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 إهـــــــــــــــــــــــــــــداء
 الحكمة ألىؿ العمـ بالعربيةمف الكممة الناطؽ بالبياف و  خالؽالحمد هلل بارئ النسمة ال         

  عجميةباألال                     

القمبيف الحييف إلى العيوف التي قاطعت النوـ لتسير عمى راحتي إلى االسميف إلى الحضنيف الدافئيف و 
ي إلى قدوتاي في الحياة امالمذاف يخفيا سر نجاحي إلى مف ىما كبيريف بإيمانيما وأخبلقيما وتعاونيما الس

      إلى تمؾ العيوف التي أتطمع بيا طيؼ المستقبؿ  .ف لكما مني كؿ التقدير واالحتراـيالغالي "والديف"وال
دربي والغالية عمى قمبي إلى العزيز عمى قمبي الكتكوت أخي  ةرفيقو  زوجتيوميدت لي طريؽ النجاح 

لي طريؽ العمـ و غرسوا في حب المعرفة كؿ األساتذة مف  أناراالصغير قصي و أخي محمد إلى الذيف 
 األصدقاء الذيف ال يسع المقاـ لذكرىـ كما ال أنسى كؿ األحباب و  .بتدائي حتى الجامعيالطور اال

 .دمف بعيو مكاف في قمبي مف قريب و إلى كؿ مف ل، كمثوـاألىؿ و خاصة خالتي ارب و إلى كؿ األق

 سمـ حمد بف عبد اهلل صمى اهلل عميو و قائدنا مو وصمى اهلل عمى سيدنا وحبيبنا            

 

 ميمس عبد المحسن                                       
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــداء
الصواب وأحمده حمد مف وأنزؿ عمييـ الكتب مبينة لمخطأ و الحمد هلل الذي سمـ ميزاف العدؿ لذوي األلباب 

محمد عبده ورسولو يطيب لي أف أقدـ ىذه القطرة التي سيدنا وحبيبنا يعمـ أنو مسبب األسباب وأشيد أف 
اإلنساف إلى الدىر أىدي ثمرة جيدي إلى الوالديف  أدفعيا إلى البحر الزاخر إنو بحر العمـ الذي يخمد
لى الوالديف المذاف تربيت عمى يدىما حفظيـ  العزيزيف المذاف كانا لي منبعا لمثقة والصبر وحسف الخمؽ وا 

لى إخوتي حسيف، عبد المطيؼ، صالح وعبد الحفيظ  اهلل جميعا    وزوجاتيـ وضياء وأطاؿ في عمرىـ وا 
لى أخي صحراوي ربحي و   اإلخوة كؿ و أبوبكر وفارس ربحي وأخواتي وا 

 لذكرىـاألصدقاء الذيف ال يسع المقاـ كما ال أنسى كؿ األحباب و 

مالكي  الكريمة عائمةالوالى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ العممي ولو بكممة طيبة، دوف أف أنسى كؿ 
 ـ.راوفي األخير تقبموا مني فائؽ الشكر واالحتوفميتي 

ؿ بيتو آوصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى بدر التماـ طب القموب ودوائيا سيدنا وقائدنا محمد صمى اهلل عميو و 
 وصحبو وسمـ 

 

 مالكي عمار
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 ـــقديرشكر وت
 الحكمة ألىؿ العمـ بالعربية خالؽ مف الكممة الناطؽ بالبياف و الحمد هلل بارئ النسمة ال        

 عجمية ال باال                                         

ا عمى إتماـ ىذا البحث المتواضع جؿ شكرا يميؽ بجبلؿ وجيو وعظيـ سمطانو لتوفيقو لننشكر اهلل عز و   
                                                                                                                                          دراسةال هف ساعدونا بشكؿ كبير في إنجاح ىذنتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جميع التبلميذ الذيا كم

 النجاح في مشوارىـ الدراسي.وندعو ليـ اهلل بالتوفيؽ و 

عبر الوطف ومعيد الرياضية ة و عموـ وتقنيات النشاطات البدني ـاقسوأمعاىد كما نخص بالذكر كؿ أساتذة 
 المنصرمةمدة التكويف لما قدموه لنا طيمة مستغانـ خاصة 

 .استثناءوجؿ في إنجاز ىذا البحث دوف  كر كؿ مف كاف لو فضؿ بعد اهلل عزكما ال ننسى ذ

 التقديركؿ الشكر و لكـ منا 

 :بالطال    

               مالكي عمار   ميمس عبد المحسف     
 

 



 

 

 ممخص البحث:

تحسيف العبلقات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة في دور حصة التربية البدنية والرياضية  عنوان البحث:
 الثانوية األقساـ النيائية

لػدى  العبلقػات االجتماعيػةتحسػيف  فػي التربيػة البدنيػة والرياضػية لمعرفة مدى اسياـ حصػة تهدف الدراسة

 التربية البدنيػة والرياضػية حصةالوقوؼ عمى اذ ما كانت ىو  والغرض من الدراسةتبلميذ المرحمة النيائية 

وشػػممت العينػػة ، فػػي تحسػػيف العبلقػػات االجتماعيػػة لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة النيائيػػة لثانويػػة الحسػػف ابػػف الييػػثـ

 تمميذ والتي كاف اختيارىا عشوائيا 255تمميذ وتمميذة مف مجتمع البحث الذي عدده  85عمى 

أداة اإلحصػػاء االسػػتبانة التػػي تػػػـ  -المصػػادر والمراجػػع–المقػػاببلت الشخصػػية  التاليــة األدواتاســتخدمنا 

التػي تػـ توزيعيػا عمػى أسػاتذة عمػـو وتقنيػات النشػاطات البدنيػة  توزيعيا عمى التبلميذ ،االستمارة االستبيانية

 والرياضية ومتخصصيف في عمـ النفس واالجتماع .

فػػػراغعنػػػد تحميػػػؿ  أمػػػا التاليػػػة  معامػػػؿ االرتبػػػاط  الوســـائل ااحصـــائيةالنتػػػائل المتحصػػػؿ عمييػػػا اعتمػػػدنا  وا 

 ²كاسبيرماف، النسب المئوية، قانوف 

ىػػي فػػي األوؿ عمميػػة تربويػػة تعمػػؿ عمػػى تنميػػة القػػدرات اف حصػػة التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية  أهــم اســتنتاج

 ، ء مفتوح أماميـ إلخراج مكبوتاتيـإضافة إلى كونيا فضا ،والميارية والعقمية عند التبلميذالحركية 

بقدر المواد إعطاء حصة التربية البدنية والرياضية اىمية اكبر مف ساعتيف في األسبوع أهم توصية 
 األخرى

 

 

 

 

 

 



 

 

بالفرنسيةملخص البحث   

 Résumé de la recherche: 

Titre de la part de l'éducation physique et du sport dans l'amélioration des 

relations sociales chez les élèves du secondaire 

L’objectif de l’étude est de déterminer si la part de l’éducation physique et du 

sport dans l’amélioration des relations sociales des élèves de la dernière année 

du lycée d’Ibn al-Haytham est composée de 85 étudiants et d'étudiants de La 

communauté de recherche de 255 personnes a été sélectionnée au hasard 

Nous avons utilisé les outils suivants - interviews - sources et références - le 

questionnaire de l’outil statistique distribué aux étudiants, le questionnaire du 

questionnaire distribué aux professeurs de sciences et techniques des activités 

physiques et sportives et aux spécialistes en psychologie et en sociologie. 

Lors de l’analyse et de la suppression des résultats obtenus, nous avons adopté 

les méthodes statistiques suivantes: coefficient de corrélation de Spearman, 

pourcentages, loi de Ka² 

La conclusion la plus importante est que la part de l'éducation physique et du 

sport constitue le premier processus éducatif visant à développer les capacités 

motrices, les habiletés et les élèves mentaux, en plus de constituer un espace 

ouvert devant eux pour leur permettre de se libérer de leurs responsabilités. 

La recommandation la plus importante est de donner à l'éducation physique et 

aux sports une part plus importante que deux heures par semaine au même 

titre que les autres matériels 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 ملخص البحث باالنجليزية

 

Research Summary: 

Title of the share of physical education and sports in improving social relations 

among secondary school students 

The objective of the study is to determine whether the share of physical 

education and sports in improving the social relations of students in the final 

stage of the high school of Ibn al-Haytham. The sample included 85 students 

and students from The 255-person research community was randomly selected 

We used the following tools - interviews - sources and references - the 

statistical tool questionnaire distributed to students, questionnaire 

questionnaire distributed to professors of science and technology of physical 

and sports activities and specialists in psychology and sociology. 

When analyzing and emptying the obtained results, we adopted the following 

statistical methods: Spearman correlation coefficient, percentages, Ka² law 

The most important conclusion is that the share of physical education and 

sports is the first educational process that works to develop the motor skills, 

skills and mental students, in addition to being an open space in front of them 

to remove their clutches, 

The most important recommendation to give the share of physical education 

and sports more important than two hours a week as much as other materials 
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 قائمـــــة الجـــــــداول

رقم  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولعنــــــــــــــــــــــــــــــوان  الصفحة
 الجدول

(:يوضح أسماء والدرجات العممية والجامعة التابعيف ليا األساتذة 01جدوؿ رقـ ) 56
 المحكميف.

01 

لحساب الصدؽ الخاص  سبيرماف(: يوضح نتائل معامؿ االرتباط 02جدوؿ رقـ ) 59
 بمحاور استبياف التبلميذ.

02 

الخاص  سبيرماف(: يوضح نتائل الثبات بطريقة إعادة معامؿ االرتباط 03جدوؿ رقـ) 60
 بمحاور استبياف التبلميذ.

03 

ذمَٛ تؤداء اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا األعرار تؤِاْ خالي زصح اٌرشت١ح  (:04جدوؿ رقـ) 58

 04 حاٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١

يحث األستاذ على نظافة األماكن التي تمارس فيها تمارين في حصة التربية  (:05جدوؿ رقـ) 59
 05 البدنية والرياضية

اٌرال١ِز ِٓ  ٠ّٕع األعرار٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي إرا ِا واْ : (65الجذول سقم) 60

سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا اٌطعاَ فٟ األِاوٓ اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح 

 ٚاٌش٠اض١ح
 

06 

األعرار ٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ( 66الجذول سقم ) 61

 أزذ صِالئه أثٕاء إٌّافغح فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ اٌش٠اض١ح

 
07 

األصتار يحثك على االعتزاس ارا ِا واْ  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي( 67الجذول سقم ) 62

 البذنيت والشياضيتلزمالئك أثناء حصت التشبيت 

 
08 

األستاذ يحثك على التنافس  ارا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي( 68الجذول سقم ) 63

 حصة الالشريف أثناء 

 

09 

اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا ِا وأد (06الجذول سقم ) 64

 سٚذ اٌرضآِ ٚاٌّغاعذج أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
 

10 

ذ١ٔححح زصححح اٌرشت١ححح اٌثوأححد  ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي ارا ِححا (00الجددذول سقددم ) 65

 11 اٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ٚإٌضاعاخ ت١ٓ اٌضِالءٚ
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ذّاس٠ٓ األعرار ذحذعٛا إٌحٝ ِا وأد  إرا٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي  (01الجذول سقم )

 .                   اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِز خالي زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح66

 
٠محَٛ األعحرار تحضسل اٌّسثحح تح١ٓ ِا  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا (02الجذول سقم ) 66

 .اٌرال١ِز ذى٠ٛٓ اٌفشق فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

 
12 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح  إرا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (03الجذول سقم )  67

 ٚاٌش٠اض١ح ٠مَٛ ترٛخ١ٙه ٚإعطائه ٔصائر ذغاعذن عٍٝ وغة اٌضِالء
 

13 

اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذمَٛ تٙا إرا ِا وأد  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (04الجذول سقم ) 68

 ٚاٌش٠اض١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌضِالءأثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح 
 

14 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح  إرا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (05الجذول سقم ) 69

 ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ اٌرم١ًٍ ِٓ ٚلع اٌخغاسج
 

15 

اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا أعرار  دإرا ِا وأ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (06الجذول سقم ) 70

 اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس تاٌّغؤ١ٌٚح أثٕاء اٌسصح
 

16 

ٔصححائر أعححرار اٌرشت١ححح د إرا ِححا وأحح ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي (07الجددذول سقددم ) 71

 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ صسل اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصح
 

17 

اٌرّححاس٠ٓ اٌرححٟ  دإرا ِححا وأحح اٌرال١ِححز زححٛي٠ٛضححر إخاتححاخ  (08الجددذول سقددم )  72

   عرار ٌٙا أثش فٟ اٌرم١١ذ تإٌااَ ٚ اٌعًّ اٌدّاعٟاأل٠ضعٙا 
 

18 

 ذرضحّٓ عحرار األذٛخ١ٙاخ  دإرا ِا وأ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (16الجذول سقم ) 73

 ٔداذ اٌفشد أثٕاء إٌّافغح ٘ٛ ٔداذ اٌّدّٛعح أثٕاء اٌسصح
 

19 

شخصح١ح أعحرار  دإرا ِحا وأح ٠ٛضحر إخاتحاخ اٌرال١ِحز زحٛي (10) الجذول سقدم  74

اٌرشت١ححح اٌثذ١ٔححح ٚاٌش٠اضحح١ح ٌٙححا دٚس فححٟ زححً اٌّشححاوً ٚ اٌعشال١ححً أثٕححاء اٌخغححاسج فححٟ 

 اٌش٠اضح اٌدّاع١ح
20 



 

ع  
 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح  إرا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (11الجذول سقم ) 

 األٔا١ٔح فٟ اٌٍعة أثٕاء إٌّافغاخ اٌدّاع١ح٠سث عٍٝ اٌرم١ًٍ ِٓ  ٚاٌش٠اض١ح
 

عححرار اٌرشت١ححح اٌثذ١ٔححح أل ارا ِححا وححاْ ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي (12الجددذول سقددم ) 75

 عٍٝ اٌعٕصش٠ح ٚاالٔذِاج فٟ اٌّدّٛعح فٟ اٌمضاءٚاٌش٠اض١ح دٚس
 

21 

أعححرار اٌرشت١ححح اٌثذ١ٔححح  ارا ِححا وححاْ ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي (13الجددذول سقددم ) 76

 ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌفشق اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشج
 

22 

ذّححاس٠ٓ زصححح  دارا ِححا وأحح ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي (14الجددذول سقددم )  77
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 مقــدمة:

الرياضػية مػف أىػـ الوسػائؿ التػي تعمػؿ عمػى تحقيػؽ غايػة التربيػة العامػة حيػث تعتبر التربيػة البدنيػة و       

واجبػػا و ذلػػؾ مػػف ضػػروريات الحيػػاة و  ،نفسػػياعمػػى إعػػداد الفػػرد إعػػدادا بػػدنيا وعقميػػا واجتماعيػػا و  أنيػػا تسػػاعد

     ا ويػػذكر أمػػيف أنػػور الخػػولي نقػػبل عػػف جػػوف ديػػوي عمػػى أنيػػ ،عيػػا ىامػػا يجػػب أف تعمػػؿ عمػػى تحقيقػػواجتما

إذ أف التربيػػة البدنيػػة  (39، صػػفحة 1997)أمػػيف أنػػور خػػولي،  تعاطييػػاأسػػموب مناسػػب لمعايشػػة الحيػػاة و "

االتجاىػػات بيئتػػو االجتماعيػة مػف حيػػث القػيـ و وفػي أوسػع معانييػػا الحديثػة تعنػػي عمميػة التوافػؽ بػػيف الفػرد و 

 . المتوازف مف جميع الجوانبؼ نموه بيد ،رلتطو تبعا لدرجة ا

، فيػػي تسػػاىـ بقسػػط وافػػر فػػي بمػػورة ر المػػواد األخػػرىئمػػادة تعميميػػة كسػػاكمػػا أف التربيػػة البدنيػػة و الرياضػػية 

التصرفات وتحويميا مف تمقائية موروثة ز بالتأثير المباشر عمى السموؾ و تتميو  ،...وتطوير شخصية التمميذ

)أمػيف أنػور خػولي،  .ذو فطػرة متفتحػة عمػى محػيط بأبعػادهشػامؿ مبنية ومكيفػة بمػنيل عممػي  تسموكاإلى 

 (39، صفحة 1997

الرياضػػػية جػػػزء كامػػػؿ مػػػف التربيػػػة العامػػػة ووسػػػيمة لتحقيػػػؽ أغػػػراض المجتمػػػع وبمػػػا أف التربيػػػة البدنيػػػة و     

، وكػػػذا مػػػف الناحيػػػة االجتماعيػػػة والعقميػػػةاطف البلئػػػؽ مػػػف الناحيػػػة البدنيػػػة وميػػػزاف ييػػػدؼ إلػػػى تكػػػويف المػػػو 

الرياضػػية قيمػػة اجتماعيػػة ليػػا خصوصػػيتيا وقػػادرة عمػػى أف تمعػػب دورا ميمػػا باعتبػػار أف التربيػػة البدنيػػة و و 

 ومػؤثرا فيمػػا يتعمػػؽ بتحقيػػؽ األىػداؼ االجتماعيػػة لمتبلميػػذ عمػػى أسػاس اإلنسػػاف مخموقػػا اجتماعيػػا بطبعػػو ال

، األمػػػػر الػػػػذي يفػػػػرض عمييػػػػا مسػػػػؤوليات كبيػػػػرة تخػػػػتص بالعبلقػػػػات يسػػػػتطيع أف يعػػػػيش بعيػػػػدا أو معػػػػزوال

كمػا أف التفػاعبلت التػي تحػدث بػيف  ،د دوره االجتمػاعي ومكانتػو الخاصػةاالجتماعية بيف التبلميػذ فمكػؿ فػر 

األفراد تساعد الفرد عمػى كسػب عػدة مػؤىبلت كبقائػو ضػمف الجماعػة، فيجػد الفػرد نفسػو متكيفػا مػع جماعػة 

ماعػػة ، ومػػف خػػبلؿ الجاقة واألخػػوة بػػيف األفػػرادلعبلقػػات معيػػـ بمػػرور الػػزمف وتػػزداد الصػػدالػػزمبلء وتتطػػور ا

ىػػػذا مػػػا أدى  ،رياضػػػيةالىػػػذا عمػػػى عػػػاتؽ التربيػػػة البدنيػػػة و  ، وقػػػد يكػػػوف كػػػؿيشػػػبع الفػػػرد حاجاتػػػو المختمفػػػة
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الرياضػػػية كبػػػاقي المػػػػواد االعتبػػػار وجعػػػؿ التربيػػػة البدنيػػػة و بالمؤسسػػػات التربويػػػة إلػػػى أخػػػذ كػػػؿ ىػػػذا بعػػػػيف 

ميػػذ عبلقػػات اجتماعيػػة مختمفػػة بػػيف التبل توليػػدتعتبػػر المؤسسػػة التربويػػة حقػػبل خصػػبا لو  ،األكاديميػػة األخػػرى

 (40، صفحة 1997)أميف أنور خولي،  .تحت تأثير التربية البدنية والرياضية

اسػػػػتعمالنا لبلسػػػػتبياف اعتمػػػػدنا عمػػػػى المػػػػنيل الوصػػػػفي إلجػػػػراء الدراسػػػػة ونظػػػػرا لطبيعػػػػة الموضػػػػوع و        

التفسير بشػكؿ عممػي طريؽ مف طرؽ التحميؿ و  الرياضية عمى أنوالذي يعرؼ في التربية البدنية و  الميدانية

تعريؼ المشكمة و مشكمة اجتماعية لتحديد الغرض و منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض محددة لوضعية أ

، وتفسػير النتػائل لموصػوؿ إلػى وفحص جميع الوثػائؽ المسػتعممة بيػاحديد نطاؽ ومجاؿ المسح وتحميميا وت

 استنتاجات واستخداميا.

