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 بسم اهللا والصالة والسالم على سید الخلق واشرف المرسلین 

الحمد كل الحمد هللا عز وجل والدي وفقنا لهذا العمل وما كنا له بمقرنین والشكر له على نعمه الجمة 

وما كنا له بحاصین وال معددین فالحمد له على العقل ولواله ما كنا بمفكرین وال مستنبطین وعلى نعمة 

 العلم وٕاال كنا جاهلین.

ثمرة جهدي إلى العیون التي ترعانا بنظراتها الدافئة إلى من یسعوا لیفتحوا لنا ینابیع األمل إلى  أهدي

إلى الوالدین الكریمین متمنیا لهما دوام العافیة.من بعثوا فینا آیات الجد و العمل   

من سورة اإلسراء. 24اآلیة " َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا "  

طال اهللا في عمرهما وعوضهما عني دار خیر من دارهما وجنة خیر جنتهما أ  

  إلى األخوة" سمیة، هبة، طه" و الكتكوتة " رفیدة " 

  الى جدتي الى جدي 

 إلى كل األهل واألقارب و كل من یحمل لقب " میلودي " و " حجاجي"

" 2إلى زمیلي في البحث " عبد الصمد " و "یوسف  

لحسن، زهیر، عبد الحفیظ "إلى أصدقاء الدرب "  

 إلى جمیع طلبة و األساتذة معهد التربیة البدنیة والریاضیةَ. 

 إلى كل من حملته ذاكرتي ولم یحمله قلمي.     

  صالح الدین

  

 



 
  

  

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  إلى من قال اهللا سبحانه وتعالى فیهما " وقل ربي أرحمهما كما ربیاني صغیرا "

واحة اإلحسان وآیة الرحمان إلى فیض الحنان وزهرة األفنان والسند طیلة الزمان وخیر ما في هذا  إلى

  الكیان إلى منبع األمن واألمان إلى التي تعجز كلماتي عن وصفها أمي الغالیة حفظها اهللا.

اة إلى من إلى خیر العون والسند إلى كبیر المدد إلى روحي السؤدد إلى مثالي األعلى وهرمي في الحی

  علمني معنى الرجولة والخلق الحمید أبي العزیز حفظه اهللا.

  إلى من تذوقت معهم طعم الحیاة، إلى إخواني وأخواتي.  

  إلى كل العائلة و األقارب.

  إلى األرواح الطاهرة التي ماتت في سبیل نور  العلم والتعلم

  إلى كل األحبة واألصدقاء من قریب وبعید  

  قلبي ونسیهم قلمي.إلى كل من حملهم 

  إلى كل أبناء وطني الغالي الجزائـــر.

  عبد الصمد

 

 

 



 

 

الشكر و الحمد اهللا وحده على فضله و من عطائه،على أن هدانا لإلسالم و اإلیمان و أرشدنا للطریق 

 القویم.

 وأعطانا القوة و اإلرادة و الصبر إلنجاز هذا العمل المتواضع، و الصالة و السالم

من بعث رحمة للعالمین و هدایة للضالین على  

 نتوجه بخالص الشكر إلى

 األستاذ المشرف "مقراني جمال" الذي تابع عملنا هذا، و لم یبخل

 علینا

 بنصائحه القیمة و المفیدة، ولم یبخل علینا بوقته الثمین، إلى جمیع

 أعضاء اللجنة

ا سنذا لنا فيإلى أساتذة معهد التربیة البدنیة و الریاضیة الذین كانو   

 مشوارنا الدراسي

2017/2018إلى كل طلبة معهد التربیة البدنیة و الریاضیة دفعة   

 إلى كل من أمد لنا ید المساعدة من قریب و بعید

 و شكرا جزیال.

 

 

 



 

 ملخص البحث:  -

: دور حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في عملیتي التعاون و لقد اندرج بحثنا تحت عنوان      

  ، دراسة مسحیة أجریت على تالمیذ بعض متوسطات بلدیة المشریة. التنافس

كانت تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى دور االلعاب أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في عملیتي 

التعاون و التنافس، ولهذا طرحنا السؤال العام التالي ما مدى فعالیة حصة التربیة البدنیة في تحقیق 

ولهذا  ملیتي التعاون و التنافس خالل درس التربیة البدنیة و الریاضیة لدى تالمیذ مرحلة المتوسط؟ع

الغرض افترضنا أن النشاطات الصفیة أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة لها دور بارز في عملیتي 

استخدمنا المنهج  التعاون و التنافس من وجهة نظر التالمیذ، ومن أجل التأكد من صحة هذا الفرض

الوصفي بطریقة المسح حیث أعددنا استبیان موجه إلى تالمیذ الطور المتوسط و تم اختیار العینة بطریقة 

%) من المجتمع األصلي، وبعد الحصول على 32) تلمیذ وكانت نسبتها (176عشوائیة وكان عددها(

یة مع استخدام نظام المعالجة النتائج وتفریغها تمت معالجتها إحصائیا بمختلف الوسائل اإلحصائ

)spss ومن بین أهم النتائج المتوصل إلیها أن حصة التربیة البدنیة و الریاضیة لها دور بارز و كبیر ،(

%)،ومن 50في عملیتي التعاون و التنافس كان جید وهذا ما أكدته النسبة المتحصل علیها والتي فاقت(

تقدیم اختیار أنشطة ریاضیة هادفة شاملة للوصول الى خالل تطرقنا لهذا الموضوع خلصنا إلى ضرورة 

  نتائج هادفة انفعالیة عاطفیة مهاریة اجتماعیة و ترویحیة.

