمال املمارسة عقد جلسات وندوات بيداغوجية وعلمية وهذا للتعرف على - 

 .كاملخدرات الرياضية وذلك لالبتعاد عن اآلفات االجتماعيةاستقطاب عدد كبري من املراهقني إىل املمارسة  - 

ـــوفري الوســـائل الضـــرورية للممارســـة الرياضـــية قـــدر -  ـــذ علـــى النشـــاط الرياضـــي مبختلـــف  املســـتطاع لتشـــجيع ت التالمي

 .جو علمي و نشيط لدى املراهق وهذا من أجل توسيع املمارسة القاعدية �دف إىل خلق ،أوجهه

 

 



 

 
 

 

Résumé  

Cette étude qui parle sur l’influence de la participation de Sport au sein d’établissement 

scolaire sur le rendement scolaire (niveau secondaire et l’âge de 17 à 20 ans),  a pour but 

démontré l’importance de sport chez les élèves et relation avec le rendement scolaire. 

Sachant que les élèves aime participer le sport pour se reposer le morale.  

Comme échantillon de recherche, nous avons sélectionnés de façons aléatoire 170 

élèves de 3ème année secondaire,  âgé de 17 à 20 ans. 

Nous utilisons le pourcentage pour étudier la phase statistique de nos résultats, et on a 

employées le questionnaire pour interpréter la problématique et les hypothèses de cette 

étude ; a la fin nous avons  ressortons avec des conclusions selon des critères scientifiques. 

L’analyse des résultats de questionnaire ont montré que la plus part des élèves aimes le 

sport  perce que c’est un domaine de relaxation pchysique et de liberté reflétant 

positivement  sur le rendement scolaire. 

En plus, a la plus part des élèves assurent que la relation avec l’enseignant de cette 

matière influence  directement sur cette amour. 

Une minorité des enseignants possèdent une personnalité et des décisions sévères 

rendent l’élève contre la matière. 

Finalement, basent sur cette étude sur l’influence de sport sur le rendement des élèves 

de niveau secondaire  nous recommandons : 

- Programmer des séminaires et des journées scientifiques pour présenter tous ce 

qui est nouveau. 

- Concentrer surtouts des adolescents pour les éloignées des fléaux sociales. 

- Assurer le matériel nécessaire de différentes activités sportives pour encourager 

les élèves vers un engagement  scientifique et actif chez les adolescents. 

 

 

  