إذ وبعػد القيػاـ بالدراسػة تػـ  ،جموع مف تبلميػذ المرحمػة الثانويػةتـ توزيع االستمارات االستبيانية عمى م وقد 

الرياضػػػػية دور وفاعميػػػة تػػػػؤدي إلػػػػى بنػػػػاء نيػػػػة و متربيػػػة البدلائل أبرزىػػػػا أف الوصػػػوؿ إلػػػػى مجموعػػػػة مػػػف النتػػػػ

 .العبلقات االجتماعية بيف التبلميذ

 بحصػة التربيػة البدنيػة والرياضػية حيػث جػاء الفصػؿ األوؿ ليعرفنػا ثػبلث فصػوؿقػد شػمؿ : الجانب النظري

 .وخصائصيا والثالث عمى المراىقة ليدلنا عمى العبلقات االجتماعية والثاني

برزنا فيو الدراسة االستطبلعية وكذا المنيل المستخدـ، إجراءات التطبيؽ الفصؿ األوؿ أي: الجانب التطبيق

متمثمػة فػي اسػتمارة االسػتبياف الموجيػة الدراسة، والثاني خصصناه لعرض وتحميؿ النتائل و  حدودالميداني و 

 .لمتبلميذ

 .راالعتبا فبعيالتوصيات لعميا تؤخذ االقتراحات و  بعضوفي األخير انيينا بخبلصة عامة و 
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 ااشكالية: -1

، يتعػرض فييػا إلػى مشػاكؿ نفسػية بيػا الفػرد خػبلؿ حياتػو يمػر إف مرحمة المراىقة مف أصعب المراحؿ التي

، فتختمؼ ىذه األزمة العابرة في درجتيا باختبلؼ تغيرات تطرأ عميو في ىذه المرحمةواجتماعية نتيجة لعدة 

ظػػروؼ الفػػرد ومػػدى عدتػػو السػػتقباليا فيصػػبح المراىػػؽ يثػػور ألتفػػو األسػػباب ونجػػده يبحػػث عػػف االسػػتقبللية 

مػػػف شػػػأنو مػػػف طػػػرؼ  واإلعػػػبلءيبحػػػث عػػػف الحنػػػاف  أخػػػرىوالمحػػػيط ومػػػف جيػػػة  األسػػػرةضػػػغوطات  أمػػػاـ

 (19، صفحة 1985)محمد حسف عبلوي،  .اآلخريف

ي صراع مع نفسو ومػع مػف يحيطػوف يتعرض المراىؽ لمجموعة مف التغيرات المختمفة تجعمو يقع ف       

 قػػد يمحػػؽ الضػػرر بنفسػػو أسػػموباتخػػاذ  إلػػى، حيػػث يصػػبح عنيفػػا وقمقػػا وغيػػر مسػػتقر وىػػذا مػػا يػػدفع بػػو بػػو

 . اجد نفسو فييي أفويحاوؿ التأكيد عمى حاجاتو باالنتياء إلى جماعة الرفاؽ التي يستطيع 

تحقيؽ  إلىويتطرؽ التمميذ المراىؽ في الثانوية لمادة التربية البدنية والرياضية التي يسعى مف خبلليا      

نجػػد ىػػذه  أننػػا إال، جتماعيػػةالعقميػػة، النفسػػية واال، ذي يتضػػمف الصػػحة البدنيػػةالصػػحة بمفيوميػػا الشػػامؿ الػػ

يفػػػوؽ سػػػاعتيف فػػػي  حجميػػػا السػػػاعي ال أف إذ، ساسػػػيةأالمػػػادة فػػػي بػػػرامل التمػػػدرس ميمشػػػة  ومػػػادة غيػػػر 

عمػػى حسػػاب مػػادة التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية مػػف طػػرؼ  األخػػرىاالىتمػػاـ بػػالمواد  أفكمػػا نمػػتمس  األسػػبوع

يتعػػاكس مػػػع العديػػد مػػػف الدراسػػػات  ، وىػػػذا مػػػاالمثقفػػة أوفييػػػا الطبقػػة المتعممػػػة اغمػػب شػػػرائح المجتمػػع بمػػػا 

المشػػػابية التػػػي جميػػػا تأكػػػد عمػػػى ضػػػرورة االىتمػػػاـ بالنشػػػاط البػػػدني الرياضػػػي التربػػػوي الػػػذي يعػػػد المسػػػمؾ 

 .لضغوط والشحوف والغرائز المكبوتةالذي يتخذه المراىؽ مف اجؿ تفريغ ا األساسي

 التالية: اإلشكاليةوعميو فقد تـ طرح  
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 :العام التساؤل -1-1

 األخالقيةالقيم (تحسين العالقات االجتماعيةفي  هل لحصة التربية البدنية والرياضية دور

 ؟بين التالميذ ) روح الجماعة 

 :الجزئية التساؤالت -1-2

 : التالية الجزئية التساؤالت أدرجنا التساؤؿ ىذا خبلؿ ومف   

 ؟ية القيـ األخبلقية بيف التبلميذىؿ لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تنم -

 ىؿ لحصة التربية البدنية والرياضية دور في بناء روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ؟ -

 :الفرضيات -2

 : التالية الفرضيات نقترح السابقة التساؤالت عمى ولئلجابة    

 :العامة الفرضية -2-1

 .العبلقات االجتماعيةتحسيف في ور لحصة التربية البدنية والرياضية د

 الجزئية: الفرضيات -2-2

  .لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تنمية القيـ األخبلقية بيف التبلميذ -

 .لحصة التربية البدنية والرياضية دور في بناء روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ -

 :البحث اختيار أسباب -3

 :، ونذكر منيا مايميىذا الموضوعاب دفعتنا إلى دراسة ىناؾ عدة أسب

ودور حصػػة التربيػػة  أىميػػة إبػػراز، وكػػذا لتعمػػؽ الموضػػوع بالجانػػب االجتمػػاعي الجانــب العممــي:  -3-1

 .االجتماعية بيف التبلميذالبدنية والرياضية في الحياة 

فاعميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية فػػػي تحسػػػيف العبلقػػػات االجتماعيػػػة بػػػيف  إبػػػراز: الجانـــب العممـــي -3-2

 .التبلميذ
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  :البحث أهداف -4

 الهدف العام: -4-1

 .دور حصة التربية البدنية والرياضية في تحسيف العبلقات االجتماعية إبراز

 األهداف الجزئية: -4-2

 .االجتماعيةية في تحسيف العبلقات معرفة دور القيـ األخبلق •

 .معرفة دور روح الجماعة والتعاوف في توطيد العبلقات االجتماعية •

 :البحث أهمية -5

 عميػو تػؤثر بحيػث وجنسػية وعقبلنيػة جسػمانية بتغيػرات يمر المراىقة فترة في التمميذ بأف بحثنا أىمية تكمف 

دور حصػة التربيػة البدنيػة  إبػراز مػف البػد كػاف لػذا اآلخػريف، مع تفاعمو في تتمثؿ التي االجتماعية بيئتو في

 .لعبلقات االجتماعية بيف التبلميذوالرياضية في تحسيف ا

 :مصطمحات البحث -6

 :حصة التربية البدنية والرياضية -6-1

، حيػػػػث أف التمػػػػاريف داؼ المسػػػػطرة لتكػػػػويف الفػػػػرد النػػػػاجحتعتبػػػػر وسػػػػيمة تربويػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػى تحقيػػػػؽ األىػػػػ

كوناتػو ومػف جميػع يقـو بيا تعمػؿ عمػى تنميػة وتحسػيف وتطػوير البػدف وم والحركات البدنية والرياضية التي

، الخمقيػػػة والصػػػحية وىػػػذا مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف انسػػػجامو مػػػع مجتمعػػػو الجوانػػػب العقميػػػة، النفسػػػية، االجتماعيػػػة

 (322، صفحة 1997)محسف محمد حمص،  وأقرانو.

  :العالقات االجتماعية -6-2

صمتيـ ببعضيـ الػبعض وظػروؼ حيػاتيـ تىي تواصؿ بيف مجموعة مف األفراد مف حيث األقواؿ واألفعاؿ 

 .االت معيشتيـ وأعماليـ المتبادلةومج
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 :  المراهقة -6-3

فتػرة تحػوالت نفسػية  أنيػافتػرة نمػو جسػدي وظػاىرة اجتماعيػة ومرحمػة ذىنيػة كمػا  أنيػاعرفيا "روجرز" عمػى 

 عميقة

االقتػػػػراب مػػػػف النضػػػػل الجسػػػػمي والعقمػػػػي والنفسػػػػي  أنيػػػػاوعرفيػػػػا الػػػػدكتور "عبػػػػد الرحمػػػػاف العيسػػػػوي" عمػػػػى 

فػػي مرحمػػة المراىقػػة يبػػدأ الفػػرد فػػي النضػػل العقمػػي والجسػػمي  ألنػػوواالجتمػػاعي، ولكنػػو لػػيس النضػػل نفسػػو، 

)عبػػد  تسػػع سػػنوات إلػػىبعػػد سػػنوات عديػػدة قػػد تصػػؿ  إالالنضػػل  إلػػىوالنفسػػي واالجتمػػاعي ولكنػػو ال يصػػؿ 

 (201، صفحة 0331الرحمف مذكورة مف طرؼ ميخائيؿ اسعد ابراىيـ، 

 :الدراسات المشابهة -7

االنطبلقػة  تعتبر البحوث والدراسات السابقة مف بػيف الركػائز األساسػية التػي يعتمػد عمييػا الباحػث لوضػع  

"رابػػح  فيقػػـو بإكمػػاؿ مػػا توصػػمت إليػػو األبحػػاث السػػابقة كمػػا يؤكػػد لنػػا ضػػرورتيا، الحقيقيػػة لموضػػوع بحثػػو

مػػػف الضػػػروري ربػػػط المصػػػادر األساسػػػية مػػػف الدراسػػػات والنظريػػػات السػػػابقة حتػػػى تركػػػي" حينمػػػا قػػػاؿ بأنػػػو "

)رابػػػح،  "ا وبػػػيف الموضػػػوع المػػػراد البحػػػث فيػػػويتسػػػنى لنػػػا تصػػػنيؼ وتحميػػػؿ معطيػػػات البحػػػث والػػػربط بينيمػػػ

    (241، صفحة 1990

 .مػى السػموؾ والممارسػات االجتماعيػةالتنشئة االجتماعية وأثرىػا ع :(1995دراسة نصيرة عقاب ) -7-1

 (75، صفحة 1995)عقاب نصيرة، 

 ؟لممارسات االجتماعية لدى الفتياتىؿ لمتنشئة االجتماعية أثر في السموؾ وا :البحثمشكمة 

 إلى معرفة مدى تأثير التنشئة االجتماعية في تحديد سموؾ الفتيات. :هدفت الدراسة

 لمتنشئة االجتماعية أثر في السموؾ والممارسات االجتماعية لدى الفتيات. :فرض البحث

 اعتمدت الباحثة عمى المنيل الوصفي لمبلئمة طبيعة البحث.: منهج البحث

 العينة بالطريقة العشوائية وتمثمت في طالبات الجامعات. اختيرت :نة البحثعي
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 ، المقاببلت المباشرة.االستمارات االستبيانية أدوات البحث:

، أمػػا التغيػػرات ة االجتماعيػػة لمفتيػػات الجزائريػػاتىنػػاؾ محافظػػة عمػػى مضػػموف التنشػػئ :أهــم االســتنتاجات 

 ية فقط.التي عرفيا المجتمع الجزائري فكانت شكم

 ة لمفتيات.يضرورة المحافظة عمى التنشئة االجتماعية السو  :أهم التوصيات

 (.االجتماعية العموـ في الماجستير شيادة لنيؿ تخرج مذكرة: )2003راضية بوزيان دراسة -7-2

 االكماليػػػة المدرسػػػة التبلميػػػذ لػػػدي المواطنػػػة روح تكػػػويف فػػػي التعميميػػػة المؤسسػػػة دور" :بعنػػػواف وىػػػي     

 .(2003)راضية،  "كنموذج

 :إلى الدراسة ىدفت

 (.نموذجا أساسي 9السنة) األساسي التعميـ مف الثالث لمطور االجتماعية المواد كتب تحميؿ -     

 المتوسطة المدرسة) األساسي التعميـ بفعالية يتعمؽ فيما آرائيـ واستطبلع المعمميف مواقؼ دراسة -

 المحتوي المدرسية، اإلدارة دور: خبلؿ مف المواطنة دعائـ إرساء في( الخصوص وجو عمي

 .المسعى ىذا تجسيد في... الدراسي

 .(الرأي استطبلع" الوصفي والمنيل المضموف، تحميؿ منيل) المنيجيف الباحثة استخدمت

 مف جزئياتو عمي بالوقوؼ ذلؾو  المدرسي الكتاب مضموف بتحميؿ الباحثة فيو قامت األوؿ المنيل -

خراج النص، بنية تفكيؾ يتـ حيث الكيفية، التحاليؿ خبلؿ  عمى معالجتيا في ركزت حيث، منو الدالالت وا 

 .الذات عف بعيدا المنطوؽ

 دور فػػي( التربػػوييف الفعاليػػة) المعممػػيف مواقػػؼ عمػػي الوقػػوؼ فػػي طريقتػػو تمثمػػت فقػػد الثػػاني المػػنيل أمػػا -

 . الفعمية بالممارسة األمر تعمؽ إذا سيما وال المواطنة دعائـ إرساء في التعميمية المؤسسة

 استخمصت الباحثة ما يمي:  إذ
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المشػػاركة قػػا مػػف تنميػػة الشػػعور باالنتمػػاء و المواطنػػة وثيقػػة الصػػمة انطبلالتعميميػػة و العبلقػػة بػػيف المؤسسػػة  -

 االيجابية.

كنمػػوذج( تسػػاىـ بشػػكؿ متوسػػط الفعاليػػة فػػي إرسػػاء  المؤسسػػات التعميميػػة الجزائريػػة )المدرسػػة االكماليػػة -

 دعائـ المواطنة.

 التعميق عمى الدراسات المشابهة: -8

مف خبلؿ ما قاـ بو الباحثوف مف قراءات واستطبلعات لنتائل وتقارير األبحاث السابقة والمرتبطة بموضوع 

الدراسػػػات المرتبطػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة وقػػػد راعينػػػا مػػػا ىػػػو متػػػاح مػػػف  أىػػػـدراسػػػتنا تمكنػػػا مػػػف اسػػػتخبلص 

 إصدارات.

وقػػد اسػػتفدنا كبػػاحثيف مػػف تحميػػؿ ىػػذه الدراسػػات مػػف حيػػث المػػنيل الوصػػفي والوسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي جمػػع 

وكذا عدـ تطرؽ الدراسات السابقة لمعبلقات االجتماعية بيف التبلميذ أو عدـ إعطائيا أىميػة اكبػر  البيانات

ممػػػا أدى بالبػػػاحثيف لمتطػػػرؽ ليػػػا مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػتنا لموضػػػوعنا المتمثػػػؿ فػػػي دور حصػػػة التربيػػػة البدنيػػػة 

 والرياضية في تحسيف العبلقات االجتماعية بيف تبلميذ المرحمة الثانوية وبالتحديد الطور النيائي.  
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 الباب الأول

 اجلانب النظري

 الفصل الأول
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حصة الرتبية البدنية 

ةوالرايضي
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 تمهيد:

شخصية الفرد إعدادا شامبل نظرا ألىمية حصة التربية البدنية في حياتنا العصرية وتأثيرىا في إعداد 

 ، وىذا ما جعؿ الدوؿ الحديثة تولي اىتماما كبيرا عند وضعيا لبرامجيا التعميمية.ومتزنا

ويرتبط تحقيؽ أعمى نتائل لبرنامل التربية البدنية والرياضية الموضوعة ارتباطا وثيقا بالتخطيط الجيد 

 .ولو أساليب وطرؽ ومنيجو الخاص بو، الذي يعتبر وحدة متكاممة األىداؼلمدرس 
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 : التربية العامة -1

  :مفهوم التربية العامة -1-1

، فالتربيػػة االجتماعيػةتعتبػر التربيػة وسػػيمة المجتمػع لممحافظػػة عمػى بقائػػو واسػتمراره وثباتػػو ونظمػو ومعػػاييره 

اس مػا ىػو االجتماعية في مكاف مػا وزمػاف مػا عمػى أسػ بأدوارهعممية تيدؼ إلى إعادة وتشكيؿ الفرد لمقياـ 

فػدور التمميػذ يختمػؼ مػف مجتمػع  إلػى عممية التربية تختمؼ مف مجتمػع إلػى أخػر متوقع منو في المجتمع و 

 أخر كما يختمؼ مف مرحمة تعميمية إلى تعميمية أخرى.

، يكتسػػب مػػف عمميػػة تنشػػئة اجتماعيػػة لمفػػرد أنيػػاوتتضػػح ىػػذه الصػػورة فػػي نظػػرة بػػف خمػػدوف لمتربيػػة عمػػى 

، ويػػرى فػػةنػػب المعمومػػات والميػػارات والمعر خبلليػػا القػػيـ واالتجاىػػات والعػػادات السػػائدة فػػي مجتمعػػو إلػػى جا

دور كػػػػايـ أف الوظيفػػػػة األساسػػػػية لمتربيػػػػة ىػػػػي إعػػػػداد الجيػػػػؿ الجديػػػػد لمحيػػػػاة االجتماعيػػػػة لمقيػػػػاـ بػػػػػأدوارىـ 

المجتمػع كنسػؽ اجتمػاعي  ى، وبػذلؾ تسػاىـ التربيػة فػي المحافظػة عمػجتماعية المتوقعػة مػنيـ بمجػتمعيـاال

 (179، صفحة 2004سيد احمد سميرة، )الوتحافظ عمى الشخصية القومية 

 :التربية العامة أهداف -1-2

 )النفسػية(الوجدانيػة  ،ة متكاممػة مػف كػؿ النػواحي الجسػميةالتربيػة العامػة فػي تكػويف شخصػي أىداؼتتمثؿ 

النمػػػو فػػػي الشخصػػػية يػػػتـ فػػػي تكامػػػؿ وتػػػوازف بػػػيف مختمػػػؼ  فأاالجتماعيػػػة وال يمكػػػف الفصػػػؿ بينيػػػا حيػػػث 

  .النواحي يؤثر في بقية النواحي أو الجوانب األخرى إحدىمقوماتيا بحيث النمو في 

 :التربية الجسمية -2-1- 1

اىتمت التربية الحديثة بالجانب الصحي لمطفؿ فبل يمكػف االكتفػاء بتنميػة قػواه البدنيػة والعقميػة عػف طريػؽ 

الرياضػػػية وممارسػػػة مختمػػػؼ النشػػػاطات العمميػػػة بػػػؿ يجػػػب أف يخضػػػع لفحوصػػػات طبيػػػة دوريػػػة  التػػػدريبات

ويرسؿ إلى الطبيب إذا ظيرت لديو عبلمػات المػرض ويػدرب عمػى طػرؽ الوقايػة الصػحية وأسػاليب التغذيػة 

 (14، صفحة 1986)دينكف ميشيؿ،  السميمة وذلؾ بتعميمو آداب الطعاـ وآداب السموؾ بصفة كاممة
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 :التربية العقمية -1-2-2

لقد كانت التربية القديمػة تعتقػد أف العقػؿ ينمػو بقػدر مػا يكتسػب مػف المعمومػات فأصػبح ىميػا الوحيػد مػؤل 

ذىػػف الطفػػؿ بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف المعمومػػات والحقػػائؽ وذلػػؾ دوف معرفتػػو مػػا إذا كانػػت ىػػذه المعمومػػات 

 بػػو النفسػػية والعقميػػة واالجتماعيػػةلنضػػل العقمػػي لمطفػػؿ وال لمػػدى مبلئمتيػػا لحاجتػػو ومطالمناسػػبة لمسػػتوى ا

الفػػػرد لمػػػا  إدراؾعمػػػى عكػػػس التربيػػػة الحديثػػػة فينػػػا يتعمػػػؽ بتربيػػػة الطفػػػؿ عمػػػى حسػػػف التفكيػػػر وعمػػػى حسػػػف 

، كمػا تيػتـ باكتشػاؼ القػدرات العقميػة الخاصػة عقدة وحسف التصرؼ في ىػذه المواقػؼيصادفو مف مواقؼ م

جسميا يشتركوف في العقؿ أو الذكاء فؤلنيـ بعد ذلػؾ  األطفاؿكاف  فإذالدى التمميذ وتقوـ بعنايتيا وتنميتيا 

يتفػوؽ فػي القػدرة  يتفاوتوف في حظيـ مػف القػدرات الخاصػة فيػذا يممػؾ درجػة عاليػة مػف القػدرة المغويػة وىػذا

   (14، صفحة 1986)دينكف ميشيؿ، .  الرياضية وىكذا

 : التربية الوجدانية )النفسية( -1-2-3

وذلؾ أثبتت التربية الحديثة أف الصحة النفسية تعتبر أىـ شيء في التعميـ وفي بنػاء الشخصػية الناضػجة 

، لذا أصبح األستاذ ييتـ التعميـ نتيجتيا الفشؿفإف عممية والكاممة والسميمة ألف إذا كاف الفرد مريضا نفسيا 

)ميسػاوي أكثر لمحالة النفسية لمتبلميذ ويعمؿ عمى مساعدتيـ نفسػيا لتحقيػؽ التػوازف والتوافػؽ النفسػي لػدييـ 

 (2001سميماف و خضاري عياش، 

 :التربية البدنية والرياضية -2

 والرياضية:مفهوم التربية البدنية  2-1

ىػػي العمميػػة بأنيػػا لقػػد تعػػددت مفػػاىيـ التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية بػػيف البػػاحثيف حيػػث تعػػرؼ التربيػػة البدنيػػة 

، ىػو األنشػطة البدنيػة المختػارة لتحقيػؽ يف األداء اإلنسػاني مػف خػبلؿ وسػيطتيػدؼ إلػى تحسػ التربويػة التػي

        أف الػػػػػبعض يػػػػػرى أف التربيػػػػػة البدنيػػػػػة والرياضػػػػػية إنمػػػػػا ىػػػػػي مػػػػػرادؼ لمتعبيػػػػػرات  ذلػػػػػؾ، وذكػػػػػرت لػػػػػومبكيف

مثؿ: التمرينات، األلعاب، المسابقات الرياضية، وبعد تعريفيا لكؿ مف ىذه التعبيرات أوضحت أف تضػميف 
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ة تنافسػية ىذه المكونات في برامل التربية البدنيػة والرياضػية يعتمػد عمػى كػوف ىػذه البػرامل منظمػة أو عفويػ

أو غير تنافسػية، إجباريػة أو اختياريػة، داخػؿ نطػاؽ المجػاؿ الػوظيفي أو خارجػو وغيػر ذلػؾ مػف المتغيػرات 

التربيػة البدنيػة ىػي العمميػة التػي “: ولكنيا أبػت إال أف تبػدي برأييػا فػي صػياغة التعريػؼ عمػى النحػو التػالي

 .“ تماعية والمياقة مف خبلؿ النشاط البدنييكتسب الفرد خبلليا أفضؿ الميارات البدنية والعقمية واالج

ومػػف تشيكوسػػموفاكيا )السػػابقة( يبػػرز تعريػػؼ كوبسػػكي كوزليػػؾ بػػأف التربيػػة البدنيػػة جػػزء مػػف التربيػػة العامػػة 

ىػػػدفيا تكػػػويف المػػػواطف بػػػدنيا وعقميػػػا وانفعاليػػػا واجتماعيػػػا بواسػػػطة عػػػدة ألػػػواف مػػػف النشػػػاط البػػػدني المختػػػار 

تمػػؾ األنشػػطة المختػػارة لتحقيػػؽ بوبػػاف بػػأف التربيػػة البدنيػػة ىػػي:  وضػػع روبػػرتومػػف فرنسػػا  لتحقيػػؽ اليػػدؼ

 حاجات الفرد مف الجوانب البدنية والعقمية والنفسية الحركية بيدؼ تحقيؽ النمو المتكامؿ لمفرد.