 

 

 

 

 

 



 - Résumé de la recherche: 

      Nous avons notre recherche est intégrée sous le titre: Le rôle des activités 

en classe de la part de l'éducation physique et du sport dans les processus de 

coopération et de la concurrence, une enquête a été menée sur quelques-

unes des moyennes du nombre de municipalités se sont élevées Mécheria. 

Cette étude a été conçue pour déterminer le rôle des Jeux alors que la part de 

l'éducation physique et du sport dans les processus de coopération et de la 

concurrence, et cette année, nous avons soulevé la question de la façon dont 

les activités en classe efficace dans la réalisation des processus de 

coopération et de la concurrence par l'éducation physique et des étudiants de 

sport étudié au NIVEAU moyen? A cet effet, nous supposons que les activités 

en classe quand je suis la part de l'éducation physique et du sport ont un rôle 

de premier plan dans les processus de coopération et de la concurrence du 

point de vue de ses étudiants, et afin d'assurer la validité de cette hypothèse, 

nous avons utilisé l'approche descriptive dans une enquête de manière où 

nous avons préparé un questionnaire adressé au nombre est élevé à la phase 

moyenne et la sélection de l'échantillon d'une manière nombre aléatoire a été 

(176) élèves étaient représentés (32%) de la société d'origine, et après avoir 

obtenu les résultats et déchargé ont été statistiquement traités par diverses 

méthodes statistiques avec l'utilisation du système de traitement (spss), et 

parmi les résultats les plus importants obtenus aux activités en classe de la 

part de l'éducation physique et Ses sports d T important et significatif dans les 

processus de coopération et de compétition était bon, et cela a été confirmé 

par le rapport obtenu qui a dépassé (50%), et par nous avons abordé ce sujet 

a conclu à la nécessité d'une sélection d'activités sportives ciblées un accès 



complet aux résultats significatifs des compétences émotionnelles émotionnel, 

social et récréatif. 

 - Research Summary: 

Our research under the title: The Role of Class Activities in the Physical and 

Mathematical Education Sector in the Cooperation and Competition Processes, 

A Survey of the Students of Some of the Moderates of EL MECHERIA a 

Municipality. 

The purpose of this study was to determine the role of the games during the 

physical and sports education in the areas of cooperation and competition. 

Therefore, we asked the following question: How effective are the classroom 

activities in achieving the cooperation and competition during the physical and 

athletic education lesson for the students of the intermediate stage? For this 

purpose, we assumed that the class activities played a significant role in the 

process of cooperation and competition from the point of view of the students. 

In order to ascertain the validity of this hypothesis, we used the descriptive 

method in the survey method. We prepared a questionnaire directed to the 

intermediate stage students. (176) were counted and were 32% of the original 

society. After obtaining and unloading the results, they were treated statistically 

by various statistical methods, using the spss system. Among the most 

important results was that the class activities in the physical education class 

Her sports d T prominent and significant in the processes of cooperation and 

competition was good, and this was confirmed by the ratio obtained which 

exceeded (50%), and through we touched on this subject concluded to the 

need for selection of sports activities targeted comprehensive access to 

meaningful results emotional emotional skill, social and recreational. 
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  :مقدمة

الریاضیة بمختلف أشكالها الشعبیة و المعاصرة ، وبنظمها و قواعدها  األنشطةلقد أصبحت 

األمم ، فقد أصبحت الدلیل على جتماعیة التي تهتم بها لمیة میدانا هاما من المیادین االالس

رقي الشعوب و ثقافتها كما أنها أصبحت تمثل وسیلة تعبیریة هامة في األفراد و الجماعات 

جل إبراز عن الكثیر من المسائل التي كانت تتطلب أعماال ضد اإلنسانیة كالحروب من ا

اد إعدادا یة تضمن لألفر ، بل على عكس ذلك فاألنشطة الریاضاألقوى على سبیل المثال

جتماعیا سلمیا صالحا لتقدیم خدمات معتبرة لمجتمعه ، من أجل هذا ال یوجد بلد اجسمیا و 

یة سواءا إبراز قدراته في هذا المجال على الساحة الدول إلىفي العالم المعاصر إال و یسعى 

كوسیلة عالمیة كما أنها لم تبق و العالمیة وذلك بتحقیق النتائج الأفي المنافسات الداخلیة 

لى علم من العلوم وأنشأت معاهد للتربیة إطاقة الجسمیة للترفیه ، بل حولت ستهالك الال

جتماعیة للدراسات و البحوث العلمیة و اال البدنیة والتكنولوجیة الریاضیة و أصبحت میدانا

  والنفسیة .

و أیة اعالجم سواءا كانت في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة وتعتبر األنشطة الریاضیة

زاید هتمامهم الكبیر و إقبالهم المتالى إالنظر لدى التلمیذ ب نشطة الریاضیةهم األأمن  الفردیة

على أنها تستجیب للعدید من حاجیاتهم الضروریة التي  اعلى ممارستها الشيء الذي بد

لشخصیة تساعدهم على النمو الجید و المتوازن كما تعتبر مادة منشطة ومساعدة مكثفة 

و التي تزید رغبة و تفاعال ة كتساب الخبرات و المهارات الحركی، وتحقق له فرص الالمراهق

. وتقوم بصقل التي یعجز المنزل على توفیرها لهفي الحیاة فتجعله یتحصل على القیم 

تلعبه مواهبه وقدراته البدنیة والعقلیة لما یتعایش ومتطلبات العصر و لعل هذا الدور الذي 