"ذلػػؾ الجػػزء المتكامػػؿ مػػف العمميػػة  تعريفػػا لمتربيػػة البدنيػػة حيػػث يػػرى بأنيػػا: لػػدأرنو ومػف بريطانيػػا ذكػػر بيتػػر 

، الوجدانيػة لشخصػية الفػرد بشػكؿ رئيسػي االجتماعيػة ،تثػري وتوافػؽ الجوانػب البدنيػة، العقميػة التربويػة التػي

 .عبر النشاط المباشر

نمػػا تعػػددت مفاىيميػػا بػػيف العديػػد مػػف   ومػػف ىنػػا نجػػد أف التربيػػة البدنيػػة لػػـ تنحصػػر فػػي مفيػػوـ واحػػد، وا 

ف فػي مضػموف واحػد مفػاده أف التربيػة البدنيػة تعمػؿ الباحثيف فكؿ مػنيـ أعطػى رأيػو الخػاص، ولكػنيـ يتفقػو 

عمػػى إنشػػاء الفػػرد وتكوينػػو فػػي جميػػع المجػػاالت البدنيػػة، االجتماعيػػة، االنفعاليػػة، العقميػػة مػػف خػػبلؿ النشػػاط 

 (36-35، الصفحات 1997)أميف أنور خولي،  . البدني حتى يكوف مواطنا صالحا يخدـ وطنو

 :أهمية التربية البدنية والرياضية -2-2

كسػابو الميػػارات األساسػػية    إف التربيػة البدنيػػة والرياضػية تسػػاعد عمػى تحسػػيف األداء الجسػماني لمتمميػػذ وا 

بالمتعػػة التمميػػذ  ية لممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية تمػػدوزيػػادة قدراتػػو الجسػػمانية الطبيعيػػة عػػف الخبػػرات األساسػػ

، أمػا ف خػبلؿ تعػاوف التمميػذ مػع اآلخػريففػي المسػابقات والتمرينػات التػي تػتـ مػة المؤدامف خبلؿ الحركات 

الميارات التي يتـ التدريب عمييا بدوف استخداـ أدوات أو باستخداـ أدوات صغيرة أو األجيزة الكبيرة تػؤدي 



 

15 
 

عمميػػة حيويػػة فػػي  ، التربيػػة البدنيػػة ىػػيمػػؿ عمػػى شػػعور التمميػػذ بقػػوة الحركػػةإلػػى اكتسػػاب الميػػارات التػػي تع

، والتبلميػذ عػادة مػا يرغبػوف تنميػة المياقػة البدنيػة لمتبلميػذ المدارس بمراحميا المختمفػة وليػا دور أساسػي فػي

فػػي ممارسػػة األلعػػاب التػػي بيػػا روح المنافسػػة وعػػادة مػػا يكػػوف ليػػـ القػػدرة عػػؿ االنػػدماج فػػي المجتمػػع بشػػكؿ 

، ووجػػود برنػػامل رياضػػي د صػػداقات مػػع زمبلئيػػـت ويمكػػنيـ عقػػجيػػد وقػػادريف عمػػى التعامػػؿ مػػع الجماعػػا

)فيػػيـ، .تبلميػػذ وتشػػجيعيـ ليػػو أمػػر ىػػاـ جػػدايشػػتمؿ عمػػى أنشػػطة تعمػػؿ عمػػى إظيػػار الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف ال

  (22، صفحة 2004

 عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة:   -2-3 

، فكممة بدنية بعد إضافة كممة التربية إليو إف تعبير التربية البدنية والرياضية اكتسب معنى جديد     

 ، النمو البدني فات بدنية مختمفة كالقوة البدنيةتشير إلى البدف وىي كثيرا ما تستخدـ في اإلشارة إلى ص

دنية ما تضاؼ كممة التربية إلى الب، وعمى ذلؾ فحينوىي تشير إلى البدف مقابؿ العقؿ أو الصحة البدنية

، والمقصود بيا تمؾ العممية التربوية التي عند ممارسة أوجو النشاط التي نحصؿ عمى تعبير تربية بدنية

 .عممية التربية تتـ في نفس الوقت تنمي وتصوف جسـ اإلنساف وتساعد عمى تقويتو وسبلمتو فإف

ع الخبرة أو العكس تكوف مف اليداـ ويتوقؼ ذلؾ عمى نو أكثر رغدا  اإلنسافىذه التربية قد تجعؿ حياة 

 ، وتتوقؼ قوة التربية البدنية والرياضية عمى المعاونة في تحقيؽ أغراض التربية.التي تصاحب ىذه التربية

ويتمثؿ رأينا في أف العبلقة الموجودة بيف التربية العامة والتربية البدنية والرياضية ىي عبلقة ارتباطيو 

، فبل يمكف عزؿ جسده عف روحو كما ال األساسوىو يواجو حياتو عمى ىذا  ساف كائف شموليكوف اإلن

يمكف عزؿ بدنو عف قمبو ألف ىذا يؤثر عمى الجسـ ومجيوده، وبيذا ال يمكننا فصؿ التربية عف البدف  

نماألف التربية البدنية ال نقصد بيا تربية البدف فقط  ة والحركية كوسيمة ىي االستفادة مف األنشطة البدني وا 

، ىذه األخيرة تؤثر في بناء اف ينمو ويتطور ويتكيؼ مع الحركةلتحقيؽ أىداؼ التربية حيث أف اإلنس

     (348، صفحة 2001)الخولي أ.، الشخصية القوية 
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 :ية البدنية والرياضية في الجزائرالترب -2-4

المػػدير –لػػـ يكػػف فػػي الجزائػػر إال فػػرع أكػػاديمي لمتربيػػة البدنيػػة والرياضػػية تحػػت إشػػراؼ  1962 فػػي جويميػػة

، وبعػػد  بالرياضػػة المدرسػػية واالمتحانػػاتمػػف طػػرؼ مفػػتش عػػاـ واألخيػػر ال ييػػتـ إال -العػػاـ لمتربيػػة الوطنيػػة

واألخبلقػػي لمثبػػات االسػػتقبلؿ عمػػدت الدولػػة إلػػى تنظػػيـ ىػػذا الفػػرع اليػػاـ مػػف أجػػؿ الصػػحة والتػػوازف الفكػػري 

 :السياحة التي ليا المياـ التاليةفأنشأت وزارة الرياضة و 

 :ااشراف عمى التربية البدنية المدرسية والجامعية 2-4-1

، وكػػػاف دور معممػػػي التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية، وتنظػػػيـ المنافسػػػات الرياضػػػيةالتكػػػويف واإلشػػػراؼ اإلداري ل

، وكػػػاف مػػػف االىتمامػػػات البدنيػػػة مػػػف التيمػػػيش الػػػذي أصػػػابيا والتربيػػػةالجزائػػػر يمثػػػؿ فػػػي إخػػػراج الرياضػػػة 

، حيػػث أوكمػػت ليػػا ميػػاـ البرمجػػة واإلشػػراؼ عمػػى والرياضػػة ووزارة التربيػػة الوطنيػػةلػػوزارة الشػػباب  األساسػػية

، 1994)رمضػاف، .واة التربيػة والتعبئػة الجماىيريػةالنشػاطات الرياضػية داخػؿ المؤسسػة التربويػة القاعديػة نػ

 (20-19الصفحات 

التربيػة مػع التكػويف المدرسػي عبػر مختمػؼ المسػتويات  إلدمػاجوعمى المستوى المدرسي بػذلت جيػود جبػارة 

 .  تعميمية مف المدرسة إلى الجامعاتال

 :حصة التربية البدنية والرياضية -3

 :ف حصة التربية البدنية والرياضيةتعري -3-1

يػػؽ األىػػداؼ المسػػطرة لتكػػويف تعتبػػر حصػػة التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية وسػػيمة مػػف الوسػػائؿ التربويػػة لتحق    

الحركات التي يقـو بيا الفرد في حياتو عمى مستوى تعمػيـ بسػيط فػي إطػار مػنظـ ومييكػؿ  أف، بحيث الفرد

، االجتماعيػػػة  ة، النفسػػػيةكوناتػػػو ومػػػف جميػػػع الجوانػػػب العقميػػػتعمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة وتحسػػػيف وتطػػػوير البػػػدف وم

 .تطويره وانسجامو مع مجتمعو ووطنوالخمقية والصحية وىذا ضماف تكويف الفرد و 
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وحصػػة التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية جػػزء متكامػػؿ مػػف التربيػػة العامػػة بحيػػث تعتمػػد عمػػى الميػػداف التجريبػػي  -

اختيػػػرت بغػػػرض تزويػػػد الفػػػرد  لتكػػػويف األفػػػراد عػػػف طريػػػؽ ألػػػواف وأنػػػواع النشػػػاطات البدنيػػػة المختمفػػػة التػػػي

بالمعػػػارؼ والخبػػػرات والميػػػارة التػػػي تسػػػيؿ التسػػػاع رغباتػػػو عػػػف طريػػػؽ التجربػػػة لتكيػػػؼ ىػػػذه لتمبيػػػة حاجاتػػػو 

، وبػذلؾ فػإف حصػة االندماج داخؿ المجتمع والجماعاتويتعامؿ مع الوسط الذي يعيش فيو وتساعده عمى 

اؼ عمػػػى مسػػػتوى المؤسسػػػات ؽ أيضػػػا ىػػػذه األىػػػد، تحقػػػة والرياضػػػية كأحػػػد أوجػػػو الممارسػػػاتالتربيػػػة البدنيػػػ

دراج قػػدراتيـ الحركيػػة لمتبلميػػذ وتحقػػؽ حاجػػاتيـ البدنيػػة ، فيػػي تضػػمف النمػػو الشػػامؿ والممتػػـزالتعميميػػة ، وا 

 .(12، صفحة 2002)حسيبة، 

 :م حصة التربية البدنية والرياضيةمها -3-2

البدنيػػة والرياضػػية عمميػػة توجيػػو لمنمػػو البػػدني باسػػتخداـ التمرينػػات البدنيػػة وىػػو أحػػد تعتبػػر حصػػة التربيػػة 

حصة التربية البدنيػة  ا، إذمتزف لمتبلميذ عمى مستوى المدرسةأوجو الممارسات التي تحقؽ النمو الشامؿ وال

لمتبلميػذ عمػى  صػحيوالرياضية تحقؽ األغراض التي رسمتيا السياسة التعميمية فػي مجػاؿ النمػو البػدني وال

 : جميع المستويات

فيػة ممارسػتيا داخػؿ ، ووضػع القواعػد الصػحيحة لكيتكامؿ الميارات والخبرات الحركيةالمساعدة عمى  -1

 .وخارج المدرسة

 ، المرونة....مساعدة عمى تطوير الصفات البدنية: القوة، السرعة، التحمؿال -2

الحركػػػة البدنيػػػة وأصػػػوليا كاألسػػػس البيولوجيػػػة  إكسػػػاب المعػػػارؼ والمعمومػػػات والحقػػػائؽ عمػػػى أسػػػس  -3

 الفيزيولوجية....

 .في القواـ أثناء الحركة والسكوف التحكـ -4

 تدعيـ الصفات المعنوية والسمات اإلدارية والسموؾ البلئؽ. -5

 .ممارسة المنظمة لؤلنشطة الرياضيةالتعود عمى ال -6
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)بختػػاوي .لرياضػػي مػػف خػػبلؿ األنشػػطة المدرسػػيةتنميػػة االتجاىػػات االيجابيػػة نحػػو ممارسػػة النشػػاط ا -7

 (19-18، الصفحات 2001محمد، 

 أهداف حصة التربية البدنية والرياضية -3-3

يجػػب أف نعمػػـ بػػأف لكػػؿ مرحمػػة دراسػػية أىػػدافيا التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ البػػرامل التنفيذيػػة     

 :الرياضية وتدريسيامناىل التربية ل

 .توجيو العممية التعميمية والتربوية إلكساب التبلميذ الخبرات داخؿ المدرسة -

 .االىتماـ باإلعداد الخاص -

  .صقؿ الميارات الحركية لؤلنشطة مف خبلؿ المنافسات داخؿ وخارج المدرسة -

  .تشجيع ىواياتيـ الرياضية -

  .(14، صفحة 1997)حمص، تنمية القدرات المعرفية والوجدانية  -
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 :خالصة

، يتضح لنا بأف التربية البدنيػة والرياضػية أحػد العوامػؿ اليامػة فػي بنػاء مف خبلؿ ما قدمناه في ىذا الفصؿ

وىػػذا مػػف خػػبلؿ  الجسػػمية ،االجتماعيػػة، النفسػػية، ة: العقميػػاعد المتكامػػؿ مػػف النػػواحي األربعػػةالجيػػؿ الصػػ

ممارسة الحصص التربوية التي تساىـ بشكؿ كبير باإلضػافة ألسػتاذ التربيػة البدنيػة والرياضػية الػذي يمعػب 

ىو أيضا دورا فعاال في صقؿ المواىب الرياضية وجعؿ الوقت المخصػص لمػادة التربيػة البدنيػة والرياضػية 

 .بالمواد األخرى أحسف حاؿ مقارنة ىو الوقت المثالي لمتبلميذ الذي يمضي في
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 تمهيد:

، ضمف إطار ثقافي عيش في جماعتو ويتفاعؿ مع مجتمعوتعبر العبلقات االجتماعية عمى اإلنساف الذي ي

نساف تراثو المتراكـ عبر الحقب التاريخية وكمنا ارتقى اإليؤمف ويتمسؾ بمحتواه مف أجؿ المحافظة عمى 

، احتاج لمتربية أكثر فأكثر واحتاج إلى واسطة تنقميا األفراد بشكؿ منظـ وتقدمت وسائؿ الحضارة لديو

والعبلقات ىي آلية تستخدـ في تنمية سموؾ الفرد الفعمي في مدى أكثر تحديد وىو المدى المعتاد والمقبوؿ 

 .لبيئة االجتماعية  التي نشأ فيياير اطبقا لمعاي
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 :مجاالت عمم االجتماع الرياضي -1

في العبلقات االجتماعية تعد الرياضة إحدى المؤسسات االجتماعية المتميزة التي تمتمؾ قوة التأثير 

تتناوؿ الظواىر ، فقد اتسـ اإلطار العاـ لمبحوث والدراسات التي المختمفة، ولتعدد مجاالتيا وتعقيدىا

، حيث تناولت الدراسات االجتماعية في الرياضة العديد مف اعية المصاحبة لمرياضة بالشموليةاالجتم

، لذلؾ ومنذ بداية ظيور واألسرة والمحيط والمجتمع بأسره، امتداد إلى المجتمع المواضع التي تيـ الفرد

يف الفرد والمشاركة الرياضية والمستوى الدراسات في عمـ االجتماع الرياضي تناولت بعض العبلقات ب

االقتصادي واالجتماعي لمفرد وأيضا بعض االتجاىات نحو المشاركة بالرياضة ومدى تأثير الرياضية  في 

، الرياضة اعية وعبلقاتيا بالمؤسسات األخرى، مثؿ الرياضة والسياسةتغيير الفرد وبصفتيا مؤسسة اجتم

، كما تتطرؽ أيضا إلى ديناميكية الجماعات الرياضية الخ...والتعميـ الثقافة، الرياضةالرياضة و  والديف،

 (49، صفحة 2002)إباد عبد الكريـ العزاوي،مرواف عبد المجيد إبراىيـ، .

 العالقات االجتماعية  -2

 :معنى العالقات االجتماعية -2-1

لقد اختمفت تصورات ومفاىيـ حوؿ العبلقات االجتماعية التي تسود بيف األفراد والجماعات في المجتمع  

ويمارسوف فييا ويرجع سبب تبايف مفاىيـ العبلقات االجتماعية إلى المياديف المختمفة التي كانوا ييتموف 

 .دراساتيـ وأبحاثيـ

الناس وصمة بعضيـ ببعض وظروؼ حياتيـ  العبلقات االجتماعية ىي عبلقات متكاممة في أقواؿ

 .ودىـ في البيئة التي يعيشوف فيياومجاالت معيشتيـ وأعماليـ المتبادلة وجي

فالعبلقة االجتماعية تعبر عف جميع أفعاؿ األفراد في حياتيـ اليومية وما يقوموف بو اتجاه األفراد اآلخريف 

يو كما أنيا تعبر عف جممة األقواؿ واألفعاؿ التي مف خبلؿ أعماليـ المتبادلة في الوسط الذي يعيشوف ف

 تصدر مف الفرد اتجاه اآلخريف أثناء التعامؿ معيـ في أي مكاف أو زماف داخؿ المجتمع 
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أو شخصية وأفراد  كما تتميز العبلقة االجتماعية بكونيا روابط تنشأ عمى أساس التفاعؿ االجتماعي فرد

 .اعيةأو شخصيات أخرى، بيف الجماعات االجتم

)رفيؽ .العائمة المتمثمة في األب واألـ وىذه العبلقات االجتماعية السائدة في المجتمع تبدأ مف األسرة أو

 .(21، صفحة 2009شريؼ، 

 أهمية العالقات والتفاعالت االجتماعية في الفريق الرياضي  -2-2

البلعب في الفريؽ الرياضي يكوف عمى أساس  اختيارالمبلحظ في العديد مف الفرؽ الرياضية أف  مف

، إال أف الخبرات التطبيقية قد أشارت إلى أف تجميع مثؿ ىؤالء الفردي وقدراتو ومياراتو الفرديةامتيازه 

 .عبيف أمر معقد ال ينتل البلعبيفالبل

الفريؽ الرياضي ينبغي اختيار البلعبيف المميزيف وفي نفس الوقت ولضماف الوصوؿ إلى مزيد مف فاعمية 

ؼ عمى نوعية التفاعبلت ، وفي ضوء ذلؾ برزت أىمية التعر ستطيعوف التفاعؿ معا بدرجة كبيرةالذيف ي

، وبصفة خاصة التفاعبلت والعبلقات االجتماعية بيف البلعبيف في الفريؽ الواحد وضرورة تقييـ والعبلقات

 .ات والتفاعبلت بصفة عمميةالعبلق ىذه

وبما أف القائد الرياضي الفعاؿ يستطيع أف يدرؾ جيدا نوعية التفاعبلت والعبلقات في الفريؽ الرياضي 

أو في المنافسات الرياضية أو أثناء بعض المواقؼ  سواء في عمميات التدريب الرياضي بقيادتو

ريؽ المبلحظة الموضوعية )المبلحظة االجتماعية المرتبطة بأنشطة الفريؽ الرياضي وذلؾ عف ط

الخارجي( لسموؾ أفراد الفريؽ في مثؿ ىذه المواقؼ أو عف طريؽ )المبلحظة بالمشاركة( أثناء مشاركة 

 القائد الرياضي ألفراد الفريؽ في أنشطتيـ المختمفة لمدة كافية كما ىو الحاؿ أثناء المعسكرات التدريبية 

 .(22-21، الصفحات 2009)رفيؽ شريؼ، .ت الخارجيةلسفرات ألداء المنافساأو أثناء ا
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 :تماعيةالعناصر المحددة لمعالقات االج -2-3

يعرؼ التفاعؿ االجتماعي بأنو العممية التي يؤثر ليا الناس عمى بعضيـ  :التفاعل االجتماعي -2-3-1

الجماعات وسكاف البعض مف خبلؿ التبادؿ المشترؾ لؤلفكار والمشاعر وردود األفعاؿ بيف األفراد و 

 .(60، صفحة 2000) حسف شحاتة زينب النجار، .البيئات المختمفة

لجماعة بعضيـ ببعض عقميا يقصد بالتفاعؿ االجتماعي ىو العممية التي يربط بيا أعضاء اوكذلؾ 

ثير المتبادؿ جوىر عممية ، ويعتبر التأغبات والوسائؿ والغايات والمعارؼ، وفي الحاجات والر ودافعيا

ىؤالء األفراد ، وحينما يتقابؿ عدد مف األفراد وجيا لوجو في جماعة يبدأ االتصاؿ والتفاعؿ بيف التفاعؿ

، صفحة 2001) إخبلص محمد عبد الحفيظ،مصطفى حسف باىي، .والرموز واإلرشاداتف خبلؿ المغة م

41).  

 :السموك االجتماعي االيجابي -2-3-2

 المختمفةتيا السموؾ ىو كؿ ما يصدر مف الفرد بوجو عاـ نتيجة التفاعؿ بينو وبيف البيئة وموضوعا

ما فيو مف أشخاص ومواد  بوجوده داخؿ مجاؿ اجتماعي معيف يتفاعؿ معو بكؿ واإلنساف يتميز

، نتيجة ليذا التفاعؿ واالحتكاؾ يتكوف مف مجموعة أنشطة تصدر مف الفرد في حياتو اليومية وموضوعات

 .و االجتماعية مع غيره مف األفرادأو استجابات معينة نتيجة لعبلقات

 : تكييف االجتماعيال -2-3-3

ر فيو ويتأثر بيا ، مميئة بالمثيرات المتنوعة التي تؤثكنو أف يعيش بمفرده داخؿ بيئة ماإف اإلنساف ال يم

اة االجتماعية ، فالحياة مف أساسياتيا التعامؿ واألخذ والعطاء بيف األفراد حتى تستمر الحيبطريقة أو أخرى

كمما كاف أفراد المجتمع ذوي قدرة عمى التكيؼ أو التوافؽ االجتماعي  ألنو، ومف ثـ بصورة سوية مقبولة

، مما ال شؾ فيو أف عدـ يث عدـ ظيور المشكبلت االجتماعيةكمما ارتفع شأف ىذا المجتمع مف ح

التكيؼ االجتماعي يجعؿ الفرد غير متزف في انفعاالتو وتفكيره وآرائو وأحكامو ومعتقداتو ومف ىنا يسمؾ 
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، إذا فالتكيؼ بذاتو ىو بناء متماسؾ موحد يسمـ لشخصية الفرد وتقبمو لذاتو وتقبؿ اآلخريف لو سويا سموكا

 .(24، صفحة 1999)نواؿ محمد عطية ، . رضا واالرتياح النفسي واالجتماعيوشعوره بال

 :المرونة االجتماعية -2-3-4

آراء اآلخريف بكؿ موضوعية  األفراداألفراد ىي عبارة عف سموؾ أو ميارة اجتماعية يتقبؿ فييا  مرونة

وواقعية ويستطيع ىذا الفرد أف يكتسب توازف وثبات اجتماعي اتجاه مختمؼ التفاعبلت التي تحدث في 

 .(39، صفحة 1992)غربي محمد عبد الرحمف، المجتمع.