ب مرحلة یمر بها الفرد مرحلة المراهقة التي تعتبر أصع معتناسب تریاضیة النشاطات ال

ستعداداته و المیول والرغبات التي ارة هي التي تتفتح فیها قدراته و خی، فهذه األخالل نموه

یكتسب فیها العادات السلوكیة العادات السلوكیة مما یساعده بقسط كبیر في تحدید شخصیته 
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حترام الغیر الكل الجوانب التي تقصد لذات من  ر أیضا مرحلة نموفي المستقبل كما تعتب

لدیهم و قوة و ال شك أنه في تعامله و مالحظات اآلخرین و آرائهم حاسمة في  حومن وضو 

تقدیم الفرد لذاته و تقبلها فضال عن دور نشاطات الریاضات الجماعیة العامة فهي من بین 

جتماعي الذي یعیش فیه نفسه و مع إطاره اال كیف الفرد معالوسائل التي تساهم في ت

جتماعیة النبیلة التي تعتبر ركائز تقوم لسمات االكتساب العادات والمهارات و القیم و اا

علیها عملیة التكیف و هذا من خالل التفاعل الكبیر بین األفراد و الذي تنجم عنه ما نسمیه 

  .الواحد بالفریق الذي ینتمي إلیه قة الفردبدینامیكیة الجماعة حیث یتحقق فیها تنظیما مع عال

وفیها أیضا تنظیم دقیق لعالقة الفرد بالخصم حیث یؤدي فیها كل فرد حقوقه وواجباته 

من خالل المباریات و  ویعرف فیها معنى التعاون و الثقة بالنقص و اآلخرین و ذلك

صفة التنافس و لفرد ا جتماعیة التي یجب أن یتحلى بهاإن من بین العالقات اال. المنافسات

على العالقة بین  يخیط الذي یربط بین أفراد الجماعة، والذي یبقالذي یعتبر ال التعاون

تحادي و من خالل دراستنا نحاول معرفة ا، والذي یعبر عن أسلوب جماعي هامختلف أفراد

ذا الى و قد قسمنا بحثنا ه في حصة التربیة البدنیة و الریاضیةیاضیة تأثیر النشاطات الر 

  .انبین : جانب نظري و جانب تطبیقيج

  : و هو بمثابة األرضیة للدراسة و یشمل فصلین : الجانب النظري

  .دنیة و الریاضیةالفصل االول: و یخص حصة التربیة الب

  الثاني: و یتكلم عن المراهقة و خصوصیاتها. الفصل

  اما فیما یخص الجانب التطبیقي فقد قسمناه الى فصلین : 

  : مدخل الى الجانب التطبیقي .االول الفصل

  الثاني: عرض وتحلیل نتائج االستبیان. الفصل
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حصة التربیة البدنیة و ول النظري بتعریف ل هذا التقدیم بدأنا في الفصل األومن خال

، أما الفصل الثاني و الذي خصصناه للمراهقة و الذي من اهدافهأو  او أهمیته الریاضیة

  و متطلباتها.خالله عن هذه المرحلة 

لى هذا الجانب ، إول في المدخل التطبیقي فقد تطرقنا في الفصل األأما فیما یخص الجانب 

دوات أهذا البحث و المنهجیة المتبعة و إلى تعریف العینة و حددنا نوع العینة المستعملة في 

جانب ما الفصل الثاني من الأجالین الزماني والمكاني للدراسة البحث المستعملة ، والم

للتالمیذ و نظرا  بیان التي كانت موجهةالتطبیقي فقد قمنا بعرض و تحلیل نتائج االست

ستنتاج امحاور كل محور بخالصة ثم لى أربعة إة موضوعنا، و قد قسمنا األسئلة لخصوصی

  و نظرا لكل ما مضى: عام و اقتراحات و توصیات و بعدها الخاتمة.
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  :مشكلةال

األمم وتلعب دورا هاما و  البدنیة و الریاضیة مكانة متقدمة في حیاة الشعوب وتحتل التربیة 

كباقي  تعلمیهعداده لحیاة أفضل وتعتبر مادة إبهدف  في الحیاة الیومیة لإلنسان، أساسیا

كبیر في تكوین و تطویر شخصیة التلمیذ من حیث محتواها  المواد األخرى و تساهم بشكل

مجموعة من القیم و المهارات و فهي  النفسي و الحركي ... الخ.العلمي و التعلمي و 

المعلومات و االتجاهات التي یمكن أن یكتسبها برنامج التربیة البدنیة والریاضیة لألفراد، 

تعلموه في تحسین نوعیة الحیاة، نحو المزید من تكییف اإلنسان مع بیئته و  لتوظیف ما

ي و اللیاقة البدنیة و المحافظة على الصحة و ضبط مجتمعه من خالل خبرات الترویج البدن

(الخولي، الوزن و تنظیم الغداء و النشاط، و هو مفهوم یتسع مع التربیة مدى الحیاة "

1996(  

التربیة عبارة عن تفاعل الفرد مع بیئته االجتماعیة بغرض التكیف و التأقلم و التوافق مع 

البدنیة و الریاضیة جزء متكامل من التربیة العامة و تهدف إلى تكوین  التربیةو  مجتمعه،

من الناحیة  المواطن من الناحیة )النفسیة ،البدنیة،العقلیة ،الحركیة ...الخ ( وأیضا

ن كما أ خیرة تلعب دورا كبیرا في تكوین جماعات في المجتمع الكليوهذه األ ،االجتماعیة

كما أن التفاعالت التي تحدث بینهم تساعد الفرد  ،عملیة التعلیمیةلألستاذ دور بارز في ال