 :لتوكيد االجتماعيا -2-3-5

متعممة ذات فعالية  موقفية، ،نوعية سموكية لفظية وغير لفظية، يعرؼ التوكيد االجتماعي عمى أنو ميارة

بصورة مبلئمة  احتجاج( والسمبية )غضب، ثناء( ،الفرد عف مشاعره االيجابية )تقدينسبية تتضمف تعبير 

أو الكؼ عف فعؿ ما يرغبو  ،إلجباره عمى إتياف ماال يرغبو اآلخروفومقاومة الضغوط التي يمارسيا 

شريطة  إنياكياالتفاعبلت االجتماعية والدفاع عف حقوقو ضد مف يحاوؿ  إنياء،والبدء واالستمرار في 

 .(30، صفحة 1995)طريؼ شوقي محمد فرج، . اآلخريفعدـ انتياؾ حقوؽ 

 :التعاطف -2-3-6

)حسف شحات ،زينب .اآلخروفشعر المتعمـ بما يشعر بو وأف ي ،اآلخريفني التعاطؼ واالندماج مع يع

 .(2000نجار، 

 :التجاوب -2-3-7

القبوؿ باألخر رغـ مبلمح الفرد و  إبرازمف إعطاء أو الغرض ىو عبارة عف سموؾ نفسي اجتماعي و 

أثناء تعامبلتو مع مختمؼ  االيجابيةالقدرة الفرد عمى اكتساب صفة الواقعة في المجتمع و االختبلفات 

 .(17، صفحة 1995)طريؼ شوقي محمد فرج، .االجتماعيةالوقائع 
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 :االتصال -2-3-8

فبل يوجد تفاعؿ بيف فرديف دوف  ،ماء أف االتصاؿ ىو األساس في كؿ عبلقة اجتماعيةيرى كثير مف العم

ذا كاف االتصاؿ مجديا و  ،أف يتـ اتصاؿ بينيما ؿ بيف المتفاعميف ذات ذا فاعمية أصبحت خبرة التفاعوا 

 .معنى مشترؾ

فاالتصاؿ جاء ىنا بمعنى ، تعني المشاركةو  communis لقد اشتقت كممة اتصاؿ مف الكممة البلتينية

أف االتصاؿ ىو إرساؿ  روفخآيرى المعمومات أو تبادؿ المعمومات والمشاعر واالتجاىات و  المشاركة في

توقع رسالة عندما نرسؿ رسالة نو ، عميو إجابةفعندما نساؿ سؤاال نريد  ،المعمومات لمحصوؿ عمى استجابة

 .(1993)غيث محمد عاطؼ ، . جوابية عمييا

 :الصراع -2-3-9 

ورغبتيـ في  األفرادنتيجة لتعارض مصالح  األفراديحدث الصراع في العادة أثناء التفاعؿ االجتماعي بيف 

وذلؾ بوجود الفرد في موقفيف متعارضيف يتطمب كؿ منيما سموكا معينا  تحقيؽ المصالح المختمفة ليـ،

نفس  أو متناقضيف أو أكثر عند نفس الفرد عدـ التواجد المتزامف لدافعيف وأنبلمفرد ويعرؼ شابمف الصراع 

، صفحة 1989)صالح محمد عمي أبو جودة، والذي يؤدي إلى التأـز النفسي والتوتر الذىني. الجماعة،

35). 

 التعاون:  -2-3-10

أغمب المجتمعات وفي  في سموؾ شائع وىو ،ر بالعمؿ معا لتحقيؽ غاية مشتركةويعني قياـ فرديف أو أكث

مجاؿ االقتصادي وعند ويبدو أكثر في ال ...(،المدرسة والنادي والعمؿ زمبلء، ،األسرة)مع  ،كؿ المجاالت

د يستطيع الفرد وحده أف ينتل كؿ ما يحتاج إليو ويمتد التعاوف ليس فقط بيف األفرا حيث ال ،تقسيـ العمؿ

 .(45، صفحة 2004)محمد شفيؽ ، .المختمفةوالجماعات المحدودة بؿ الدوؿ والمجتمعات 
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 خالصة:

العبلقات االجتماعية في معناىا العاـ عمى العمميات التي تجعؿ الفرد يستجيب لممؤثرات  تتضح

االجتماعية حتى يتعمـ كيؼ يعيش مع اآلخريف وفي معناىا الخاص عمى نتائل العمميات التي يتحوؿ بيا 

 .رد مف كائف عضوي إلى شخص اجتماعيالف

ىمية ىذه العبلقات عامة وأىمية العبلقات والتفاعبلت ، وأوف العبلقات االجتماعية بأنواعياومف ىنا تتك

 االجتماعية في الفريؽ الرياضي. 



 

 

 الفصل الثالث
المراهقة 

وخصائصها 



 وخصائصها المراهقة                                                             الفصل الثالث       
 

29 
 

 :تمهيد

إف المراىقة فترة أو مرحمة جد حساسة مف  حياة البشر، وىذا باعتبارىا مرحمػة عبػور مػف الطفولػة إلػى     

الرشد تسمح لمفرد بالولوج عالـ الكبار، ولو تمكف الفرد مف اجتياز ىذه المرحمة بنجاح لسيؿ عميو مواصمة 

نفسػػية يصػػعب الػػتخمص منيػػا  تحػػدث لديػػو عقػػدبػػدوف آثػػار جانبيػػة قػػد تػػؤثر عميػػو و بسػػيولة و  مشػػوار حياتػػو

تحػدث عػدة تغيػرات نفسػية وعقميػة واجتماعيػة وجسػمية لمفػرد  –المراىقػة  –، فمػف خػبلؿ ىػذه الفتػرة مستقببل

 .عميو بصورة مباشرة أو غير مباشرةتؤثر 

المرحمػة الصػعبة حتػى يسػيؿ لػدينا فيػـ الفػرد فػي ىػذه ومنو فقد حاولنا في ىذا الجزء إعطاء فكرة عػف ىػذه 

المرحمػة والتعامػػؿ معػو بصػػورة إيجابيػػة باإلضػافة إلػػى التحػدث عػػف خصػػائص النمػو فػػي ىػذه المرحمػػة وكػػذا 

 الحاجات األساسية لممراىؽ ومحاولة معرفة أىمية المراىقة في التطور الحركي لمرياضييف.
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 :مفهوم المراهقة -1

وتكوف  التي يكوف فييا الفرد غير ناضل انفعالياصفي لفترة أو مرحمة مف العمر و و إف المراىقة مصطمح   

التػي تقػع مػا  ، وىػي الفتػرةالبػدنيالنضػل العقمػي والجسػدي و  يكوف قػد اقتػرب مػفخبرتو في الحياة محدودة و 

 .بداية مرحمة الرشدو بيف مرحمة الطفولة 

 .حمتيفتداخؿ ىاتيف المر المراىؽ ال يعد ال طفبل و ال راشدا إنما يقع في مجاؿ  وبذلؾ

 :تعريف المراهقة -2

وبػذلؾ يؤكػد عممػاء فقػو المغػة  المراىقػة تفيػد معنػى االقتػراب أو الػدنو مػف الحمػـ،" :البهـي السـيديعرفيا     

ىذا المعنى في قػوليـ رىػؽ بمعنػى غشػى أو لحػؽ أو دنػى مػف فػالمراىؽ بيػذا المعنػى ىػو الفػرد الػذي يػدنو 

 (272، صفحة 1997)فؤاد البيي السيد ،  "واكتماؿ النضلمف الحمـ 

 :بعض التعاريف المختمفة لممراهقة -3

المراىقة مصطمح عاـ يقصد بو عادة مجموعة التحوالت الجسػدية والسػيكولوجية التػي تحػدث مػابيف        

 مرحمة الطفولة والرشد.

وتبػدأ مػف اثنػي عشػر سػنة إلػى العشػروف  بػالمجتمع، واالنػدماجالمراىقة ىي مرحمة البحث عف االسػتقبللية 

والظػػروؼ  قػػة ومػػدتيا تختمفػػاف حسػػب الجػػنسسػػنة وىػػي تحديػػدات غيػػر دقيقػػة ألف ظيػػور المراى (12-20)

التفكيػر كمػا تتميػز بتحديػد النشػاط الجنسػي إلػى جانػب نمػو القػدرات العقميػة عمػى  ،واالقتصاديةاالجتماعية 

 .المنطقي والتجرد والتخيؿ

تبػػدأ عنػػد  الجسػػمية والنفسػػية تتميػػز بػػالتحوالت ،مػػة مػػف الحيػػاة بػػيف الطفولػػة والرشػػدالمراىقػػة ىػػي مرح" فإ  

مراىقػة ىذه التحديدات غير دقيقػة ألف ظيػور الو ، ( سنة20-18( سنة وتنتيي عند سف )13-12حوالي )

 ."واالجتماعية االقتصاديةوالعوامؿ الظروؼ الجغرافية  ،ومدتيا يختمفاف حسب الجنس
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المراىقة ىي وجو مف وجوه التطور التي تقود إلى سف الرشد وىي مرحمػة التغيػرات العميقػة فػي حيػاة أف "  

  "واالجتماعي، النفسي خاصة عمى ثبلث مستويات البيولوجيالفرد 

، ويبػػػدأ فػػػي التفاعػػػؿ معػػػو لطفولػػػة ليخػػػرج إلػػػى العػػػالـ الخػػػارجي"الفتػػػرة التػػػي تكسػػػر فييػػػا المراىقػػػة شػػػرنقة ا

 (1985)محمد حسف عبلوي ،  فيو ". واالندماج

حيػػث  ،حمػػة انتقاليػػة بػػيف الطفولػػة والرشػػدمػػف خػػبلؿ جميػػع ىػػذه التعػػاريؼ السػػابقة نقػػوؿ أف المراىقػػة ىػػي مر 

، وذلؾ لما يحػدث فييػا مػف تغيػرات فيزيولوجيػة وجسػمية ونفسػية ف المراحؿ الحساسة في حياة الفردتعتبر م

 التي تؤثر بصورة بالغة عمى حياة الفرد في المراحؿ التالية مف عمره.  

 قيد الدراسة: المراهقة ةمرحم -4

إف مرحمػة المراىقػػة ىػػي مرحمػة تغيػػر مسػػتمر لػػذا مػف الصػػعوبة تحديػػد بػدء مرحمػػة المراىقػػة ونيايتيػػا        

نػي والنػوع والبيئػة ليػا آثػار كبيػرة فػي تحديػد يفالسػبللة والج ،رختمػؼ مػف فػرد آلخػر ومػف مجتمػع آلخػفيي ت

بعضػيـ يتجػو إلػى  ،في تحديػدىاكذلؾ يختمؼ عمماء النفس أيضا  ،لمراىقة وتحديد بدايتيا ونيايتيامرحمة ا

البموغ وىـ بذلؾ يعتبرونيا ما التوسع في ذلؾ فيروف أف فترة المراىقة يمكف أف نضـ إلييا الفترة التي تسبؽ 

( بينمػا يحصػرىا بعػض العممػاء فػي الفتػرة مػا بػيف سػف 21-10بيف سف العاشػرة وسػف الحػادي والعشػروف )

 .(19-13لثة عشر وسف التاسعة عشر )الثا

مبكرا في سف الثانية  ، فبعض األفراد يكوف بموغيـختمؼ مف فرد آلخر ومف مجتمع آلخروبداية المراىقة ت

 (1945)عزت، . يتأخر بموغو حتى سف السابعة عشر، وبعضيـ قد اناعشر أحي

 " لمؤلفو حامد عبد السبلـعمم نفس النمو لمطفولة والمراهقة"ا يمي أقساميا كما جاءت في كتاب وفيم

 :سنة (21-18المراهقة المتأخرة ) -4-1

، حيػػث أنيػػا تعتبػػر مرحمػػة اتخػػاذ القػػرارات الحاسػػمة التػػي يتخػػذ يطمػػؽ عمييػػا بالػػذات مرحمػػة الشػػباب         

وفييػػػا يصػػػؿ النمػػػو إلػػػى مرحمػػػة النضػػػل  ،ؿ وكػػػذلؾ اختيػػػار الػػػزواج أو العػػػزوؼفييػػػا اختيػػػار مينػػػة المسػػػتقب
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: االعتنػػػػاء بػػػػالمظير لتبمػػػػور لػػػػبعض العواطػػػػؼ الشخصػػػػية مثػػػػؿوا االنفعػػػػاليالجسػػػػمي ويتجػػػػو نحػػػػو الثبػػػػات 

الناس وطريقة الكبلـ واالعتماد عمى النفس والبحث عف المكانة االجتماعية ذالؾ نظرة  إلىالخارجي ضؼ 

 (289)حامد عبد السبلـ زىراف ، صفحة  .وتكوف لديو نحو الجماليات ثـ الطبيعة والجنس اآلخر

 :خصائص النمو في مرحمة المراهقة -5

 :النمو النفسي-5-1

حيػػػث تتميػػػز بثػػػروة وحيػػػرة  ،نػػػد المراىػػػؽ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ النمػػػوتعتبػػػر مرحمػػػة النمػػػو النفسػػػي ع        

ممػػا يجعمػػو حساسػػا إلػػى  واضػػطراب يترتػػب عمييػػا جميعػػا عػػدـ تناسػػؽ وتػػوازف يػػنعكس عمػػى انفعػػاؿ المراىػػؽ

)عبد الرحمف مذكورة مف طرؼ ميخائيؿ اسعد وضوحا ىي  واالنفعاالتوأىـ ىذه الحساسيات  ،درجة بعيدة

 (1997ابراىيـ، 

 .سمي إلى درجة يظنو شذوذا أو مرضاخجؿ بسبب نموه الج-1

 .انبثاؽ الدافع الجنسي بشكؿ واضح إحساس شديد بالذنب يثيره -2

  .خياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثيرة -3

  .، دينية وجنسيةعواطؼ وطنية -4

 .أفكار مستحدثة وجديدة -5

، ويصبح مضادا لمعادات والتقاليػد ومبتعػدا عػف راىؽ الفكر النقدي وسعة المبلحظةكما ينمو عند الم      

وىػػذا عػػف طريػػؽ حمػػـ اليقظػػة ويصػػبح كثيػػر البحػػث عػػف  ،ة ويتبػػع سياسػػة اليػػروب نحػػو األمػػاـالقػػيـ العائميػػ

عاالت خبلؿ مواقؼ لتنمية المقدرة عف التحكـ في االنف ومرحمة ،نيات التي تمكنو مف إبراز شخصيتواإلمكا

 (314، صفحة 1999)محمد حسف عموي . أسامة كامؿ،  .المعب المختمفة
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 :االجتماعيالنمو   -5-2

الواضػح   االجتمػاعيفي ىذه المرحمة يبمغ الطفؿ مرحمة النضل حيث ينعكس ىذا النضل في نمػوه         

المجتمػػع أف يقبمػػو كرجػػؿ أو  فيبػػدو المراىػػؽ إنسػػانا يرغػػب فػػي أخػػذ مكانػػة فػػي المجتمػػع وبالتػػالي يتوقػػع مػػف

 .امرأة

 إلى النوادي واألحزاب االنضماـمف حيث  االجتماعيةكما يبدأ المراىؽ بإظيار الرغبة        

 .لى المجتمع كإنساف ذي قيمة فعالةإ النتماءباأو الجمعيات عمى اختبلؼ ألوانيا مما يؤمف لو شعورا  

أما الشيء الممفػت لمنظػر فػي ىػذه المرحمػة فيػو ميػؿ الجػنس إلػى عكسػو ألنػو عمػى ىػذا الميػؿ يتوقػؼ بقػاء 

اآلخػريف الجنس البشري لذلؾ ترى المراىؽ ميتما بمظيػره الخػارجي وذاتػو الجسػمية مػف أجػؿ جػذب اىتمػاـ 

ف إنسػانا يترتب عميو ميؿ اجتماعي جديد لممشاركة فيما بعد ألف يكػو مما  ،مف الجنس اآلخر نحو شخصو

 (1997)أميف أنور خولي،  .قادرا عمى بناء مستقبمو

  ".، والمصػػػغي لػػػػوالصػػػػديؽ الكػػػاتـ ألسػػػػرارهىػػػػذه المرحمػػػة تعتبػػػػر سػػػف البحػػػػث عػػػف " :كمػػػا يػػػػرى الػػػبعض أف

 (0310)آخرون،
 :النمو العقمي والمعرفي -5-3

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة العمريػػػة يكػػػوف المراىػػػؽ غيػػػر قػػػادر عمػػػى اسػػػتيعاب وال فيػػػـ المجػػػرد كمنػػػا تكػػػوف         

، وىػػي المرحمػػة التػػي تبػػدأ فػػي التفكيػػر فػػي المسػػتقبؿ وىكػػذا محاولػػة معرفػػة المشػػكمة العقائديػػة اىتماماتػػو ىػػي

)محمػػد شػػفيؽ،  .البحػػث عػػف تكسػػير سمسػػمة الطفولػػة الفكريػػة ويبػػدأ فػػي االتجاىػػاتشػػيئا فشػػيئا تتبمػػور لديػػو 

 (211-270، الصفحات 2004

يػػو نمػػو معتبػػر فػػي القػػدرات العقميػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى كمػػا يبلحػػظ أو المراىػػؽ يقتػػرب مػػف النضػػل ويحصػػؿ لد

) عبػػد السػػبلـ  والبحػػث عػػف أشػػياء ومثيػػرات جديػػدة.، تبػػدو غامضػػةواكتشػػاؼ األمػػور التػػي ، حػػب اإلبػػداع

 (377، صفحة 1995زىراف، 
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 :النمو الحركي-5-4

بدايػػة المرحمػػػة الحركػػات المراىػػؽ فػػي فتتعػػارض اآلراء بالنسػػبة لمجػػاؿ النمػػو الحركػػي فػػي مرحمػػة المراىقػػة 

 ضػطراباال، وأف ىػذا واحي التوافؽ والتناسؽ واالنسػجاـواالضطراب بالنسبة لنتتميز باالختبلؿ في التوازف 

أكثػر توافقػا وانسػجاما  إذ ال يمبث المراىؽ بعػد ذلػؾ أف تبػدؿ حركاتػو لتصػبح ،الحركي يحمؿ الطابع الوقتي

 الحركي وفترة االضطراب".   االرتباؾفترة  ، أي أف مرحمة المراىقة ىي "عف ذي قبؿ

وال ينبغػي أف  باالضػطراب" أشػارت إلػى أف النمػو الحركػي فػي مرحمػة المراىقػة ال يتميػز ماتييفإال أف "   

نطمؽ عمى ىذه المرحمة مصطمح األزمة الحركية لممراىؽ بؿ عمى العكس مف ذلػؾ يسػتطيع الفػرد فػي ىػذه 

 (10)عناياتمحمدأحمدفرج،نفسالمرجع،ص .لميارات الحركية ويقـو بتثبيتياالمرحمة أف يمارس العديد مف ا

ناحية والموىوبيف مف ناحيػة  كما أف ىذه الفترة تمثؿ انفراجا في المستوى بالنسبة لؤلفراد العادييف مف      

، حيػث نػرى تحسػنا فػي المسػتوى فػي بدايػة حمػة تعمػـ ولكنيػا مرحمػة أداء مميػزوبذلؾ فيػي ليسػت مر  ،أخرى

)بسطويسػػػي أحمػػػد ، أسػػػس ونظريػػػات الحركػػػة ، دار الفكػػػر  )واسػػػتقرار حركيػػػا فػػػي نيايتيػػػا.المرحمػػػة وثباتػػػا 

 .(185، ص  1996،  1العربي ،ط

 :النمو االنفعالي -5-5

 االخػػتبلؼيشػػمؿ ىػػذا  ،ف انفعػاالت األطفػػاؿ وكػػذلؾ الشػػبابانفعػاالت المراىػػؽ تختمػػؼ فػػي أمػػور كثيػػرة عػػ  

 (183 – 177)بسطويسي أحمد ، نفس المرجع ، ص  في النقاط التالية

 .يفة فيثور المراىؽ ألتفو األسبابتمتاز الفترة األولى مف المراىقة فترة انفعاالت عن - 

فيػػو يصػػرخ  االنفعاليػػةالمراىػػؽ فػػي ىػػذه المرحمػػة ال يسػػتطيع أف يػػتحكـ فػػي المظػػاىر الخارجيػػة لحالتػػو  -

ال تػػدؿ عمػػػى ويػػدفع األشػػياء عنػػد غضػػػبو ونفػػس الظػػاىرة تبػػدو عميػػػو عنػػدما يشػػعر بػػالفرح فيقػػػوـ بحركػػات 

 .االنفعالي االتزاف
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تتميػز المرحمػة  ،لحػزف نتيجػة لمػا يبلقونػو مػف إحبػاطيتعػرض بعػض المػراىقيف لحػاالت اليػأس والقنػوط وا -

  .رىؽ بمظيره بطريقة كبلمو إلى الغيالمرابتكويف بعض العواطؼ الشخصية تتجمى في اعتناء 

 .ظاـ النفسي عف الوالديفأو الن االنفعالييسعى المراىؽ إلى تحقيؽ االستغبلؿ  -

 ية إال أنو يميؿ إلى نقد الكبار.بالرغـ مف حاجة المراىؽ إلى الرعا -

 : النمو الجنسي -5-6

يعتبػػر ىػػذا النمػػو مػػف مبلمػػح النمػػو البػػارزة والواضػػحة فػػي مرحمػػة المراىقػػة وعبلمػػة االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة   

 .رات البسيكولوجية في ىذه المرحمةالطفولة إلى مرحمة  المراىقة وىي نتيجة منطقية لمجموعة التغي

الجنسػية نشػاط حيػث تبػدأ الغػدد عندما تبدأ مرحمو المراىقة ويحدث البموغ نبلحػظ أنػو يطػرأ عمػى األعضػاء 

ولكنيػػا تعتبػػر  ،تعنػػي أف الطفػػؿ قػػادر عمػػى التناسػػؿ التناسػػمية فػػي صػػنع الخبليػػا الجنسػػية وىػػذه المرحمػػة ال

 .عمى النضل الصفات الجنسية األولىمرحمة تكييؼ 

)أنػػور الخػػولي ، جمػػاؿ أمػػا الصػػفات الجنسػػية الثانويػػة فإنيػػا مصػػدر التمػػايز بػػيف الػػذكور واإلنػػاث.        

، 2000، القػاىرة ، مصػػر ،  1الػديف الشػػافعي ، منػاىل التربيػػة البدنيػة المعاصػػرة ، دار الفكػر العربػػي ، ط

 ((213ص 

 :حاجيات المراهق -6

"إف الحاجة ىي الظروؼ أو الموقؼ الػذي يتطمػب العمػؿ لموصػوؿ إلػى ىػدؼ  كمال دسوقييعتبر         

الشػرب ففػي سػبيؿ ائنػات الحيػة المتمثمػة فػي األكػؿ و معيف منيا الحاجات البيولوجية التي تتميػز بيػا كػؿ الك

 .( )كماؿ دسوقي .كما يسمييا البعض حاجات نفسية" اجتماعيةالمثاؿ البقاء و حاجات 

نفػػس حاجاتػػو جػػات الجسػػدية التػػي تكػػوف لؤلطفػػاؿ والراشػػديف و فيػػرى "أف لممراىػػؽ نفػػس الحا فــاخر عاقــلأمػا 

 ".معناىاماعية إال أنيا تختمؼ في شدتيا و االجت
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 :الحاجة لممكانة -6-1

فػي  يريػد أف تكػوف لػو مكانػة، كمػا مراىؽ أف يكوف شخصػا ميمػا ذو قيمػةيريد ال" :فاخر عاقليقوؿ        

أف يتخمى عف موضعو كطفؿ، ليذا لػيس مػف الغريػب أف نػرى المراىػؽ جماعتو، و يتميز بمكاف الراشديف و 

طمػب منػو القيػاـ بأعمػاؿ ، أو أف يأنػو يػرفض أف يعامػؿ معاممػة الصػغاريقوـ بػبعض تصػرفات الكبػار كمػا 

نة التي يرغػب المراىػؽ تحقيقيػا " فالمكاا بيف رفاقو مف مكانتو عند أبويوثـ أف المكانة التي يطمبي، األطفاؿ

، ونجاحػو فػي مقابمػة رياضػية مػا إذ أف ىػذا يشػعره أف لػو فػي الفريػؽ الرياضػي خاصػة عنػد فػوزهقد تحددىا 

) فػاخر عاقػػؿ ، عمػػـ  .وبالتػػالي تكػػوف لػو مكانػػة اجتماعيػػةمكانػة ودور يمعبػػو فػػي المجتمػع الػػذي يعػػيش فيػو 

 (118، ص 1982العمـ لممبلييف ، سنة النفس التربوي ، دار 

 :الحاجة لالستقالل -6-2

أف المراىؽ حريص عمى تحمؿ المسؤولية ويقـو بأعماؿ عمى وجو حسف ويظير " فاخر عاقليقوؿ        

 .(119)فاخر عاقؿ ، نفس المرجع ، ص  قدرة اإلبداع واإلنجاز رغـ قيامو ببعض األخطاء".

  :الحاجة الجنسية-6-3

نمػػوا الحاجػػة الجنسػػية عػػادة مػػا تتحقػػؽ فػػي مجتمعنػػا عػػف طريػػؽ الػػزواج أمػػا فػػي حالػػة المراىػػؽ الػػذي ينمػػو 

، فػػػإف الحاجػػػة الجنسػػػية يمكػػػف أف توجػػػو إلػػػى نشػػػاط آخػػػر يسػػػمكو المراىػػػؽ جنسػػػيا وتقػػػوى رغباتػػػو الجنسػػػية

إذ أف بعػػض ، عػػف كػػؿ انحػػراؼ جنسػػي السػػوية بعيػػدة والرياضػػة قػػد تكػػوف أفضػػؿ وسػػيمة لتحقيػػؽ شخصػػيتو

خبلليا أف  عدوانية يحاوؿ الفتى مفرة البموغ ىناؾ شخصية غريزية يروف أف خبلؿ فت المحمميف النفسانييف 

ــم  ).الرياضػػة وبعػػض اليوايػػات كالموسػػيقىيخفػػؼ منيػػا وذلػػؾ بتوجيييػػا نحػػو نشػػاطات ك فــاخر عاقــل م عم

 .(120النفس التربوي م مرجع سابق م ص 
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 :واالنتماءالذات الحاجة إلى تحقيق  -6-4

أقصػى إف تحقيؽ الذات ىو أف يستطيع المراىؽ تحقيؽ إمكانياتو وتنميتيػا إلػى "عواطف أبو العمى تقوؿ   

، فيدرؾ كؿ ما لديو مف قدرات أو يمر بالخبرات التػي يسػتطيع أف يباشػرىا حد ممكف يستطيع الوصوؿ إليو

 ".باالنتماءس في جو يشعره بالطمأنينة ويسود اإلحسا

، فاأللفػػة التػػي تنبثػػؽ مػػف داخػػؿ األسػػرة تنتشػػر بطػػة بالحاجػػة إلػػى المػػودة والعاطفػػةكمػػا أف ىػػذه الحاجػػة مرت

 .ييػا المراىػؽ أف لػو مكانتػو الخاصػةداخؿ ىذا المجتمع الصغير لتنتقؿ إلى الجماعات األخػرى التػي يجػد ف

السياسية لمشباب ودور التربية البدنية ، دار النيضػة ، القػاىرة ، بػدوف سػنة ) عواطؼ أبو العبلء ، التربية 

 .(138، ص 

بيذا فإف انتماء المراىؽ لفريؽ رياضي قد يجعمو يسػتفيد ويفيػد ىػذا المجتمػع الصػغير عػف طريػؽ مػا يقدمػو 

فػي صػالح الفريػؽ مف أعماؿ رياضية خاصة عند تحقيؽ النجاح كما أنو قد يستخدـ ما لديو مػف إمكانيػات 

  .باالنتماءالرياضي ربما ىذا ما يشعره بالرضا ويحسسو 

 :الحاجة لمعطف والحنان -6-5

فػي شػعور المراىػؽ بأنػو محبػوب كفػرد، وأنػو مرغػوب فيػو لذاتػو، وأنػو موضػع تتمثػؿ " كمال دسـوقييقوؿ   

الشػعور بالحػب عنػد المراىػؽ ، فيػي التػي تخمػؽ جة ناشػئة مػف حيػاة األسػرة العاديػة، وىذه الحاحب واعتزاز

لػذلؾ ال بػد  ،ري النتظػاـ حيػاة المراىػؽ النفسػيةوىذا ضرو  ،ما يسمى باألماف النفسي العاطفي وتتكوف لديو

مف إتباع ىذه الحاجة عنػده بكػؿ مػا يسػتطيع الوالػديف حتػى يحػافظ عمػى صػحتو النفسػية وتتكػوف لديػو روح 

كمال دسوقي م النمو التربـوي لمطفـل والمراهـق  )".آلخريفيكوف عدوانيا متخوفا مف ا التعاوف والمحبة ولف

 (138م مرجع سابق م ص 

، إذ أف التعاوف الموجود بػيف الذي يمارس فيو المراىؽ الرياضة ولعؿ ىذه الحاجة قد تتحقؽ في الفريؽ    

 .جعمو يشعر بحبيـ لو واالىتماـ بوأفراد الفريؽ واألىداؼ المشتركة بينيـ قد ي
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 :لمنشاط والراحةالحاجة  -6-6

إف النشاط يبعث الرضا واالرتياح كما أف لو آثار جسمية تنشأ عػف رياضػة " كمال الدسوقييرى           

كما لوحظ أف كؿ أثر عمى أجيزة الجسـ يكـو جديد ولكف  ،العادية أي الظاىرة كالعيف مثبل أعضاء الحس

)كمػػاؿ دسػػوقي ،  ".تضػػاؼ إلػػى سػػابؽ المعػػارؼبػػرة جديػػدة غيػػر مػػؤلـ يػػؤدي إلػػى المتعػػة والسػػرور لكونػػو خ

 (121صفحة 

إف المراىؽ في حاجػة إلػى تفريػغ الطاقػة في ىذا المجاؿ يقوؿ " أبو العالء عواطفكما يؤكد أيضا         

" إال أف النشػاط إلػى الحركػة والنشػاط يقبميػا السػكوف والراحػة فػالتوازف نشػاط يميػؿ إليػو ويتفػؽ مػع قدراتػو في

إف فتػرات  النشػاط  النمػو، الطرادبيف نشاط الجسـ وحركتو وسكونو وراحتو البد منو مف الناحية البيولوجية 

إذ أف الفػػرد المتعػػب  ،ىػػؽ الجسػػمية واالنفعاليػػة والعقميػػةعػػف الحاجػػة ترىػػؽ ممتمكػػات المرالطويمػػة أو الزائػػدة ا

سػػيؿ اإلثػػػارة ولػػػيس فػػي حالػػػة تسػػػمح لػػو باالسػػػتفادة مػػػف ، المرىػػػؽ الحػػػواس يظيػػر عمومػػػا عنيػػػداالجسػػـ أو 

 (157)عواطؼ أبو العبلء، صفحة  "التجارب التي يتعمميا

بشػػرط أال يتعػػدى ىػػذا  ،واالرتيػػاحمػػو يحقػػؽ الراحػػة والرضػػا وىكػػذا تكػػوف الرياضػػة نشػػاط يسػػمكو المراىػػؽ لع

 ".تعدى الشيء عف حده انقمب إلى ضدهإف كانيات المراىؽ كما يقوؿ المثؿ "النشاط الرياضي إم

اجيػػات حتػػى يتحقػػؽ لػػو النمػػو إف مختمػػؼ التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى المراىػػؽ تتطمػػب تػػوفير بعػػض الح     

 .سابقا جيات التي ذكرناىاولعؿ الرياضة ىي أحسف وسيمة لتحقيؽ مختمؼ الحا ،السميـ

 :أشكـال من المـراهقة -7

 :أنواع مف المراىقة 4توجد  

 :مف سمػاتػيا :المـراهقة المتـوافقة -7-1

  إلى االستقراراالعتداؿ واليدوء النسبي والميؿ. 

 العاطفي واالتزافكامؿ االتجاىات اإلشباع المتزف وت. 
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 عنؼ والتوترات االنفعالية الحادةالخمو مف ال. 

 ليا أىمية كبيرة ، فالعبلقات األسرية القائمة عمى أساس التفاىـ والوحدة التوافؽ مع الوالديف واألسرة

)  ، فاألسػرة تنمػي الػذات وتحػافظ عمػى توازنيػا فػي المواقػؼ المتنوعػة فػي الحيػاة.في حيػاة األطفػاؿ

 (21، صفحة  1981محمود حسف ، 

 :المؤثرة في المراهقة المتوافقةل العوام

و المعاممة األسرية السمحة التي تتـ بالحرية والفيـ واحتراـ رغبات المراىؽ وعدـ تػدخؿ األسػرة فػي شػؤون -

، وعػػدـ تقييػػده بػػالقيود التػػي تحػػد مػػف حريتػػو فيػػي تسػػاعده فػػي تعمػػـ السػػموؾ الصػػحيح واالجتمػػاعي الخاصػػة

)رابػػػح تركػػػي ، أصػػػوؿ التربيػػػة والتعمػػػيـ ، ديػػػواف  .حاجاتػػػو األساسػػػيةو وثقافتػػػو وتشػػػبع السػػػميـ ولغػػػة مجتمعػػػ

 .(173،ص  1990،  2المطبوعات الجامعية ،ط

 .لديف والمراىؽ في مناقشة مشكبلتوتوفير جو مف الصراحة بيف الوا - 

المراىؽ بتقدير الوالديف واعتزازىما بو وشعوره بتقدير أقرانو وأصدقائو ومدرسػيو وأىمػو وسػير حػاؿ  شعور -

 .في واالقتصادي واالجتماعي لؤلسرةاألسرة وارتفاع المستوى الثقا

، تػزد عمػى ذلػؾ الراحػة النفسػية االجتماعي والرياضي وسبلمة الصحة العامػةتشغؿ وقت الفراغ بالنشاط  -

 النفس.والرضا عف 

 :مف سماتيا ما يمي :المـراهقة المنطويـة -7-2

شػػخص أنػػو غيػػر جػػدير : ىػػو تعبيػػر عػػف الػػنقص فػػي التكيػػؼ لمموقػػؼ أو إحسػػاس مػػف جانػػب الاالنطــواء -

جديػد أو بسػبب مجابيػة أشػخاص ، لكف الخجؿ واالنطواء يحدثاف بسبب عدـ األلفة بموقػؼ لمواجية الواقع

 .لي التػػػي تحػػػدث لمشػػػخص خجػػػبل وانطػػػواءمشػػػابية لمموقػػػؼ الحػػػا ة، أو بسػػػبب خبػػػرات سػػػابقة مؤلمػػػغربػػػاء

 (160)يوسؼ ميخائيؿ نعيمة ،رعاية المراىقيف ، دار غريب لمطباعة والنشر ، دوف طبعة ، ص 

 .ت الحياة ونقد النظـ االجتماعيةالتفكير المتمركز حوؿ الذات ومشكبل -
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فػػي أحػػبلـ اليقظػػة التػػي تػػدور حػػوؿ موضػػوعات الحرمػػاف والحاجػػات غيػػر مشػػبعة واالعتػػراؼ  االسػػتغراؽ -

 بالجنسية الذاتية.

 .نجاح المدرسي عمى شرعية الوالديفمحاولة ال -

  :العوامـل المؤثرة فيها 

األخطػاء األسػرية التػي فييػا: تسػمط وسػيطرة الوالػديف، الحمايػة الزائػدة، التػدليؿ،  اضطراب الجو األسري: -

 .العقاب القاسي ...الخ

 .اح مما يثير قمؽ األسرة والمراىؽتركيز األسرة حوؿ النج -

 .وتحمؿ المسؤولية والجذب العاطفي عدـ إشباع الحاجة إلى التقدير -

 :)المتمردة ( مف سماتيا :دوانيـةالمـراهقة الع -7-3

 .رة ضد المدرسة، األسرة والمجتمعالتمرد والثو  -

 .ا تحقؽ لو الراحة والمذة الذاتية: ممارستيا باعتبارىة المتواصمة واالنحرافات الجنسيةالعداو  -

  (1995الديدي،  )عبد الغني ، المتعة الجنسية...الخ .، العادة السرية، الشذوذ: المواطمثؿ

ىػػو اإلصػػرار عمػػى موقػػؼ والتمسػػؾ بفكػػرة أو اتجػػاه غيػػر مصػػوغ والعنػػاد حالػػة مصػػحوبة بشػػحنة  :العنــاد -

ـ مػف الوالػديف والغيػر ، والمراىػؽ يقػوـ بالعنػاد بغيػة االنتقػاادة لآلخريف الذيف يرغبػوف فػي شػيءانفعالية مض

)يوسػػؼ ميخائيػػؿ أسػػعد، رعايػػة  .تصػػرؼ بالػػذاتشػػكؿ إصػػرار عمػػى تكػػرار ، ويظيػػر ذلػػؾ فػػي األفػػرادمػػف 

 (157المراىقيف ، دار غريب لمطباعة والنشر ، دوف طبعة وبمد وسنة ، ص 

 .في أحبلـ اليقظة والتأخر الدراسيالشعور بالنقص والظمـ وسوء التقدير واالستغراؽ  -

 :: مف سماتيا ما يميالمراهقة المنحرفة -4 -7

 .والجنوح والسموؾ المضاد لممجتمعاالنحبلؿ الخمقي التاـ  -

 .ت الجنسية واإلدماف عمى المخدراتاالعتماد عمى النفس الشامؿ واالنحرافا -
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 .بموغ الذروة في سوء التوافؽ -

  .البعد عف المعايير االجتماعية في السموؾ -

 :العوامل المؤثرة فيها

  .بخبرات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور في الرقابة األسرية المرور  -

القسػػػػوة الشػػػػديدة فػػػػي المعاممػػػػة وتجاىػػػػؿ األسػػػػرة لحاجػػػػات ىػػػػذا المراىػػػػؽ مػػػػف حاجػػػػات جسػػػػمية ونفسػػػػية  -

 .واجتماعية...الخ

   .                           سوء وىذا مف أىـ العوامؿ المؤثرةالصحبة المنحرفة أو رفاؽ ال  -

 . لة االقتصادية لؤلسرة، سوء الحاالفشؿ الدراسي الدائـ والمتراكـ -

ف ىػػػذه تكػػػاد تكػػػوف ىػػػي القاعػػػدة   ىػػػذا فػػػإف أشػػػكاؿ المراىقػػػة تتغيػػػر بتغيػػػر ظروفيػػػا والعوامػػػؿ المػػػؤثرة فييػػػا وا 

 .إلنساني  مرف مرونة يسمح بتعديمووكذلؾ تؤكد ىذه الدراسة أف السموؾ ا

التوجيػػو واإلرشػػاد والعػػبلج النفسػػي فػػي تعػػديؿ شػػكؿ المراىقػػة المنحرفػػة نحػػو التوافػػؽ وأخيػػرا فإنيػػا تؤكػػد قيمػػة 

 .(440)حامد عبد السبلـ زىراف، صفحة  والسواء

 :أهمية الرياضة بالنسبة لممراهقين -9

بػػدنيا كمػػا تحضػػر المراىػػؽ فكريػػا و ا حيػػث أنيػػا ، ىػػذإف الرياضػػة عمميػػة تسػػمية وتػػرويح لكػػبل الجنسػػيف      

تػػزوده مػػف الميػػارات والخبػػرات الحركيػػة مػػف أجػػؿ التعبيػػر عػػف األحاسػػيس والمشػػاعر النفسػػية المكتظػػة التػػي 

تػػؤدي إلػػى اضػػطرابات نفسػػية وعصػػبية عنػػد انفجػػاره فيتحصػػؿ المراىػػؽ مػػف خبلليػػا عمػػى جممػػة مػػف القػػيـ 

، كمػػا تعمػػؿ الحصػػص التدريبيػػة عمػػى صػػقؿ مواىػػب سػػتطيع تحصػػيميا فػػي الحيػػاة األسػػريةالمقيػػدة التػػي ال ي

، وأنجح منيل لذلؾ ىو مكيؼ الحصص الرياضية فسية والبدنية وفؽ متطمبات العصرالرياضي وقدراتو الن

شػػغؿ وقػػت الفػػراغ الػذي يحػػس فيػػو الرياضػػي بػػالقمؽ والممػؿ وبعػػد الرياضػػة يتعػػب المراىػػؽ عضػػميا  ؿمػف أجػػ

يرضػي اهلل ، ويضػيع وقتػو فيمػا ال دال مػف أف يستسػمـ لمكسػؿ والخمػوؿبػوفكريا فيستسمـ حتما لمراحة والنمو 
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ة ، وعند مشػاركة المراىػؽ فػي التجمعػات الرياضػية والنػوادي الثقافيػة مػف أجػؿ ممارسػوال النفس وال المجتمع

 ، فػػػإف ىػػػذا يتوقػػػؼ عمػػػى مػػػا يحػػػس بػػػو عػػػف طريػػػؽ التغيػػػرات الجسػػػميةمختمػػػؼ أنػػػواع النشػػػاطات الرياضػػػية

 .ية التي يمر بياوالنفسية والعقم

   إعطػػاء المراىػػؽ نوعػػا مػػف الحريػػة وتحميمػػو بعػػض المسػػؤوليات التػػي تتناسػػب مػػع قدراتػػو واسػػتعداداتو 

 .كحرية  اختيار أماكف المعب مثبل

   التقميؿ مف األوامر والنواىي. 

    مسػػاعدة المراىػػؽ عمػػى اكتسػػاب الميػػارات والخبػػرات المختمفػػة فػػي الميػػاديف الثقافيػػة والرياضػػية لتػػوفر

النصػح واإلرشػاد  ميوؿ المراىؽ فيو دائما في حاجة ماسػة إلػى يبلءـالوسائؿ واإلمكانيات والجو الذي 

المػػػراىقيف طػػػواؿ  ، فعمػػػى المػػػدرب أداء دوره فػػػي إرشػػػاد وتوجيػػػو وبػػػث الثقػػػة فػػػي حيػػػاةوالثقػػػة والتشػػػجيع

، ص  1986، دمشػػؽ ،  2) معػػروؼ رزيػػؽ ، خطايػػا المراىقػػة ، دار الفكػػر ، ط .مشػػوارىـ الرياضػػي

15). 
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 :خالصـة

نستطيع القوؿ بشكؿ عػاـ بػاف مرحمػة المراىقػة تعػد  ،ؿ ما تـ تقديمو عف فترة المراىقةمف خبلؿ ك         

اجتماعيػة  ،نفسػية ،ا تحتوي مػف تغيػرات وتحػوالت جسػميةمراحؿ النمو والنضل لئلنساف نظرا لمإحدى أىـ 

 ...الخ ، بدنيةحركية

ىػػذه التحػػوالت إذا حسػػف اسػػتغبلليا وتطويرىػػا بشػػكؿ متناسػػؽ وفعػػاؿ أمكننػػا الوصػػوؿ بػػالمراىؽ إلػػى        

ومنتجػا فػي حسػنة ليصػبح فػردا فعػاال  مرحمة الرشد وىو في أحسف قدراتو الجسمية والنفسية أي يعد بطريقة

، وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ تمامػػا فعنػػد أي خمػػؿ فػػي ىاتػػو الفتػػرة الحرجػػة يػػؤدي إلػػى المجتمػػع الػػذي يعػػيش فيػػو

تػػأثيرات عميقػػة عمػػى نفسػػية المراىػػؽ تسػػتمر معػػو طػػواؿ مػػا تبقػػى مػػف مشػػوار حياتػػو وقػػد تػػؤدي فػػي بعػػض 

د مف أخطػر األضػرار التػي يمكػف لممراىػؽ مواجيتيػا ، والذي يعت الصعبة إلى االنحراؼ االجتماعيالحاال

 .لـ تتـ رعايتو في فترة المراىقة مستقببل إذا

وعميو فقد ارتأينا دراسة ىاتو المرحمة مف كؿ الجوانب حتى تكوف لدينا نظرة و لو صغيرة عف          

 التي تحتاجاد الذيف نعني بصدد التعامؿ معيـ، وأردنا أف نمقي الضوء ولو بالقميؿ عف ىذه الفترة، و األفر 

فبل بد أف تتاح الفرص  ،مؿلتعا، مف حيث أسموب اإلى عناية خاصة مف طرؼ اآلباء والمربيف و المدربيف

، باإلضافة إلى الموزوف إلمكانياتو وطاقاتو وقدراتوو كافية لممراىؽ لمتعبير عف نفسو واالستغبلؿ العقبلني ال

         تطوير مواىبوفس دوف الخروج عف المثؿ العميا ومحاولة صقؿ و إعطاء جرعات مف الثقة في الن

في الختاـ ال يسعنا إال القوؿ بأف مرحمة المراىقة لشخصية و او  وتوجياتو حسب ميولو ورغباتو الذاتية

رد نفسو راشد مف دوف استغمت بشكؿ ايجابي وجد الفساسة مف حياة اإلنساف إذا صمحت و مرحمة جد ح

 أىممت فإف الفرد سيعيش مع ما تبقى مف حياتو مف دوف أىداؼ واضحة و ، أما إذا فشمت مشاكؿ تعيقو

    ، وىذا بدوره يؤدي بو إلى العزلةؿ أو بآخر يعيش عمى ىامش المجتمعفسو بشكيجد نوال تفكير سميـ و 

ما االنحراؼ .واالبتعاد، وا 
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 :تمهيد

الكتب ورسائؿ الماستر ستعانة بالمراجع والمصادر المتمثمة في االوذلؾ ب الدراسة النظرية لبحثنا، إنياءبعد 

فإننػػػا نتحػػػوؿ اآلف إلػػػى الجانػػػب  وذلػػػؾ قصػػػد الجوانػػػب الخاصػػػة بدراسػػػتنا، ،وكػػػذلؾ منػػػاىل التربيػػػة البدنيػػػة

وذلػؾ بالقيػاـ بدراسػة ميدانيػة عػف طريػؽ  ،أف نحيط بالموضوع مف ىذا الجانػب التطبيقي الذي سنحاوؿ فيو

الػذي يتمحػور أساسػا حػوؿ الفرضػيات التػي  ،نيػائي(الطػور ال(توزيع اسػتبياف عمػى تبلميػذ المرحمػة الثانويػة 

ذه بحيػػث نقػػـو بوضػػع جػػداوؿ ليػػ ،يػػؿ النتػػائل التػػي تحصػػمنا عمييػػامتحثػػـ القيػػاـ بمناقشػػة و ، قمنػػا بوضػػعيا

 .كذلؾ تمثيميا في أعمدة بيانيةو  ،النسبة المئوية المرافقة لياالنتائل تتضمف عدد اإلجابات و 