و  ،یجد نفسه مكیفا مع جماعة الزمالءالجماعة ف على كسب عدة مؤهالت كبقائه ضمن

واألخوة و التعاون و االحترام بین  تتطور العالقات بینهم بمرور الزمن و تزداد الصداقة

أخذ كل هذا بعین  مما أدى بالمؤسسات التربویة إلىاألفراد و اتخاذ القرارات بصورة جماعیة 

و التي تعتبر مرحلة المراهقة و هي األكثر  متوسطر خصوصا في مرحلة التعلیم الاالعتبا

من أي مرحلة أخرى إلى بعض العالقات و التفاعالت االجتماعیة التي تشبع و تلبي  حاجة

  شكالیة التالیة:نا نطرح اإلم في نفس الوقت و من هرغباته حاجیات التالمیذ و تحقق
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لدى  قیق عملیتي التعاون و التنافسفي تح التربیة البدنیة و الریاضیة حصةما مدى فعالیة 

  تالمیذ مرحلة المتوسط؟

  التساؤالت الجزئیة:

  ؟ حصة التربیة البدنیة و الریاضیةدور في  هل لألستاذ -1

  التعاون؟هل لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة  -2

  ؟یة دور في عملیة التنافسهل لحصة التربیة البدنیة و الریاض -3

 على الریاضیة و البدنیة حصة التربیة في االجتماعي بالجانب االهتمام أثر هو ما -4

  االجتماعي للتالمیذ؟ التفاعل

  البحث:أهداف 

في تحسین  الریاضیةحصة التربیة البدنیة و  أثناء ة الكشف عن تأثیر النشاطاتمحاول -

  عملیتي التعاون و التنافس.

معرفة مدى فاعلیة التربیة البدنیة و الریاضیة في تكوین عالقات اجتماعیة ایجابیة لدى  -

  المیذ الطور المتوسط.ت

للمراهق من  تحفیز أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة على االهتمام بالجانب االجتماعي -

  نشطة الصفیة.خالل األ

ة البدنیة و الریاضیة كمادة تربویة مساعدة في تنشئة جیل جدید یكون بیبراز أهمیة التر إ -

  سوي من الناحیة االجتماعیة.

  الفرضیات:

  الفرضیة العامة:

للنشاطات الصفیة دور ایجابي في عملیتي التعاون و التنافس في حصة التربیة البدنیة   -

  لدى تالمیذ مرحلة المتوسط.



 
6 

  الجزئیة:الفرضیات 

  .حصة التربیة البدنیة و الریاضیةفي  فعال ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة دور -1

  لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعاون. -2

  .یة دور في عملیة التنافسلحصة التربیة البدنیة و الریاض -3

  االجتماعي للتالمیذ. لتفاعلبا تهتم الریاضیة و البدنیة حصة التربیة -4

  أهمیة الدراسة:

تلعب دورا فعاال و بارزا في بناء  في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة نشطة الریاضیةإن األ

شخصیة الفرد من خالل تنشئته اجتماعیا و تنمیة قدراته و مواهبه و خلق جو تنافسي و 

، عدیل و تغییر سلوكه ایجابیالى تإهداف، مما یؤدي لى األإ فراد للوصوللتعاون مع األروح ا

یا ساسیا في تكوین الشخصیة المتوافقة نفسیا و اجتماعأنشطة عامال صبحت هذه األألذلك 

تحقیق نتائج  في تقویة الروابط مع و الفردیة نشطة الجماعیةمن خالل البرامج الهادفة و األ

  ایجابیة.

سرة و ي مع زمالئهم و األالتوافق النفس تتیح للتالمیذ فرص لتحقیق ن هاته األنشطةإ

المجتمع، و في نفس الوقت فرصة لتطویر مواهبهم و قدراتهم الفكریة، االجتماعیة و 

 التربیة البدنیة و الریاضیةحصة  نا على مدى دورالعاطفیة الوجدانیة، و لهذا أكدنا في دراست

فردیة، النشطة الجماعیة و تحقیق التنافس في األ نشطةفي تحقیق التعاون من خالل األ

لتلمیذ الطور المتوسط، لذا من  سلبیةفكار اللى تجاوز مختلف الضغوطات و األإة ضافإ

  في التعاون و التنافس. تربیة البدنیة و الریاضیةحصة ال ة نجاعة و دورالمهم معرف
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  مصطلحات البحث:

  التربیة البدنیة و الریاضیة: -1

فروع التربیة األساسیة التي یتم تحقیقها من تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من أهم  لغة:

خالل النشاط الجسمي والبدني المنّظم لبناء وتهیئة أفراد المجتمع بصورة متكاملة ومتناغمة 

  مع ما یتناسب مع حاجاتهم وطموحاتهم

فهمًا خاطئًا، ولذلك كان من الواجب ” التربیة البدنیة ” فهم كثیٌر من الناس تعبیر  اصطالحا:

لى توضیح المقصود بهذا التعبیر في عقول الطلبة . فبعض األفراد یعتقدون أن العمل ع

التربیة الریاضیة أو البدنیة هي مختلف أنواع الریاضات، وآخرون یفكرون في التربیة البدنیة 

اذرعًا وأرجًال قویًة ونوایا ” على أنها عضالت وعرق، وهي بالنسبة لمجموعة أخرى تعني 

أنها تربیة لألجسام، كما أنها بالنسبة للبعض عبارة عن التمرینات  ، ویرى آخرون“حسنة 

) ، ولهذا تعرف التربیة البدنیة  4 – 3 – 2 – 1البدنیة التي تؤدى على العد التوقیتي (

میدان تجریبي هدفه تكوین المواطن الالئق من  –جزء متكامل من التربیة العامة ” على أنها 

الجتماعیة وذلك عن طریق ألوان من النشاط البدني اختیرت بغرض الناحیة البدنیة والعقلیة وا

  )1983(بوتشر،  "تحقیق هذه األغراض

تعرف بأنها العملیة التربویة التي تهدف الى تحسین األداء االنساني عن وسط هو  -

  )1948(خلیفة، االنشطة البدنیة المختارة لتحقیق االهداف. 