 نوضح فيو مدى صدؽ الفرضيات التي يتضمنيا البحث.و في األخير نقوـ بعرض االستنتاج و  
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 :البحث منهج  -1

فو  الدراسػة نػوع بػاختبلؼ يختمػؼ البحػث مػنيل اختيػار إف  بػاختبلؼ يختمػؼ البحػث مػنيل اسػتعماؿ ا 

 يبػدوا وصػفي المػنيل فػإف أيػدينا بػيف التػي المشػكمة خػبلؿ ومػف ،لمدراسػة المطروحػة والمواضيع المشكبلت

 .المشكمة ىذه لحؿ مبلئمة أكثر

أي مجػػػرد تواصػػػؿ الحقػػػائؽ  ،تبويبيػػػا وجػػػدولتياال يقػػػؼ عنػػػد حػػػد تجميػػػع البيانػػػات و  ألف البحػػػث الوصػػػفي

والحصوؿ عمييا لكنو يتضمف قدرا مف التفسير ليذه البيانات، أي محاولة ربػط الوصػؼ بالمقارنػة والتفسػير  

 ة مبادئ ىامة والتوصؿ إلى حؿ المشاكؿ.وبذلؾ يمكف القوؿ أف الدراسة الوصفية تسعى إلى صياغ

توجػػد بػػيف الوقػػائع والمظػػاىر كمػػا تيػػتـ بتحديػػد  التػػيوتػػتـ الدراسػػة الوصػػفية بتحديػػد الظػػروؼ و العبلقػػات 

والجماعػػػػات وطريقػػػػة نموىػػػػا  الممارسػػػات الشػػػػائعة والتعريػػػػؼ عمػػػػى الميػػػػوؿ واآلراء والمعتقػػػػدات عنػػػػد األفػػػػراد

يرىػػػا فػػػي وؼ االجتماعيػػػة والسياسػػػية واالقتصػػػادية والرياضػػػية وغكمػػػا تيػػػتـ أيضػػػا بدراسػػػة الظػػػر  ،وتطورىػػػا

 (217، صفحة 1999)محمد حسف عموي . أسامة كامؿ، .جماعة معينة ومجتمع معيف

 :البحث مجتمع

نػاث(  في البحث مجتمع تمثؿ مدينػة البػيض والػذي  ة الحسػف ابػف الييػثـلثانويػالسنة الثالثػة ثػانوي )ذكػور وا 

 .في المرحمة النيائية تمميذ 255 ب قدر عددىـ

 وكيفية اختيارها:البحث  عينة

. االسػتبيانية االسػتماراتوجيػت ليػا تمميػذ مػف المجتمػع األصػمي وىػذه العينػة ىػي التػي أيضػا  85شممت -

عمػى أسػاس أف يكػوف ىنػػاؾ التػي مػػف خبلليػا يػتـ تشػكيؿ العينػػة يػار العينػػة بالطريقػة العشػوائية و وقػد تػـ اخت

بمعنػى أف فػرص اختيػار أي عنصػر ، أمػاـ جميػع العناصػر فػي مجتمػع الدراسػة الختيارىػا ياحتماؿ متسػاو 

 .اسة متساوية لجميع أفراد المجتمعمف مجتمع الدر 
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 .دور حصة التربية البدنية والرياضية :المتغير المستقل

 .تحسيف العبلقات االجتماعية :المتغير التابع

 :البحث مجاالت1-3

 :البشري المجال 3-1-1

 .ذكور 28اناث و 57 تمميذ 85 في لمبحث البشري المجاؿ تمثؿ

 :المكاني المجال 3-1-2

 مدينػة ة الحسػف ابػف الييػثـتحديػد فػي ثانويػال)طور النيػائي( وب الثانوي عمى تبلميذ  االستبياف توزيع تـ لقد

 البيض.

 :الزماني المجال 3-1-3

 :زمنية خطوات بعدة بحثنا مر

 :األولى الخطوة

 نػوفمبر شػيرأواخػر  فػي لممشرؼ البحث عف ومسبقة أولية عامة فكرة تقديـ فييا وتـ البحث مشروع مرحمة

 . 2017مف عاـ 

 :الثانية الخطوة

 لنػا تسػمح وموسػعة عامػة فكػرة بتكػويف لنػا يسػمح لمبحػث نظػري تأسػيس قصػد الخبريػة المادة جمع فييا تـ

 أصػحاب التخصصػات مختمػؼ فػي جػامعييف أسػاتذة مػع مقػاببلت عػدة إجػراء مػع لممشػكمة، جيدة بمعالجة

 ولبنػاء واألداة،  االسػتمارة بنػاءو  النظريػة الفصػوؿ وضػبط النظريػة الخمفيػات جمػعو  ةمتميػز  وكفػاءة خبػرة

 المختصػيف واألسػاتذة السػابقة المػذكراتو  خصوصػيات التبلميػذ الخاصػة المراجػع بمراجعػة قمنػا االسػتمارة

 وأضػيفت بحثنػا موضػوع عػف عبػارات اسػتخراج تـو  والرياضية البدنية التربية كتبو جتماع االو  النفس بعمـ
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 صدؽ مدى معرفةو   مسح لغرض االستطبلعية الدراسة إجراء تـ ثـ السابقة الدراسات مف العبارات بعض

  .توزيعيا عممية خبلليا مف تتـ التي الكيفيات ومعرفة المختصيف األساتذة طرؼ مف تحكيمياو  االستمارة

 اسػتخبلص تػـ قػدو  ذةاألسػات طػرؼ مػف تصػحيحياو  عبػارات ال ىػذه تحكػيـ إلػى توصػمنا فقػد ىػذا خبلؿ مف

 .واألداة لبلستمارة دراستنا لموضوع المناسبة العبارات

 الموالي الجدوؿ أنظر :المحكميف مف مجموعة عمى عرضيا بعد و

 .لبلستمارة النيائية الصيغة إلى الوصوؿ تـ

 : المحكمين األساتذة لها التابعين الجامعةو  العممية جاتالدر  و أسماء يوضح (01م)رق جدولال

 لها التابع الجامعة العممية الدرجة التخصص المقب و االسم الرقم

البدنيػة  األنشػطةعمػـو وتقنيػات  بف الديف كماؿ 01
 والرياضية

المركػػػػػػػز الجػػػػػػػامعي  دكتوراه
 البيض

المركػػػػػػػز الجػػػػػػػامعي  دكتوراه انتروبولوجيا الديفميداوي  02
 البيض

 مستغانـ دكتوراه التربية البدنية والرياضية طبوش توفيؽ 03

 جامعة وىراف دكتوراه عمـ االجتماع خامس الجيبللي 04

عمػـو وتقنيػات األنشػطة البدنيػة  مسعودي خالد 05
 والرياضية

المركػػػػػػػز الجػػػػػػػامعي  دكتوراه
 البيض

 

 :الثالثة الخطوة

 السػنة مػف الثػاني السداسػي أواخػر التبلميػذ فػي عمػى االسػتمارات توزيػع أي التنفيػذ المرحمػة ىتػو فػي تػـ

 .(2017-2018)الدراسية
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 :البحث أدوات -5

 موضػوع حػوؿ والمعمومػات الحقػائؽ لجمػع الباحػث إلييػا يمجػاالتػي  العمميػة األدواتو  الوسػائؿ ىػذه تعتبػر

 يحسنوا أف الطمبة عمى يجب لذلؾ وأىدافو، الموضوع طبيعة وفؽ البحث أدوات تختمؼ فقد لذلؾ الدراسة،

 وفي  المعطيات وأمانة وصدؽ وموضوعية دقة تعكس نيائية نتائل عمى لمحصوؿ المناسبة األداة اختيار

 :التالية األدوات استخدمنا ىذه دراستنا

 :المالحظـــة -1

 اكتشاؼ بغية المبلحظة تتفحصو ما وتدويف الدراسة موضوع لمظاىرة المقصودة العينية المشاىدة وىي

 القػدرة عمػى تعتمػد ال ألنيػا الدقػة مػف عاليػة بدرجػة تتميػز المبلحظػة ىػذه حػدوثيا، قػوانيف وفيػـ أسػبابيا

 تػتـ الػذي الدراسػة مجتمػع إلػى االنتمػاء فػي يتمثػؿ ىػاـ عنصػر ليػا يضػاؼ المباشػرة فالمبلحظػة البصػرية،

 الحكـ مف نوع عندنا تأسس أف شانيا مف الثانوية، في مباشرة المبلحظة كانت بحثنا وموضوع مبلحظتو،

 إجابػات عمػى الحصػوؿ فػي ميمتنػا تسػييؿ عمػى وتسػاعد الدراسػة، مجتمػع أفػراد عمى فأكثر أكثر والتعرؼ

 .ما نوعا بالمصداقية تتميز

 : الشخصيـة المقابمة -2

 عمػى الحصػوؿ بيػدؼ التبلميػذ مػف المبحػوثيف بعػض مػع المقننػة شػبو الشخصػية المقابمػة الطمبػة اسػتخدـ

 تخػص التػي الجانػب بكػؿ وممػـ صػادؽ يكػوف اسػتبياف بنػاء بيػدؼ العينػة تعيشػيا ميدانيػة واقعيػة معطيػات

 :الرياضية ودورىا في تحسيف العبلقات االجتماعية بيف التبلميذحصة التربية البدنية و 

 محور القيـ األخبلقية.  -

 عاوف.التمحور روح الجماعة و   -

 التوجيو مف قدر بأقؿ المطموبة البيانات عمى بالحصوؿ تسمح لكي ،حرة المقابمة تكوف أف الطمبة راع وقد

 .التمقائية مف قدر وبأكبر لممبحوث
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 :االستبيان إعداد خطوات -06

 .ببحثنا ارتباط لو ما وكؿ والمشابية السابقة والدراسات العممية لممصادر الرجوع -01

 التخصصػات مختمػؼ فػي الجامعػة فػي األسػاتذة بعػض مػع عمومػا الدراسػة مشػكمة جوانػب مناقشػة -02

 .العمؿ ىدا انجاز يسيؿ أف شانو مف لممعالجة عاـ تصور ووضع موسعة فكرة تكويف قصد وذلؾ

 قبػؿ والثبػات الصػدؽ ألنػواع والعبػارات المحػاور عمػى مشػتمبل األوليػة صػورتو فػي االسػتبياف إعػداد -03

 .النيائي شكميا في توزيعيا

 :لالختبار االستطالعية الدراسة -7

 القياـ تـ وقد، وأدواتو البحث أساليب الختيار ببحثو قيامو قبؿ عينة عمى الباحث بيا يقوـ أولية عبارة ىي

 مقصػودىا حيػث مػف األسػئمة مبلئمػة مػدى معرفػة بيػدؼ ذلؾو  التبلميذ بعض عمى االستطبلعية بالدراسة

 في وذلؾ  العينة نفس التبلميذ عمى استبياف 10تقديـ  تـ قد .ذلؾ غير إلى مفيومة أو معقدة أي وأبعادىا

 :مثاؿ لمعينات االستمارة تـ تسميـ حيث (2017-2018)الدراسية لمسنة الثاني السداسي بداية

 وكػاف i.بػأنواع والثبػات الصػدؽ إجراء ثـ  االستمارة نفس نقـو بتوزيع أسبوع بعد ثـ اليوـ االستمارة توزيع 

 األىػداؼ بتحقيػؽ لنػا تسػمح التػي المبلئمػة البحػث أدوات اختبػار ىػو العمميػة ىػذه مػف الرئيسػي اليػدؼ

 .الدراسة مف المرجوة

 :الصدق أنواع

 ي:الظاهر الصدق  -01

 العػاـ الشػكؿ يمثػؿ وىػو المقاصػة، بالظػاىرة ارتباطيػا ومػدى االختبػار محتويػات منطقيػة عمػى يعتمػد     

 الظاىري الصدؽ لتحقيؽو  تعميماتيا، ووضوح وموضوعيتيا مفرداتو حيث مف الخارجي مظيره أو لبلختبار

 والدراسػات األبحػاث ىػذه وتعػد البحػث بمتغيػرات الخاصػة والمشػابية السػابقة الدراسػات عمػى االعتمػاد تػـ
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 حيث مف صحيحة بطريقة االنطبلؽ في ساعدتنا الدراسات ىذهو  اإلستبيانية مادة مصادر مف ميما مصدرا

 .بحثنا بموضوع تيتـ التي الكتب ومسح المبحوثة العينة مع يتناسب لمبحث عاـ إطار وضع

 طريػؽ عػف سػبيرماف  االرتبػاط معامػؿ قيمػة بحسػاب قمنػا  :)الػداخمي االتسػاؽ صػدؽ(البنـاء صدق -02

 ارتبػاط قيمػة معرفػة قصػد تمثمػو، الػذي لممحور الكمى والمجموع عبارة كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ إيجاد

 .تركيا أو حذفيا اجؿ مف بالمحور عبارة كؿ

  الثبات√=  :الذاتي الصدق -03

 ىػذه االختبػار صػدؽ أجػؿ ومػف أجمػو مػف وضػع الػذي الغػرض يػؤدي الػذي لمػدىر ااالختبػا بصػدؽ نعنػي

 الداخمي تساؽاال صدؽ مف التحقؽ وجرى الداخمي، والصدؽ ( األساتذة المحكميف) صدؽ استعمؿ الدراسة

 حسػاب تػـ وقػد الدراسػة، مجتمػع مػف تبلميػذ (10) حجميػا بمػغ اسػتطبلعية عينػة عمػى بتطبيقيػا لئلسػتبانة

 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كػما الثبات لمعامؿ التربيعي الجذر

 استبيان بمحاور الخاص الصدق لحساب  بيرسون االرتباط معامل نتائج يوضح (:02)رقم جدولال
 التالميذ.

 نوع (ج ر) درجة مستوى ن الصدق الوسائل الرقم
 الداللة

 0,92 األخبلقيةالقيـ  01
10 0.05 09 0,64 

 داؿ
 0,97 التعاوفروح الجماعة و  02 إحصائيا

 

 مرتفعة جاءت التبلميذاستبياف  بمحاور الخاصة الصدؽ معامبلت قيـ أف أعبله الجدوؿ خبلؿ مف نبلحظ

 .ألجمو وضع لما قياسو في االستبياف صدؽ عمى يعبر مما
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 :االختبار ثبات -4

 مدى بأنو" كذلؾ ويعرفو" مختمفة مناسبات في معينة ظاىرة استقرار مدى" أنو عمى الحفيظ عبد مقدـ يعرفو

 الركػائز أىػـ مػف وىػو مختمفتيػػػف مناسػبتيف فػي األفراد مف عينة عمى طبؽ لو فييا نتائجيا استقرار أو دقة

 أخػرى مػرة اسػتخدامو أعيػد إذا تقريبػا النتػائل نفػس االختبار يعطي أف يفترض حيث اختبار ألي األساسية

 .الظروؼ نفس في األفراد نفس عمى

 :بيرسوف االرتباط معامؿ االختبار إعادة اختبار بطريقة الثبات عرض •

 فػي وأسػيميا الطػرؽ أبسػط مػف الطريقػة ىذه وتعتبر :Test-retest Methodالتطبيؽ إعادة طريقة :ثالثاً 

 يعاد ثـ األفراد مف مجموعة عمى االستبياف تطبيؽ في الطريقة ىذه وتتمخص االختبار، ثبات معامؿ تعييف

 معامػؿ عمػى لتحصػؿ  التطبيقػيف بػيف االرتبػاط معامػؿ ويحسػب المجموعػة، نفػس عمى أخرى مرة التطبيؽ

 .االختبار درجات ثبات

 استبيان بمحاور الخاص بيرسون االرتباط معامل إعادة بطريقة الثبات  نتائج يوضح (:03)رقم جدولال
 :التالميذ

 نوع (ج ر) درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
 الداللة

  0,92 األخبلقيةالقيـ  01
10 

 
0.05 

 
09 

 
0,64 

 
 داؿ

 إحصائيا
 0,97 التعاوفروح الجماعة و  02

 جاءت التبلميذ استبياف محاور    بكؿ الخاصة االرتباط معامبلت قيـ أف أعبله الجدوؿ خبلؿ مف نبلحظ

 عنػد (0.64) تبمػغ التػي الجدوليػة (ر (مػف اكبر ىيو   0,9،0,98 ،  0,92بمغت) حيث كبيرة وبقيـ دالة

 ثبػات يعكػس قػوي طػردي ارتبػاط ىنػاؾ انػو عمػى يػدؿ ممػا ،(09) حريػة ودرجػة (0.05) داللػة مسػتوى

 .االستبياف
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 :المستعممة ااحصائية الوسائل
 وتنظيميػا البيانػات جميػع فػي يبحػث الػذي العمػـ ذلػؾ ىػو اإلحصػاء عمػـ أف وآخػروف صػالح أبػو يقػوؿ

 العناصػر عمييػا اسػتخدمنا المتحصػؿ النتػائل ولمعالجػة عميػو بنػاءا القػرارات، واتخػاذ وتحميميػا وعرضػيا
 :التالية االختبارات نتائل عمى الحصوؿ اجؿ مف اإلحصائية،

 ويةئالم النسبة-

 لمثبات بيرسوف ارتباط معامؿ-

 2كا-

  التكرارالواقعي   التكرارالمتوقع  = مجموع  2كا
  التكرارالمتوقع

 

 

   التكرارالواقعيالتكرار المتوقع= مجموع
عدد الحاالت
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 :خالصة

 ىػذه دراسػتنا ضمتيا التي الفصوؿ أىـ بيف مف البحث، منيجية فيو تناولنا الذي الفصؿ ىذا اعتبار يمكف

 كػاف التػي والعوامػؿ المتغيػرات أىػـ احتػواء إلػى قادتنػا التػي األساسػية العناصػر أىػـ عمػى يحتػوي ألنػو 

 .الدراسة ليذه الحسف السير تعيؽ أف باإلمكاف

 الوصوؿ وبالتالي ،الصعوبات كؿ تخطي عمى ساعدنا الذي المرشد أو الدليؿ بمثابة يعتبر الفصؿ ىذا إف

 .صحيحة وعممية منيجية بطريقة البحث أىداؼ تحقيؽ إلى

 أدوات المتبػع، المػنيل البحػث، متغيػرات منيػا ،ركبيػ بشػكؿ دراسػتنا تيـ التي العناصر أىـ فيو تناولنا كما

 .لدراستو التطبيقي الجانب في باحث أي عمييا يعتمد التي العناصر مف الخ... البيانات

 



 

 

 الفصؿ الثاني

عرض ومناقشة 

 نتائلال
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 :تمهيد

 عبلقػة لػو  مػا وكػؿ لممعطيػات، الوصػفية اإلحصػائية المعالجػة إلػى الفصػؿ ىػذا فػي سػنتطرؽ       

يمنا لدور حصة التربية البدنيػة تحم مف عمييا المتحصؿ النتائل بعرض ذلؾو   النتائل والتحميؿ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض

 ثـ محور لكؿ والمناقشة تحميؿالب قمنا ذلؾ وبعد  ،الرياضية في تحسيف العبلقات االجتماعية بيف التبلميذو 

 أكثر لتفسيرىا النظري والجانب السابقة بالدراسات االستعانةا و صحتي عدـ أو صحتيا أي فرضياتنا مناقشة

 االقتراحػات مػف جممػة مػع البحػث بخاتمػة ونخػرج العامػة االسػتنتاجات إلػى نتوصػؿ األخيػر فػي و 

 .المستقبمية والفرضيات
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   :األولى الفرضية

ياضية في تنمية القػيـ دور حصة التربية البدنية والر  عمى تنص التيو   األوؿ الفرضية خبلؿ مف          

 النسػبة فػي المتمثمػة اإلحصػائية الوسػائؿ اسػتخدمنا أىػداؼ مف إليو الوصوؿ نريد ما خبلؿ مفو  األخبلقية

 اإلحصائية المعالجة وبعد  المحدد المقياس وفؽ وتفريغيا بالتبلميذ الخاصة االستمارات توزيع بعد المئوية

 :اآلتية النتائل إلى التوصؿ تـ 2كا استخداـ وكذا المئوية النسب باستخداـ عمييا المتحصؿ لمنتائل
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ح ؟ذمَٛ تؤداء اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا األعرار تؤِاْ خالي زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١: لضؤال األولا  

إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي  إرا ِا واْ اٌرال١ِز ٠مِْٛٛ تؤداء اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا  ٠ٛضر  (64) الجذول سقم

  األعرار تؤِاْ

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيؼ ضعيؼ جدا 

 75 36 19 17 02 01 التكرارات 

 %100 %48 %25.33 %22.66 %02.66 %1.33 النسبة 

 55.06 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 الداللة مستوى

 04 درجة الحرية

 
 ِا وأد ذؤدٜ تؤِاْ إرااٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا األعرار  ٠ّثً إٌغة إلخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (01الشكل رقم)

 0الذي يوضح نسب إجابات التالميذ حول العبارة رقم  10: من خالل نتائج الجدول رقم عشض و تحليل النتائح
يتبين أن نسبة من التالميذ أجابوا أنهم يؤدون التمارين التي يقدما األستاذ بأمان وىذا ما تم تمثيلو في الشكل البياني رقم 

 2وىي أصغر من كا 9.21الجدولية ب 2حيث تقدر قيمة كا 1010عند مستوى الداللة  2وىو ما يؤكده مقدار كا 0

وىذا ما يدل على أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية  55.06المحسوبة والتي قيمتها   

 :نستنتج أن أغلبية التالميذ يؤدون التمارين التي يقدمها األستاذ بأمان 0االصتنتاج 

 

1% 3% 

23% 

25% 

48% 

ضعيفجدا

ضعيف

متوسط

كثيرا

كثيراجدا



 مناقشة  النتائجعرض و                                                                 الفصل الثاني 
 

59 
 

 ة البدنية والرياضيةيحث األستاذ على نظافة األماكن التي تمارس فيها تمارين في حصة التربي السؤال الثاني:

التي تمارس فيها  األماكفلمتبلميذ عمى نظافة  األستاذالتبلميذ حوؿ حث  إجاباتيوضح  (:05) رقم جدولال

 تمارين في حصة التربية البدنية والرياضية

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 44 23 04 03 01 التكرارات 

 %100 %58.66 %30.66 %05.33 %04 %1.33 النسبة 

 91.06 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
األستاذ على نظافة األماكن التي تمارس فيها  يمثؿ النسب المئوية إلجابات التبلميذ حوؿ حث( 02الشكل رقم)

 تمارين في حصة التربية البدنية والرياضية

الذي يوضح نسب إجابات التالميذ حول العبارة  12من خالل نتائج الجدول رقم 9 ئحعشض و تحليل النتا
على نظافة األماكن التي تمارس فيها تمارين في حصة التربية يحثكم األستاذ  يتبين أن نسبة من التالميذ أجابوا أن12رقم

حيث  1010عند مستوى الداللة  2قدار كاوىو ما يؤكده م 12وىذا ما تم تمثيلو في الشكل البياني رقم البدنية والرياضية
وىذا ما يدل على أن  ىناك  91.06وىي أصغر من كا المحسوبة والتي قيمتها  1020بالجدولية  2تقدر قيمة كا

 فروق ذات داللة إحصائية 

ٔغرٕرح أْ أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌرال١ِز عٍٝ ذٕا١ف أِاوٓ اٌّّاسعح :االصتنتاج  

2;ضعيفجدا 4;ضعيف   

5;متوسط  

31;كثيرا  
;كثيراجدا
59 
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٠ّٕع األعرار اٌرال١ِز ِٓ سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا اٌطعاَ فٟ األِاوٓ اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا زصح الثالث9الضؤال 

 اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

اٌرال١ِز ِٓ سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا  ٠ّٕع األعرار٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي إرا ِا واْ : (65الجذول سقم)

 اٌطعاَ فٟ األِاوٓ اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 48 14 09 02 02 التكرارات 

 %100 %64 %18.66 %12 %02.66 %02.66 النسبة 

 97.60 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
اٌرال١ِز ِٓ سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا  ٠ّٕع األعرارإرا ِا واْ  ٠ّثً اخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (03)الشكل رقم

 اٌطعاَ فٟ األِاوٓ اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج سلُ ِٓ خالي ٔرائح اٌدذٚي سلُ  اٌزٞ ٠ٛضر 9 عشض و تحليل النتائح

اٌرال١ِز ِٓ سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا اٌطعاَ فٟ األِاوٓ  ٠ّٕع األعرار ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 33

ٚ٘ٛ ِا  33ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ اٌشىً اٌث١أٟ سلُ  اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا   9.21ز١ث ذمذس ل١ّح وا اٌدذ١ٌٚح ب 3.35اٌذالٌح عٕذ ِغرٜٛ  2وذٖ ِمذاس واؤذ

ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح   97.60 اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  

اٌرال١ِز ِٓ سِٟ األٚعاش ٚ تما٠ا اٌطعاَ فٟ األِاوٓ اٌرٟ ذّاسط ف١ٙا  ٠ّٕع األعرار : ٔغرٕرحاالصتنتاج

 زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

3% 3% 

12% 

18% 
64% 

ضعيفجدا

ضعيف

متوسط

كثيرا

كثيراجدا
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األعرار ٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أزذ صِالئه أثٕاء إٌّافغح فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ  السؤال الرابع:

 اٌش٠اض١ح

٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أزذ صِالئه أثٕاء األعرار أْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ( 66الجذول سقم )

 إٌّافغح فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ اٌش٠اض١ح

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 29 28 17 01 00 التكرارات 

 %100 %38.66 %37.33 %22.66 %01.33 00 النسبة 

 27.13 المحسوبة ²كا

 7.81 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 03 درجة الحرية

 
٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أزذ صِالئه أثٕاء  األعرارإرا ِا واْ  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (04)الشكل رقم

 اٌش٠اض١حّٕافغح فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌ

ِٓ خالي ٔرائح اٌدذٚي سلُ  اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج سلُ  9عشض و تحليل النتائح

ّٕافغح فٟ ٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أزذ صِالئه أثٕاء اٌ األعرار أْ  ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 34

عٕذ  2ِمذاس وا وذٖؤٚ٘ٛ ِا ذ 34ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ اٌشىً اٌث١أٟ سلُ  اٌش٠اض١حزصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ

      اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 7.81اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

 ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح  27.13

 ٠ٕثٙه إرا أخطؤخ فٟ زك أزذ صِالئه أثٕاء إٌّافغح فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح األعرار9 االصتنتاج

اٌش٠اض١حٚ  

 

ضعيف
0;جدا  

1;ضعيف  

;متوسط
23 

39;كثيرا  

;كثيراجدا
39 
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 0يحثك األصتار على االعتزاس لزمالئك أثناء حصت التشبيت البذنيت والشياضيت السؤال الخامس:

األصتار يحثك على االعتزاس لزمالئك أثناء حصت التشبيت ارا ِا واْ  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي( 67الجذول سقم )

 البذنيت والشياضيت

 
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 24 19 17 09 06 التكرارات 

 %100 %32 %25.33 %22.66 %12 %08 النسبة 

 14.53 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
األعرار ٠سثه عٍٝ االعرزاس ٌضِالئه أثٕاء زصح إرا ِا واْ  ٠ّثً اخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (05)الشكل رقم

 اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  38: ِٓ خالي ٔرائح اٌدذٚي سلُ عشض و تحليل النتائح

٠سثه عٍٝ االعرزاس ٌضِالئه أثٕاء زصح اٌرشت١ح  األعرار أْ  ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 35سلُ 

عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2وذٖ ِمذاس واؤٚ٘ٛ ِا ذ 35اٌشىً اٌث١أٟ سلُٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ  اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

ٚ٘زا  14.53 اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35

 ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 

عٍٝ االعرزاس ٌضِالئه أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح اٌرال١ِز ٠سث األعرار ٔغرٕرح أْ :االصتنتاج  

8% 

12% 

23% 

25% 

32% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيراجدا



 مناقشة  النتائجعرض و                                                                 الفصل الثاني 
 

63 
 

يحثك األستاذ على التنافس الشريف أثناء حصة التربية البدنية والرياضية0 الضؤال الضادس9  

 حصة الاألستاذ يحثك على التنافس الشريف أثناء  ارا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي( 68الجذول سقم )

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 26 29 18 01 01 التكرارات 

 %100 %34.66 %38.66 %24 %01.33 %01.33 النسبة 

 40.86 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
 التربية حصة أثناء الشريف التنافس على يحثك األستاذ واْ ِا إرا زٛي اٌرال١ِز إخاتاخ ٠ّثً (06)الشكل رقم

 .والرياضية البدنية

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  39ِٓ خالي ٔرائح اٌدذٚي سلُ 9 عشض و تحليل النتائح

٠سثه عٍٝ اٌرٕافظ اٌشش٠ف أثٕاء زصح اٌرشت١ح  األعرار أْ  ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 36سلُ 

عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ؤوذٖ ِمذاس واٚ٘ٛ ِا ٠ 36ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ اٌشىً اٌث١أٟ سلُ.اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

ٚ٘زا ِا  43.86اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35

  .٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

 عٍٝ اٌرٕافظ اٌشش٠ف أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح اٌرال١ِز ٠سث األعرار ٔغرٕرح اْ 9االصتنتاج
 

1% 1% 

23% 

37% 

38% 

ضعيفجدا

ضعيف

متوسط
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 اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرضآِ ٚاٌّغاعذج أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح: الضؤال الضابع

اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرضآِ  د٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا ِا وأ (06الجذول سقم )

 ٚاٌّغاعذج أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 50 13 10 02 00 التكرارات 

 %100 %66.66 %17.33 %13.33 %02.66 %00 النسبة 

 72.83 المحسوبة ²كا

 7.81 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 03 درجة الحرية

 
اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرضآِ  دإرا ِا وأ اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (07)الشكل رقم

 ٚاٌّغاعذج أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  13ِٓ خالي ٔرائح اٌدذٚي سلُ عشض و تحليل النتائح9 

اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرضآِ ٚاٌّغاعذج أثٕاء أْ  ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 37سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا 37ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ اٌشىً اٌث١أٟ سلُ.زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

سغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا اٌّ 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 7.81اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 72.83 

اٌش٠اضاخ اٌدّاع١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرضآِ ٚاٌّغاعذج أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح  ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج

 ٚاٌش٠اض١ح
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ضعيفجدا
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 اٌضِالءاٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ٚإٌضاعاخ ت١ٓ ذ١ٔح ٚزصح اٌرشت١ح اٌث :السؤال الثامن

اٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ذ١ٔح ٚزصح اٌرشت١ح اٌثوأد  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا ِا (00الجذول سقم )

 ٚإٌضاعاخ ت١ٓ اٌضِالء
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيؼ ضعيؼ جدا 

 75 27 22 19 04 03 التكرارات 

 %100 %36 %29.33 %25.33 %05.33 %04 النسبة 

 31.60 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
اٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ذ١ٔح ٚزصح اٌرشت١ح اٌث دإرا ِا وأ اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (08)الشكل رقم

  ٚإٌضاعاخ ت١ٓ اٌضِالء
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  38اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

اٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ٚإٌضاعاخ ت١ٓ ذ١ٔح ٚزصح اٌرشت١ح اٌث ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 38سلُ

ز١ث  3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  11اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌضِالء

ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ  31.60اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا  9.21ح باٌدذ١ٌٚ 2ذمذس ل١ّح وا

  .أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

 اٌش٠اض١ح ذٕثز اٌخالفاخ ٚإٌضاعاخ ت١ٓ اٌضِالءذ١ٔح ٚزصح اٌرشت١ح اٌث ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج
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 زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١حذّاس٠ٓ األعرار ذذعٛا إٌٝ اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِز خالي  السؤال التاسع:

ذّاس٠ٓ األعرار ذذعٛا إٌٝ اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِحز ِا وأد  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا (01الجذول سقم )

 .خالي زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 29 22 16 05 03 التكرارات 

 %100 %38.66 %29.33 %21.33 %06.66 %04 النسبة 

 32.66 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
ذّاس٠ٓ األعرار ذذعٛا إٌٝ اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِز د إرا ِا وأ اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (09)الشكل رقم

 خالي زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  39اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

ذّاس٠ٓ األعرار ذذعٛا إٌٝ اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِز خالي زصح  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 39سلُ

عٕذ ِغرٜٛ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  12اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح32.66

 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذّاس٠ٓ األعرار ذذعٛا إٌٝ اٌرآخٟ ت١ٓ اٌرال١ِز خالي زصح اٌرشت١ح ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج

4% 7% 
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ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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 ٠مَٛ األعرار تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز ذى٠ٛٓ اٌفشق فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح السؤال العاشر:

٠مَٛ األعرار تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز ذى٠ٛٓ اٌفشق ِا  ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي ارا (02الجذول سقم )

 .فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف جدا ضعيف 

 75 29 27 16 02 01 التكرارات 

 %100 %38.66 %36 %21.33 %02.66 %01.33 النسبة 

 47.06 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
رى٠ٛٓ اٌفشق فٟ ت٠مَٛ األعرار تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز إرا ِا اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (10)لشكل رقما

 زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  13 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

رى٠ٛٓ اٌفشق فٟ ت٠مَٛ تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز  األعرار أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 13سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  13اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١حٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ   47.06

رى٠ٛٓ اٌفشق فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ت٠مَٛ تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز  األعرار ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج

 ٚاٌش٠اض١ح

1% 3% 

21% 

36% 

39% 

ضعيفجدا

ضعيف

متوسط

كثيرا

كثيرجدا



 مناقشة  النتائجعرض و                                                                 الفصل الثاني 
 

68 
 

٠محَٛ أعححرار اٌرشت١حح اٌثذ١ٔححح ٚاٌش٠اضح١ح ترٛخ١ٙححه ٚإعطائحه ٔصححائر ذغحاعذن عٍححٝ  السـؤال الحـادي عشــر:

 وغة اٌضِالء
أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح١ح ٠محَٛ ترٛخ١ٙحه  إرا ِا واْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (03الجذول سقم )

 ٚإعطائه ٔصائر ذغاعذن عٍٝ وغة اٌضِالء
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 17 23 34 01 00 التكرارات 

 %100 %36 %29.33 %25.33 %05.33 %00 النسبة 

 30.33 المحسوبة ²كا

 7.81 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 03 درجة الحرية

 
أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠مَٛ ترٛخ١ٙه ٚإعطائه  أْ اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (11)لشكل رقما

 ٔصائر ذغاعذن عٍٝ وغة اٌضِالء

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  11 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

ترٛخ١ٙه ٚإعطائه ٔصائر ذغاعذن عٍٝ وغة ٠مَٛ  األعرار أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 11سلُ

ز١ث  3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  14اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌضِالء

ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ  30.33اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 7.81اٌدذ١ٌٚح ب 2ذمذس ل١ّح وا

  .أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

رى٠ٛٓ اٌفشق فٟ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ت٠مَٛ تضسل اٌّسثح ت١ٓ اٌرال١ِز  األعرار ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج

 ٚاٌش٠اض١ح
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 :الثانية الفرضية

ياضػية دور فػي بنػاء روح أف لحصػة التربيػة البدنيػة والر  عمػى تػنص التػيو  الثانيػة الفرضػية خػبلؿ مػف  

 اإلحصائية الوسائؿ استخدمنا أىداؼ مف إليو الوصوؿ نريد ما خبلؿ مفو  الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ

 بعػدو  المحػدد المقيػاس وفػؽ وتفريغيػا الخاصػة بالتبلميػذ االسػتمارات توزيػع بعػد المئوية النسبة في المتمثمة

 إلػى التوصػؿ تػـ 2كػا المئويػة واسػتخداـ النسػب باسػتخداـ عمييػا المتحصػؿ لمنتػائل اإلحصػائية المعالجػة

 :اآلتية النتائل
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اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذمَٛ تٙا أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرعاْٚ ت١ٓ  9األولالضؤال 

 اٌضِالء

اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذمَٛ تٙا أثٕاء زصح اٌرشت١ح ِا وأد  إرا ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (04الجذول سقم )

 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌضِالء
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 29 29 14 03 00 التكرارات 

 %100 %38.66 %38.66 %18.66 %04 %00 النسبة 

 25.64 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذمَٛ تٙا أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ِا وأد  إرا اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (12)لشكل رقما

 ٚاٌش٠اض١ح ذّٕٟ سٚذ اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌضِالء

 
اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ 12  اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذمَٛ تٙا أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 31سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  15اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .ذّٕٟ سٚذ اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌضِالء

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا ١ٌٚ9.21ح باٌدذ 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح25.64

أثٕاء زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذّٕٟ سٚذ  اٌرال١ِز مَٛ تٙا٠اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ  ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج

 اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌضِالء
 

ضعيف
0;جدا  

;ضعيف
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;متوسط
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 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ اٌرم١ًٍ ِٓ ٚلع اٌخغاسجأعرار اٌرشت١ح  السؤال الثاني:

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ  ِا واْ إرا ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (05الجذول سقم )

 اٌرم١ًٍ ِٓ ٚلع اٌخغاسج
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 21 22 25 04 03 التكرارات 

 %100 %28 %29.33 %33.33 %05.33 %04 النسبة 

 30.00 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ اٌرم١ًٍ  واْإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (13)لشكل رقما

 ِٓ ٚلع اٌخغاسج

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  13 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ اٌرم١ًٍ ِٓ ٚلع  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 32سلُ

ز١ث  3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  16اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌخغاسج

ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ  30.00اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ذمذس ل١ّح وا

  .أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

 .اٌخغاسج عرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٗ أثش فٟ اٌرم١ًٍ ِٓ ٚلعأل أْ ٔغرٕرح آ9ْ االصتنتاج
 

4% 5% 

34% 

29% 

28% 

ضعيفجدا
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اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس تاٌّغحؤ١ٌٚح السؤال الثالث: 

 أثٕاء اٌسصح
اٌرّحاس٠ٓ اٌرحٟ ٠محذِٙا أعحرار اٌرشت١حح اٌثذ١ٔحح  دِحا وأح إرا ٠ٛضحر إخاتحاخ اٌرال١ِحز زحٛي (06الجذول سقم )

 تاٌّغؤ١ٌٚح أثٕاء اٌسصحٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس 
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 21 22 25 04 03 التكرارات 

 %100 %28 %29.33 %33.33 %05.33 %04 النسبة 

 30.00 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح د وأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (14)لشكل رقما

 ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس تاٌّغؤ١ٌٚح أثٕاء اٌسصح

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  14 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 33سلُ

 2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  17اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس تاٌّغؤ١ٌٚح أثٕاء اٌسصح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 30.00ل١ّرٙا 

رّاس٠ٓ اٌرٟ ٠مذِٙا أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ ذ١ّٕح اٌشعٛس ٌٍ أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 تاٌّغؤ١ٌٚح أثٕاء اٌسصح

3% 5% 

34% 

30% 

28% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ صسل اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصحٔصائر أعرار اٌرشت١ح  :الضؤال الشابع

ٔصائر أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ د ِا وأ إرا ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (07الجذول سقم )

 فٟ صسل اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 22 26 21 05 01 التكرارات 

 %100 %29.33 %34.66 %28 %06.66 %01.33 النسبة 

 33.46 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
ٔصائر أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ د وأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (15)لشكل رقما

 اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصحصسل 

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  15 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

ٔصائر أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ صسل  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 34سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  18اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 33.46

ٔصائر أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ صسل اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 اٌسصح

1% 7% 

28% 

35% 

29% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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   عرار ٌٙا أثش فٟ اٌرم١١ذ تإٌااَ ٚ اٌعًّ اٌدّاعٟاألاٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠ضعٙا الخامش9  الضؤال
عحرار ٌٙحا أثحش فحٟ األاٌرّحاس٠ٓ اٌرحٟ ٠ضحعٙا  دِحا وأح إرا ٠ٛضحر إخاتحاخ اٌرال١ِحز زحٛي (08الجذول سقدم )

   اٌرم١١ذ تإٌااَ ٚ اٌعًّ اٌدّاعٟ
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 27 24 19 04 01 التكرارات 

 %100 %36 %32 %25.33 %05.33 %01.33 النسبة 

 37.20 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
عرار ٌٙا أثش فٟ اٌرم١١ذ األاٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠ضعٙا د وأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (16)لشكل رقما

   تإٌااَ ٚ اٌعًّ اٌدّاعٟ

 
اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  16 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

ٔصائر أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذغاعذ فٟ صسل  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 35سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  19اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌرضآِ ت١ٓ اٌرال١ِز أثٕاء اٌسصح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 37.20

 . عرار ٌٙا أثش فٟ اٌرم١١ذ تإٌااَ ٚ اٌعًّ اٌدّاعٟاألاٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ٠ضعٙا  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

1% 5% 

25% 

32% 

37% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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ذٛخ١ٙاخ أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذرضّٓ أْ ٔداذ اٌفشد أثٕاء إٌّافغح ٘ٛ ٔداذ  :الضؤال الضادس

 اٌسصح اٌّدّٛعح أثٕاء

ٔدحاذ اٌفحشد أثٕحاء  ذرضحّٓ عحرار األذٛخ١ٙحاخ  دارا ِا وأح ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (16الجذول سقم )

 إٌّافغح ٘ٛ ٔداذ اٌّدّٛعح أثٕاء اٌسصح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 27 22 18 07 01 التكرارات 

 %100 %36 %29.33 %24 %09.33 %01.33 النسبة 

 30.80 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
ذٛخ١ٙاخ أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذرضّٓ  دوأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (17)لشكل رقما

 أْ ٔداذ اٌفشد أثٕاء إٌّافغح ٘ٛ ٔداذ اٌّدّٛعح أثٕاء اٌسصح

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  17 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ خالي ِٓعشض و تحليل النتائح9 

عرار ذرضّٓ أْ ٔداذ اٌفشد أثٕاء إٌّافغح ٘ٛ األذٛخ١ٙاخ  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 36سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  23اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .ٔداذ اٌّدّٛعح أثٕاء اٌسصح

اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا  2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 30.80

أثٕاء إٌّافغح ٘ٛ ذٛخ١ٙاخ أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ذرضّٓ أْ ٔداذ اٌفشد  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 .ٔداذ اٌّدّٛعح أثٕاء اٌسصح

شخصحح١ح أعححرار اٌرشت١ححح اٌثذ١ٔححح ٚاٌش٠اضحح١ح ٌٙححا دٚس فححٟ زححً اٌّشححاوً ٚ اٌعشال١ححً أثٕححاء  الســؤال الســابع:

 اٌخغاسج فٟ اٌش٠اضح اٌدّاع١ح

1% 9% 

24% 

29% 

37% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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شخص١ح أعحرار اٌرشت١حح اٌثذ١ٔحح ٚاٌش٠اضح١ح ٌٙحا  دِا وأ إرا ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (10الجذول سقم )

 دٚس فٟ زً اٌّشاوً ٚ اٌعشال١ً أثٕاء اٌخغاسج فٟ اٌش٠اضح اٌدّاع١ح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 34 27 12 02 00 التكرارات 

 %100 %45.33 %36 %16 %02.66 %00 النسبة 

 33.42 المحسوبة ²كا

 7.81 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 03 درجة الحرية

 
شخص١ح أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس  دوأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (18)لشكل رقما

 فٟ زً اٌّشاوً ٚ اٌعشال١ً أثٕاء اٌخغاسج فٟ اٌش٠اضح اٌدّاع١ح

 
٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج اٌزٞ  18 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

شخص١ح أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ زً  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز أخاتٛا 37سلُ

ٚ٘ٛ ِا   21اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌّشاوً ٚ اٌعشال١ً أثٕاء اٌخغاسج فٟ اٌش٠اضح اٌدّاع١ح

 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 7.81اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ذالٌح عٕذ ِغرٜٛ اٌ ٠2ؤوذٖ ِمذاس وا

  .ٚ٘زا ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح 33.42اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ ل١ّرٙا 

شخص١ح أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٌٙا دٚس فٟ زً اٌّشاوً ٚ اٌعشال١ً أثٕاء  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 .اٌدّاع١حاٌخغاسج فٟ اٌش٠اضح 

٠سث أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح عٍٝ اٌرم١ًٍ ِٓ األٔا١ٔح فٟ اٌٍعة أثٕاء إٌّافغاخ  :السؤال الثامن

 اٌدّاع١ح

0% 3% 

16% 

36% 

45% 

ضعيفجدا

ضعيف

متوسط

كثيرا

كثيرجدا
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عٍحٝ  ٠سحث أعحرار اٌرشت١حح اٌثذ١ٔحح ٚاٌش٠اضح١ح ِحا وحاْ إرا ٠ٛضحر إخاتحاخ اٌرال١ِحز زحٛي (11الجذول سقم )

 اٌرم١ًٍ ِٓ األٔا١ٔح فٟ اٌٍعة أثٕاء إٌّافغاخ اٌدّاع١ح
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 28 27 16 01 03 التكرارات 