التربیة الشاملة المتزنة للفرد في جمیع الجوانب البدنیة والنفسیة ” التربیة الریاضیة هي  -

والحركیة واالجتماعیة، كما تساعد على االرتفاع بالمستوى المعرفي والثقافي باختالف ألوان 

  )1998(فرحات،  األنشطة الریاضیة وتعددها

هو اشتراك مجموعة من األفراد وتعاونهم فیما بینهم وتآزرهم إلتقان عمل ما، أو  التعاون: -

مساعدة اآلخرین في اتمام حاجاتهم وٕایثار مصلحة اآلخرین على المصلحة الشخصیة، وهو 

یقلل من الوحدة عكس التنافس الذي ال یكون الهدف منع سوى المنفعة الشخصیة فقط ، 
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حب ، ویجعل التلمیذ اجتماعًیا منغمًسا في مجتمعه یؤدي دوره بكل واألنانیة واالنعزال

  .واستقرار فهو یزید من الترابط والتآخي بین التالمیذ

النشاط الذي یحصل داخل إطار المسابقة "یقول "ماتیفان" وهو أن المنافسة هي ّ  التنافس: -3

  ة القصوى.معروفة وثابتة بالمقارنة مع الدق استعداداتالمؤقتة في نمط 

  نشطة الصفیة:األ -4

یة البدنیة و الریاضیة لتحقیق تندرج في حصة التربهي تلك النشاطات و التمرینات التي 

(سیاسات أنظمة النشاط  هداف المرجوة منها (اجتماعیة، فكریة، معرفیة، نفسیة و عاطفیة)األ

  .)2005الالصفي، 

  المراهقة: -5

غشى و لحق و  تعني في اللغة االقتراب و الدنو من الحلم، یقال: رهق إذا مفهوم المراهقة:

دنى. و المراهق هو الفتى الذي یدنو من الحلم و اكتمال الرشد، و تعني التدرج نحو النضج 

  الجسمي و العقلي و االنفعالي.

و المراهقة هي المرحلة التي یكتمل فیها النضج الجسمي و االنفعالي و العقلي و 

و العشرون، حوالي الواحد االجتماعي، و تبدأ بوجه عام في عمر الثانیة عشر و تمتد حتى 

  .)2001(زیتوني،  ن بعض العلماء و الباحثین یعتبرون نهایتها في سن الثامنة عشرأال إ

  جرائي:إتعریف 

هي مرحلة حرجة یمر بها الفرد و تحدث له تغیرات كثیرة في شتى المجاالت النفسیة، 

د بكثرة العزلة و سرعة الغضب عیة حیث یتمیز الفر البیولوجیة، العاطفیة و خاصة االجتما

  )2009(تتوش،  لى اضطرابات نفسیة اجتماعیةإضافة باإل

  

  

http://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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  الدراسات السابقة و المشابهة: 

  الدراسات السابقة:

  لعور الطیب و هواري المیلود بوالیة الجلفة. عداد الطلبةإمن الدراسة األولى: 

عنوان: "دور التربیة البدنیة و الریاضیة في تفعیل عملیتي التعاون و التنافس من كانت تحت 

  خالل حصة التربیة البدنیة و الریاضیة"

و كانت اإلشكالیة كالتالي: ما هي وضعیة النشاط الریاضي الالصفي لوالیة الجلفة بین ال 

  واقع و اآلفاق؟

  و وضعوا الفرضیات التالیة:

  حفیز على النشاط الریاضي الالصفي.لألستاذ دور في الت -

  للوسائل البیداغوجیة دور في تحسین النشاط الریاضي الالصفي. -

  لإلدارة دور في تطویر و تشجیع النشاط الریاضي الالصفي. -

و توصلوا الى خالصة عامة: لألستاذ دور مهم في تحفیز التالمیذ لصقل قدراتهم وحصة 

مساهمة فعالة و أكیدة للتخفیف من اإلضطرابات النفسیة  التربیة البدینة و الریاضیة تساهم

  التي یعیشها المراهق.

شراف إامل و علي ماطلي، مكي یوسف، تحت عداد الطلبة علي هإمن الدراسة الثانیة: 

  2000عمارنة مسعود سنة 

  تحت عنوان: "مدى اهتمام تالمیذ الطور الثانوي للممارسة الریاضیة الفردیة و الجماعیة"

التي تجعل التالمیذ یهتمون بممارسة الریاضة  األسبابكالتالي: ما هي  اإلشكالیةنت و كا

  الجماعیة غیر الفردیة؟

  و وضعوا الفرضیات التالیة:

فعالیة و كفاءة األستاذ و طریقة اختیاره لبرنامج الریاضات الفردیة لها دور في مدى  -

  اهتمام التالمیذ بالممارسة.

الوسائل البیداغوجیة المتوفرة في الثانویة تجعل التالمیذ ینفرون من ممارسة الریاضة  -
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  الفردیة.