 %100 %37.33 %36 %21.33 %01.33 %04 النسبة 

 43.60 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث عٍٝ اٌرم١ًٍ  واْإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (19)لشكل رقما

 ِٓ األٔا١ٔح فٟ اٌٍعة أثٕاء إٌّافغاخ اٌدّاع١ح

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  19 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث عٍٝ اٌرم١ًٍ ِٓ األٔا١ٔح فٟ  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز 38سلُ

عٕذ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  22اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌٍعة أثٕاء إٌّافغاخ اٌدّاع١ح

 قيمتيا اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35ِغرٜٛ اٌذالٌح 
  .ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح وىذا 40.63

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث عٍٝ اٌرم١ًٍ ِٓ األٔا١ٔح فٟ اٌٍعة أثٕاء  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 .إٌّافغاخ اٌدّاع١ح

 

 

 

 

 

 

4% 1% 
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36% 
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ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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 عٍٝ اٌعٕصش٠ح ٚاالٔذِاج فٟ اٌّدّٛعحدٚس أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠مضٟ  السؤال التاسع:

فححٟ عححرار اٌرشت١ححح اٌثذ١ٔححح ٚاٌش٠اضحح١ح دٚسأل ارا ِححا وححاْ ٠ٛضححر إخاتححاخ اٌرال١ِححز زححٛي (12الجددذول سقددم )

 عٍٝ اٌعٕصش٠ح ٚاالٔذِاج فٟ اٌّدّٛعح اٌمضاء
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 28 25 17 04 01 التكرارات 

 %100 %37.33 %33.33 %22.66 %05.33 % 01.33 النسبة 

 39.33 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
 فٟ اٌمضاء عرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح دٚسأل واْإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (20)لشكل رقما

 عٍٝ اٌعٕصش٠ح ٚاالٔذِاج فٟ اٌّدّٛعح

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  23 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

عٍٝ اٌعٕصش٠ح  فٟ اٌمضاء عرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح دٚسأل أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز 39سلُ

عٕذ ِغرٜٛ  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  23اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .ٚاالٔذِاج فٟ اٌّدّٛعح

 39.33قيمتيا  اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا 3.35اٌذالٌح 
  .ِا ٠ذي عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١حوهذا 

عٍٝ اٌعٕصش٠ح ٚاالٔذِاج فٟ  فٟ اٌمضاء عرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح دٚسأل أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 اٌّدّٛعح

1% 5% 

23% 

33% 

38% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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 ٠سث أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح اٌفشق اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشج السؤال العاشر:

أعحرار اٌرشت١حح اٌثذ١ٔحح ٚاٌش٠اضح١ح ٠سحث اٌفحشق  ارا ِحا وحاْ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زحٛي (13الجذول سقم )

 اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشج
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيؼ جدا ضعيؼ 

 75 29 18 20 05 03 التكرارات 

 %100 %38.66 %24 %26.66 %06.66 %04 النسبة 

 31.60 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌفشق اٌفائضج أعرار اٌرشت١ح  واْإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (21)لشكل رقما

 عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشج

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  21 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

أعرار اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌفشق اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع  أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز 13سلُ

 3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  24اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اعشجاٌفشق اٌخ

ِا ٠ذي وهذا   31.60قيمتيا اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ز١ث ذمذس ل١ّح وا

  .عٍٝ أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌفشق اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشجأعرار اٌرشت١ح  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج

 

4% 6% 

27% 

24% 

39% 

ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا
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 مٛٞ خأة اٌرىافً ت١ٓ اٌرال١ِزذاٌش٠اض١ح ذّاس٠ٓ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ السؤال الحادي عشر:

مٛٞ ذاٌش٠اض١ح ذّاس٠ٓ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ دارا ِا وأ ٠ٛضر إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي (14الجذول سقم )

 ت١ٓ اٌرال١ِزخأة اٌرىافً 
 المجموع كثير جدا كثيرا  متوسط ضعيف ضعيف جدا 

 75 17 18 24 09 07 التكرارات 

 %100 %22.66 %24 %32 %12 %09.33 النسبة 

 12.93 المحسوبة ²كا

 9.21 الجدولية ²كا

 0.05 مستوى الداللة

 04 درجة الحرية

 
مٛٞ ذاٌش٠اض١ح ذّاس٠ٓ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ دوأإرا ِا  اٌرال١ِز زٛي إخاتاخ٠ّثً  (22)لشكل رقما

 خأة اٌرىافً ت١ٓ اٌرال١ِز

اٌزٞ ٠ٛضر ٔغة إخاتاخ اٌرال١ِز زٛي اٌعثاسج  22 اٌشىً اٌث١أٟ سلُ ِٓ خاليعشض و تحليل النتائح9 

مٛٞ خأة اٌرىافً ت١ٓ ذاٌش٠اض١ح ذّاس٠ٓ زصح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚ أْ ٠رث١ٓ أْ ٔغثح ِٓ اٌرال١ِز 11سلُ

ز١ث  3.35عٕذ ِغرٜٛ اٌذالٌح  2ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذٖ ِمذاس وا  24اٌدذٚي سلُ  ٚ٘زا ِا ذُ ذّث١ٍٗ فٟ .اٌرال١ِز

ِا ٠ذي عٍٝ وهذا  12.93قيمتيا اٌّسغٛتح ٚاٌرٟ 2ٟٚ٘ أصغش ِٓ وا 9.21اٌدذ١ٌٚح ب 2ذمذس ل١ّح وا

  .أْ  ٕ٘ان فشٚق راخ دالٌح إزصائ١ح

 اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اض١ح ٠سث اٌفشق اٌفائضج عٍٝ ذشد١ع اٌفشق اٌخاعشجأعرار اٌرشت١ح  أْٔغرٕرح 9 االصتنتاج
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ضعيفجدا ضعيف متوسط كثيرا كثيرجدا



 مناقشة  النتائجعرض و                                                                 الفصل الثاني 
 

81 
 

 : البحث فرضيات مناقشة3-

 :األولىالفرضية   

 بيف التبلميذ  األخبلقيةالتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية القيـ : لحصة نص الفرضية األولى    

يػة القػػيـ الرياضػية دور ايجػػابي فػي تنمأسػاس أف لحصػػة التربيػة البدنيػة و  لقػد تػـ وضػع الفرضػػية بنػاءا عمػى

، ومف خبلؿ نتائل االستبياف الموضحة في الجدوؿ واألعمدة نجد أف أغمبية التبلميذ بيف التبلميذ األخبلقية

 لتبلميػذ بػيف ا األخبلقيػةوافقوا عمى أف لحصة التربية البدنية والرياضية دور ايجابي وفعاؿ فػي بنػاء القػيـ 

ذاو   تحقيؽ أكثر الرياضيةو  البدنية التربية حصة أف نجد راضية بوزياف بدراسة األخبلقية القيـ محور قارنا ا 

 البدنيػة التربيػة تعريؼ إلي رجعنا إذا ذلؾو  ،ىاألخر  المواد مف األخرى والقيـ واالجتماعية، األخبلقية لمقيـ

 مف الفرد تكويف إلى تيدؼ ال الرياضةو  ةالبدني التربية" الشوبكي حسب العامة بالتربية وعبلقتيا الرياضيةو 

 الفػرد تكػوف فيػي ىػذا مػف أسػمى أغراضػيا إف بػؿ األساسػي غرضػيا ىػو ولػيس فقػط، الجسػمانية الناحيػة

 يكتسػبو عمػا فضػبلً  وىػذا ،ةوالنفسي واالجتماعية والعقمية والخمقية الجسمانية نواحيو جميع مف متزناً  تكويناً 

 لمفػرد العامػة المعمومػات تػزداد كمػا الصػحي والسػموؾ النظافة حيث مف بالصحة تتعمؽ معمومات مف الفرد

 وثقافيًا". اجتماعياً  معيا والتفاعؿ مختمفة خارجية مجتمعات مع واختبلطو باحتكاكو وذلؾ

بػػػيف  األخبلقيػػػةالرياضػػػية دور ايجػػػابي فػػػي تنميػػػة القػػػيـ تأكػػػد بػػػأف لحصػػػة التربيػػػة البدنيػػػة و إذف نسػػػتطيع ال

  .التبلميذ

 الفرضية الثانية

  .الرياضية دور في بناء روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذالتربية البدنية و  لحصة :نص الفرضية الثانية  

الرياضػػية فػػي بنػػاء روح عمقػػة بػػدور حصػػة التربيػػة البدنيػػة و الموجػػودة فػػي االسػػتبياف والمت األسػػئمةمػػف خػػبلؿ 

الرياضػية دور ا عمى أف لحصة التربية البدنية و بيف التبلميذ نجد أف أغمبية التبلميذ وافقو الجماعة والتعاوف 

 .ح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذفي بناء رو 
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، وىػػػو سػػػموؾ شػػػائع فػػػي ألغمػػػب ر بالعمػػػؿ معػػػا لتحقيػػػؽ غايػػػة مشػػػتركةالتعػػػاوف ويعنػػػي قيػػػاـ فػػػرديف أو أكثػػػ

يبػدو أكثػر فػي المجػاؿ ء المدرسػة والنػادي و العمػؿ...( و زمػبل ،األسػرةالمجتمعات وفي كػؿ المجػاالت )مػع 

ويمتد التعاوف ليس  إليويحتاج  يستطيع الفرد وحده أف ينتل كؿ ما حيث ال ،االقتصادي وعند تقسيـ العمؿ

محمػػػد، )عمػػػي أبوجػػػادو صػػػالح  الجماعػػػات المحػػػدودة بػػػؿ الدولػػػة والمجتمعػػػات المختمفػػػة.و  األفػػػرادفقػػػط بػػػيف 

2004) 

ح الجماعػة والتعػاوف بػيف الرياضػية دور ايجػابي فػي بنػاء رو تأكد بأف لحصة التربية البدنيػة و إذف نستطيع ال

 .التبلميذ

 :ستنتاجاتالا

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعاؿ وأساسي في تحسيف العبلقات االجتماعية بيف التبلميذ.  -

 بيف التبلميذ. األخبلقيةلحصة التربية البدنية والرياضية دور في تنمية القيـ  -

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور في بناء روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ. -

 .  المجتمع اتجاهعمى في حياة الفرد  يايجابالرياضية تأثر تأثير حصة التربية البدنية و  -

 . رياضية حقيا كباقي المواد األخرىالاء حصة التربية البدنية و اجب إعطمف الو  -

ربويػػة وتوضػػيح أىػػدافيا فػػي الرياضػػية فػػي المؤسسػػات التيػػة  التربيػػة البدنيػػة و توعيػػة التبلميػػذ بمػػدى أىم -

 .  المجتمع
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 :االقتراحات

البدنيػػة فػػي تحسػػيف المتمثػػؿ فػػي دور حصػػة التربيػػة فػػي ىػػذا الموضػػوع و  قمنػػا بيػػا ة التػػيمػػف خػػبلؿ الدراسػػ

 :ومف خبلؿ ما تحصمنا عميو نقترح ،العبلقات االجتماعية بيف التبلميذ المرحمة الثانوية )طور نيائي(

 .يذ بمدى أىمية التربية البدنية والرياضية وتوضيح أىدافيا في المجتمعتوعية التبلم -1

 تكريـ الفرؽ التي تتسـ بالروح الرياضية. و ، تشجيع الدورات الرياضية بيف األقساـ مف قبؿ اإلدارة -2

 .اوف أثناء حصة التربية البدنية والرياضيةالتعزرع روح الجماعة و  -3
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 :الخالصة العامة

المياريػة والعقميػة عمؿ عمػى تنميػة القػدرات الحركيػة و الرياضية ىي عممية تربوية تإف حصة التربية البدنية و 

الرياضػية عمومػا ليػا كما أف حصة التربية البدنيػة و  ،إلى أنيا فضاء إلخراج مكبوتاتيـ عند التبلميذ إضافة

  مرتبطػة بالجانػب الثقػافي اجتمػاعيوالرياضػة كنظػاـ  وتوطيػد وبنػاء العبلقػات االجتماعيػة،دور في تحسيف 

اجتماعيػا  األفػرادوليا تأثير مباشر عمى الحالة النفسػية واالجتماعيػة وتعتبػر مجػاؿ خصػبا لتنشػئة  القيمي،و 

ماعػػات فػي الوسػػط الرياضػػية ليػا دور فػػي تسػوية الخبلفػػات داخػؿ الجوأف حصػة التربيػػة البدنيػة و  ورياضػيا،

 المدرسي.

الرياضية ليا  ة التربية البدنية و أف لحص إلىنا تـ تأكيد الدراسات السابقة والتي تطرقت إذف مف خبلؿ دراست

وكػػذا توطيػػد روح  األخبلقيػػةدور فػػي تحسػػيف العبلقػػات االجتماعيػػة، فمػػف خػػبلؿ الحصػػة يمكػػف زرع القػػيـ 

وبالتالي تكوف حصة التربية البدنية والرياضية  ،بيف التبلميذ االنفعاالت النفسيةالجماعة والتعاوف وتحسيف 

 .وبدنيا واجتماعياىمت في إعداد التمميذ نفسيا اقد س
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 ( .02(. معجػػػـ المصػػػطمحات التربويػػػة والنفسػػػية )االصػػػدار 2000حسػػػف شػػػحاتة زينػػػب النجػػػار .)

 مصر: دار النشر.

 (. عمػػـ االجتمػػاع التربػػوي الرياضػػي 2002عبػػد الكػػريـ العزاوي،مػػرواف عبػػد المجيػػد إبػػراىيـ. ) إبػػاد

 (. عماف: الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع.01)االصدار

 ( .أصوؿ التربية البدنية و الرياضية . القاىرة: دار الفكر العربي.1996الخولي أميف أنور .) 

 (. االسػػػس االجتماعيػػػة لمتربيػػػة فػػػي ضػػػوء متطمبػػػات التنميػػػة الشػػػاممة 2004لسػػػيد احمػػػد سػػػميرة. )ا

 (. القاىرة: دار الفكر العربي.01والثورة المعموماتية)االصدار 

 ( .دور المؤسسة التعميمية في تكػويف روح المواطنػة لػدي التبلميػذ المدرسػة 2003بوزياف راضية .)

 معة باجي مختار كمية األداب و العمـو االنسانية و االجتماعية.االكمالية كنموذج. عنابة : جا

 ( .الجزائػػػػػػر: ديػػػػػواف المطبوعػػػػػػات 02(. أصػػػػػوؿ التربيػػػػػػة والتعميـ)االصػػػػػدار 1990تركػػػػػي رابػػػػػػح .)

 الجامعية.

 ( .القياس والتقويـ في ت ب ر. القاىرة،.1995حسنيف محمد صبحي .) 

 ( .مذكرة أىميػة ا1994دخاف محمد ووبوخرص رمضاف .) لتربيػة البدنيػة والرياضػية فػي المنظومػة

 التربوية ودوافعيا بثانويات الشرؽ الجزائري. الجزائر: معيد التربية البدنية والرياضية.

 ( .معجـ عمـ االجتماع. 1986دينكف ميشيؿ .) 

 ( .مذكرة دور حصة التربية البدنية والرياضية في بناء العبلقات االجتماعيػة 2009رفيؽ شريؼ .)

 بلميذ. وىراف: جامعة وىراف.بيف الت

 ( .إسػػكندرية: 01(. الميػػارات االجتماعيػػة واالتصالية)إصػػدار 1995طريػػؼ شػػوقي محمػػد فػػرج .)

 دار المعرفة .
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 ( .مػذكرة دراسػة عبلقػة المربػي بػالمتربي فػي حصػة 2002عبد الكريـ ، صػونيا ، زواوي حسػيبة .)

 نوات(. الجزائر: جامعة دالي ابراىيـ .س 9-6التربية البدنية والرياضية لتبلميذ الطور األوؿ )

 ( .سيكولوجية المراىقة. اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.2004عصاـ نور .) 

 ( .ماجسػػػػػتير، التنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة وأثرىػػػػػا فػػػػػي السػػػػػموكات والممارسػػػػػات 1995عقػػػػػاب نصػػػػػيرة .)

 االجتماعية. بوزريعة.

 ( . إسػػكندرية : دار المعرفػػة 02(. قػػاموس عمػػـ االجتمػػاع )إصػػدار 1993غيػػث محمػػد عػػاطؼ .)

 الجامعية.

 ( .القػػػاىرة: 01(. المرشػػػد فػػػي تػػػدريس التربيػػػة الرياضية)االصػػػدار 1997محسػػػف محمػػػد حمػػػص .)

 منشأ المعارؼ.

 ( .منػػػاىل التربيػػة البدنيػػػة و الرياضػػية و عمػػػـ الػػػنفس 1999محمػػد حسػػػف عمػػوي . أسػػػامة كامػػؿ .)

 .(. القاىرة: دار الفكر العربي01الرياضي )إصدار 

 ( . 01(. عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس االجتمػػػػػػاعي بػػػػػػيف النظريػػػػػػة و التطبيػػػػػػؽ )إصػػػػػػدار 2004محمػػػػػػد شػػػػػػفيؽ .)

 إسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

 ( .طػػرؽ التػػدريس فػػي التربيػػة الرياضػػية. 2004ناىػػد محمػػد سػػعيد زغمػػوؿ و نيميمػػي رمػػزي فيػػيـ .)

 االسكندرية: مركز الكتاب لمنشر.
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لنا عظيم الشرف أن نتقدم إلى سيادتكم المحترمة لوضع بين أيديكم ىذا االستبيان والذي يشمل العالقات االجتماعية 
لذا نرجوا من سيادتكم ضبط  ،تالميذ ثانوية الحسن ابن الهيثم عينة منلدى تالميذ البكالوريا والتي سيتم تطبيقها على 

 :ىذا االستبيان وتحكيمو وفق ما يتناسب مع دراستنا التي عنوانها
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 التساؤالت:

 :العام التساؤل  -1 –1

، روح الجماعة القيـ األخبلقية(ىؿ لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تحسيف العبلقات االجتماعية
 ؟بيف التبلميذ) االنفعاالت النفسية

 :الجزئية التساؤالت  -1-2 

 ؟في تنمية القيـ األخبلقية بيف التبلميذ.ىؿ لحصة التربية البدنية والرياضية دور في دور 

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تنمية روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ؟ ىؿ. 

 :الفرضيات

 .ور في تحسيف العبلقات االجتماعيةلحصة التربية البدنية والرياضية د-

 الفرضيات الجزئية :

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور في دور في تنمية القيـ األخبلقية بيف التبلميذ. -

 .لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تنمية روح الجماعة والتعاوف بيف التبلميذ -

 األهداف :

 .إبراز أىمية ودور حصة التربية البدنية والرياضية في الحياة االجتماعية بيف التبلميذ  -

 إبراز فاعمية التربية البدنية والرياضية في تحسيف العبلقات االجتماعية بيف التبلميذ. -
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 مالحظة

     الرياضية أمان خالل حصة التربية البدنية و تقوم بأداء التمارين التي يقدمها األستاذ ب 01

02 
يحثثث األسثثتاذ علثثى نظافثثة األمثثاكن التثثي تمثثارس فيهثثا تمثثارين فثثي حصثثة التربيثثة البدنيثثة 

 والرياضية
    

03 
مثثارس فيهثثا مثثن رمثثي األوسثثاا و بقايثثا الطعثثام فثثي األمثثاكن التثثي تيمنثثع األسثثتاذ التالميثثذ 

 الرياضيةحصة التربية البدنية و 
    

04 
األستاذ ينبهك إذا أخطأت في حق أحد زمالئك أثناء المنافسة في حصة التربيثة البدنيثة 

 و الرياضية 
    

     الرياضية  بية البدنية و يحثك األستاذ على االعتذار لزمالئك أثناء حصة التر  05

     الرياضيةريف أثناء حصة التربية البدنية و يحثك األستاذ على التنافس الش 06

07 
          الرياضثثثثات الجماعيثثثثة تنمثثثثي روا التضثثثثامن و المسثثثثاعدة أثنثثثثاء حصثثثثة التربيثثثثة البدنيثثثثة

 الرياضية و 
    

     النزاعات بين الزمالء دنية و الرياضية تنبذ الخالفات و حصة التربية الب 08

     الرياضية ميذ خالل حصة التربية البدنية و تمارين األستاذ تدعوا إلى التآخي بين التال 09

     الرياضيةالفرق في حصة التربية البدنية و  يقوم األستاذ بزرع المحبة بين التالميذ تكوين 10

11 
وإعطائثثك نصثثائح تسثثاعدك علثثى كسثثب يقثثوم أسثثتاذ التربيثثة البدنيثثة والرياضثثية بتوجيهثثك 

 الزمالء
    

     الرياضية تنمي روا التعاون بين الزمالء لبدنية و التمارين التي تقوم بها أثناء حصة التربية ا 12

     الرياضية لو أثر في التقليل من وقع الخسارة أستاذ التربية البدنية و  13

14 
الرياضثثثثية لهثثثثا دور فثثثثي تنميثثثثة الشثثثثعور يقثثثثدمها أسثثثثتاذ التربيثثثثة البدنيثثثثة و  التمثثثثارين التثثثثي

 بالمسؤولية أثناء الحصة 
    

15 
الرياضثثثية تسثثثاعد فثثثي زرع التضثثثامن بثثثين التالميثثثذ أثنثثثاء ربيثثثة البدنيثثثة و نصثثثائح أسثثثتاذ الت

 الحصة
    

16 
الرياضثية لهثا أثثر فثي التقييثد بالنظثام و العمثل ي يضعها أستاذ التربية البدنية و التمارين الت
 الجماعي  

    

17 
الرياضثثية تتضثثمن أن نجثثاا الفثثرد أثنثثاء المنافسثثة ىثثو توجيهثثات أسثثتاذ التربيثثة البدنيثثة و 

 نجاا المجموعة أثناء الحصة
    

18 
الرياضثثية لهثثا دور فثثي حثثل المشثثاكل و العراقيثثل أثنثثاء شخصثثية أسثثتاذ التربيثثة البدنيثثة و 
 الخسارة في الرياضة الجماعية 

    

19 
الرياضثثثثية علثثثثى التقليثثثثل مثثثثن األنانيثثثثة فثثثثي اللعثثثثب أثنثثثثاء يحثثثثث أسثثثثتاذ التربيثثثثة البدنيثثثثة و 

 المنافسات الجماعية
    

     االندماج في المجموعة الرياضية يقضي على العنصرية و دور أستاذ التربية البدنية و  20
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     الرياضية يقوي جانب التكافل بين التالميذتمارين حصة التربية البدنية و  22

 