االستغناء عن تنظیم منافسات بین األقسام في الریاضات الفردیة تدفع بالتالمیذ بعدم  -

االهتمام بها.و توصلوا الى خالصة عامة: انطالقا من النتائج المحصل علیها من تحلیل 

االستبیان الموجهة للتالمیذ و أساتذة المادة توصلنا الى أن التالمیذ یهتمون بممارسة  أسئلة

  الریاضة الجماعیة دون الفردیة.
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12 
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  :التربیة البدنیة و الریاضیة -1

تعتبر التربیة البدنیة و الریاضیة مظهرا من مظاهر التربیة  مفهوم التربیة البدنیة: -1-1

یعیش فیه،  الذيالعامة فهي عملیة تعدیل في سلوك الفرد بما یتناسب مع متطلبات المجتمع 

 هداف التربویة للمجتمععلى تحقیق األ و هي حلقة في سلسلة من العوامل التي تساعد

 )2006(المطوع، 

الخاصة للمحافظة على الجسم، اللیاقة البدنیة و الصحة العامة، كما تساهم في تعزیز 

المهمات الثقافیة وتهیئ السبل الكفیلة من الناحیة البدنیة، باإلضافة إلى أشكال متعددة من 

الراحة و االنسجام اإلیجابي، و أیضا معلومات بدنیة خاصة للفرد تجعله مستعدا لتقبل علوم 

  .)1998(حسین، بشغف عاليأخرى 

و یرى فیري أن التربیة البدنیة هي جزء ال یتجزأ من التربیة العامة، إذ تشغل دوافع النشاطات 

(سكرة، الموجودة في كل شخص للتنمیة من الناحیة العضویة، التوافقیة، االنفعالیة، العقلیة

2005(.  

و یرى ویست بوتشر التربیة البدنیة بأنها هي العملیة التربویة التي تهدف إلى تحسین األداء 

  .)1996(الخولي، اإلنساني من خالل وسیط هو األنشطة البدنیة المختارة لتحقیق ذلك

التربیة الریاضیة و هي الجزء المنظم من التربیة العامة  مفهوم التربیة الریاضیة: -1-2

التي تهدف إلى تقویم الریاضي ( الفرد ) عقلیًا، نفسیا، اجتماعیا و بدنیا عن طریق األلعاب 

و الفعالیات الریاضیة حیث تعد تربیة عن طریق البدن، و هي كذلك تربیة الفرد عن طریق 

أو اللعب، فالتربیة الریاضیة تعتبر عامة و لكن عن  النشاط الحركي أو النشاط البدني العام

الریاضیة من  و یمكن تعریف التربیةراد إلى الحركة و النشاط البدني طریق استثمار میل األف

  تي : آلاوجهة نظر العلماء ك

ویلیامز " التربیة الریاضیة هي مجموعة األنشطة الریاضیة التي اختیرت كأنواع و نقدت  - 

  كحاصل ". 

بوتشر " هي جزء متكامل من التربیة العامة تهدف إلى إعداد المواطن الالئق في  - 

الجوانب البدنیة، النفسیة، االنفعالیة و االجتماعیة و ذلك عن طریق ألوان النشاط الریاضي 

  .)2002(محمد سعد زغلول وآخرون، المختار " 
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التربیة البدنیة و الترویح " المادة التي یتعلم فیها األطفال الجمعیة األمریكیة للصحة و  - 

  التحرك للتعلم ".

براون و فرنر یعرفانها بأنها " ذلك الجزء المتكامل من التربیة العامة التي تتم عن طریق  -

األنشطة المختارة على أسس علمیة و المطبقة تحت قیادة رشیدة للمساهمة في تحقیق النمو 

  .(الشعات)للفرد " الشامل المتزن

: هي تلك العملیة التي تتم عند ممارسة أوجه مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة -1-3

النشاط البدني و الریاضي باالعتماد على تأثیر كل معطیات العلوم الحدیثة ( البیولوجیا، 

تكوینا متكامال من الناحیة الحسیة، علم الوراثة، علم النفس ...)، و ترمي إلى تكوین الفرد 

  .)2005(سكرة، الحركیة، االجتماعیة، العاطفیة و المعرفیة

كما عرفها المفكر التربوي دیوي " على أنها مجموعة من القیم و المهارات و المعلومات و 

اضیة لألفراد، لتوظیف ماتعلموه االتجاهات التي یمكن أن یكتسبها برنامج التربیة البدنیة والری

في تحسین نوعیة الحیاة، نحو المزید من تكییف اإلنسان مع بیئته و مجتمعه من خالل 

خبرات الترویج البدني و اللیاقة البدنیة و المحافظة على الصحة و ضبط الوزن و تنظیم 

  .)1996(الخولي، الغداء و النشاط، و هو مفهوم یتسع مع التربیة مدى الحیاة "

على أساس أنها:  :من منظور إجرائيالمفهوم اإلجرائي للتربیة البدنیة و الریاضیة  -1-4

مجموعة أسالیب و طرق فنیة : تستهدف اكتساب القدرات البدنیة و المهارات الحركیة و  -

  االتجاهات المعرفیة . 

  تفسیر استخدام األسالیب الفنیة. مجموعة نظریات و مبادئ: تعمل على تبریر و  - 

مجموعة قیم و مثل: تشكل األهداف و األغراض، و تكون بمثابة محاكاة و موجهات  - 

  للبرامج و األنشطة. 

و كما یبدو فإن هذه العملیات مترابطة و متكاملة، كما أنها تفضي إلى بعضها البعض، و 

، و ذات طبیعة هرمیة متدرجة، ذات طبیعة هرمیة متدرجة، فعلى الرغم من بعضها البعض

فعلى الرغم من ذكر األسالیب و الطرق الفنیة أوًال،  إال أنها هي الخطوة األخیرة بعد تشكیل 

  .)1996(الخولي، األهداف و األغراض و بعد االعتماد على النظریات و المبادئ
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هناك ثالث طرق رئیسیة في تعلم المهارات : تدریس التربیة البدنیة والریاضیةطرق  -1-5

  الحركیة في التربیة البدنیة والریاضیة :

: تسمى أحیانا طریقة االرتباطین، و تعتمد على تقسیم المهارة أو الطریقة الجزئیة 1-5-1

التمرین إلى عدة أقسام أو خطوات صغیرة و یتم شرح كل قسم أو خطوة دون إطالة في 

و تقوم هذه الطریقة على اإلدراك الجزئي للمهارة أو التمرین، و یتم  الكالم أو إضاعة للوقت،

تعلیم كل جزء من األجزاء بالتدرج، و ال یجوز االنتقال من جزء إلى آخر إال بعد إتقان الجزء 

األول، ثم نربط جمیع األجزاء ببعضها و تؤدي المهارة كاملة حسب تسلسل أجزائها، و هناك 

ل الطریقة الجزئیة معتمدین في ذلك على المبدأ القائل:" إلتقان الكثیر ممن یفضل استعما

(أحمد ماهر الكل یجب إتقان األجزاء، فتعلم األجزاء یسهل نسبیا من تعلم الحركة ككل "

  .)2008حسن و، 

دة دون تعتمد هذه الطریقة على تعلم المهارة الحركیة كوحدة واح: الطریقة الكلیة 1-5-2

تقسیمها و تجزئتها إلى أجزاء و وحدات صغیرة، و تتمیز بشرح المهارة الحركیة ككل نظریا 

و بطریقة مبسطة، و أداء نموذج حركي متكامل للمهارة ثم یبدأ تعلیمها، و على المعلم 

إصالح األخطاء أثناء الممارسة و هي تساعد التلمیذ على إدراك العالقة بین عناصر المهارة 

كیة و المكونات التي تشكل المهارة، مما یساهم في سرعة تعلمها و إتقانها و تعمل على الحر 

خلق أسس التذكر الحركي للمهارة، ألن التلمیذ یقوم باسترجاع المهارة كوحدة واحدة و 

تستخدم هذه الطریقة في تعلم المهارات الحركیة السهلة و البسیطة و القصیرة التي یصعب 

ب مع إمكانیات التالمیذ المهاریة و العقلیة حتى تكون األخطاء المرتكبة تجزئتها، و تتناس

  . )2005(سكرة، قلیلة، و التعلم بالطریقة الكلیة یمكننا من ربح وقت و جهد كبیرین

تعتبر هذه الطریقة حال وسطا بین الطریقتین السابقتین، و الطریقة الكلیة الجزئیة:  1-5-3

تقوم هاته الطریقة على تقسیم المهارة أو الحركة إلى وحدات كبیرة و كل وحدة تشمل 

مجموعة أجزاء صغیرة،و ترتبط هاته الوحدات الكبیرة لتكون المهارة بصورة كاملة، و قبل 

البدء بالتجزئة إلى وحدات كبیرة یمكن أن تعرض المهارة كاملة أمام التالمیذ، و التعلم بهذه 

  .)2008(أحمد ماهر حسن و، ي و یحقق نتائج كبیرةالطریقة یعط

یحاول التلمیذ في هذه الطریقة أداء المهارة حسب : طریقة المحاولة و الخطأ 1-5-4

قدراته الحركیة، و على المدرس القیام بدور الموجه و المرشد في إعطاء النقاط التعلیمیة و 
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الطریقة التلمیذ على اكتشاف أخطائه بنفسه و بالتالي یحاول التصحیحیة و تساعد هذه 

سریعا أن یصححها و بتحلیل هذه الطرق في التعلیم نجد أن المدرس البد و أن یختار 

الطریقة المناسبة التي تتفق مع أهدافه و قدرات تالمیذه، و كذلك مع اإلمكانات المتوفرة 

(أحمد ماهر حسن و، جهد و أقصر وقت بالمدرسة، المهم إذن الوصول إلى الهدف بأقل

2008(.  

  : سیة التي تبنى علیها طرق التدریسالقواعد األسا -1-6

إن المعلومة الجدیدة قد تكون غیر مألوفة  :التدرج من المعلوم إلى المجهول 1-6-1 

بطت هذه المعلومة بالمعلومات للتلمیذ، لذا فهي ال تجذب انتباهه و ال تثیر حماسه إال إذا ارت

القدیمة التي یعرفها التلمیذ، فمثال عند تعلیم المهارة الحركیة یبدأ المدرس المهارة المعروفة 

لدى التلمیذ ثم التدرج إلى المهارة الجدیدة، فعلى سبیل المثال یبدأ المدرس بالدحرجة األمامیة 

  المتكررة قبل تعلیم الدورة األمامیة المتكررة.

و هذا معناه أن یبدأ المدرس بمعلومة سهلة سبق أن  :من السهل إلى الصعب 1-6-2 

درسها التلمیذ أو ترتبط بحیاته و تجاربه، فمثال عند تعلیم مهارة حركیة یبدأ المدرس بتعلیم 

أوضاع الحركة ثم أداء الحركة بصورة مبسطة ثم األكثر تطورا فمثًال عند تعلیم القفز فتحا 

یبدأ المدرس بالقفز فتحا على الزمیل ثم على المهر، ثم على الحصان على الحصان، 

  بالعرض و بعدها على الحصان بالطول. 

أي أن الخبرة یجب أن تبسط عند بدء تعلمها ثم یبدأ  :من البسیط إلى المركب 1-6-3 

جلة من بالخبرة األكثر تعقیدا في مجال التربیة البدنیة والریاضیة فمثال یعلم التلمیذ دفع ال

  الثبات قبل أن یتعلم دفعها من الحركة.  

أي أننا یجب أن نسیر من األمثلة و التجارب  :من المحسوس إلى المعقول 1-6-4

الحسیة إلى المدركات الكلیة المعنویة، ألن أول صلة للتلمیذ بالعلم تكون بحواسه و أول 

ن یشعر التلمیذ بطریقة أداء مدركاته هي الحس، ففي التربیة البدنیة والریاضیة مثال یجب أ

  المهارة قبل أن تشرح له القاعدة المیكانیكیة التي یقوم علیها األداء.

و معنى ذلك أن یبدأ بتناول الجزئیات حتى یصل إلى  :من الجزئیات إلى الكلیات 1-6-5

الكلیات في تعلم المهارة الحركیة، مثال یبدأ بتعلم أجزاء والحركة، كل جزء على حدى ثم 

صل بین هذه األجزاء حتى یؤدي المهارة الحركیة ككل، ففي القفز بالزانة مثال یعلم التلمیذ یو 
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طریقة حمل الزانة ثم طریقة االقتراب ثم االرتقاء ثم عبور العارضة ثم الهبوط، بعد ذلك 

  تجمع المراحل ألداء المهارة ككل.

إدراكا للخبرات التعلیمیة  إن التلمیذ یصبح أكثر: اإلنتقال من العملي إلى النظري 1-6-6

إذا ما بدأ تعرفه بها عن طریق األجزاء العلمیة، حین إذ یكون من السهل علیه استنتاج أو 

  .)2004(ناهد محمود سعد و، معرفة القاعدة النظریة

و شكله، اهتم اإلنسان منذ القدم بجسمه و صحته و لیاقته : أهمیة التربیة البدنیة -2-1

كما تعرف عبر ثقافته المختلفة على الفوائد و المنافع التي تعود علیها من جراء ممارسة 

األنشطة البدنیة الریاضیة و التي اتخذت أشكاال اجتماعیة كاللعب، التمرینات البدنیة و 

الرقص، كما أدرك المنافع الناتجة عن ممارسة هاته األشكال من األنشطة، و كانت التربیة 

بدنیة و الریاضیة هي التتویج المعاصر لجهود تنظیم هاته األنشطة و التي اتخذت أشكاًال ال

و اتجاهات تاریخیة و ثقافیة مختلفة في أطرها و مقاصدها لكنها اتفقت على أن تجعل من 

سعادة اإلنسان هدفًا رائدا و تاریخیا، و لعل أقدم النصوص التي أشارت إلى أهمیة النشاط 

ریاضي على المستوى القومي ماذكره سقراط " على المواطن أن یمارس التمرینات البدني و ال

البدنیة للحفاظ على لیاقته البدنیة كمواطن صالح یخدم شعبه و یستجیب لنداء الوطن إذا دعا 

الداعي " كما ذكر المفكر شیالر في رسالته ( جمالیات التربیة ) " أن االنسان یكون إنسانا 

یلعب " و یعتقد المفكر رید " أن التربیة البدنیة تمدنا بالتهذیب و اإلرادة، و فقط عندما یكون 

یقول أنه ال یأسف عن الوقت الذي یخصص لأللعاب في مدارسنا بل أنه على النقیض فهو 

الوقت الوحید الذي یقضي على خیر وجه " و قد رأى بییردیكوبرتان " أن التربیة البدنیة و 

ة "، و لذلك فهو لم یؤكد بأن التربیة البدنیة و الریاضیة هي أحد الریاضیة قد أهملت كلی

المكونات األساسیة للتعلیم الشامل فحسب، و إنما أیضا أكد على ضرورة إعطاء المنافسات 

الریاضیة وضعًا خاصا في الحیاة المدرسیة ألنها تعد الفرد و شخصیته لمعارك 

  .)1996(الخولي، الحیاة

تعتبر التربیة الریاضیة عامال أساسیا في عالقة التربیة الریاضیة بالعلوم األخرى:  -2-2 

خلق المواطن الصالح و لعل هذه األهمیة مستمدة مما توصل إلیه البحث العلمي المستفید 

من أثر التربیة الریاضیة على االنسان ككل في جمیع النواحي االجتماعیة، النفسیة، 

العلوم األخرى وجب  الصحیة...، و لذا فإن هناك عالقة وطیدة بین التربیة الریاضیة و
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  التعرف علیها:

التربیة البدنیة اكتسبت معنى جدید بعد إضافة  :التربیة الریاضیة بالتربیة عالقة -2-3

كلمة التربیة فكلمة بدنیة تشیر إلى البدن، و على ذلك فحینما تضاف كلمة التربیة إلى 

أوجه النشاط التي تنمي البدنیة تعرف بأنها تلك العملیة التربویة التي تتكلم عند ممارسة 

الجسم، فعند ممارسة نشاط ریاضي لتقویة الجسم و سالمته، فإن عملیة التربیة تتم في نفس 

الوقتو ذلك لبناء مجتمع قوي و متماسك، فالتربیة الریاضیة تعتبر جزء من التربیة بل وسیلة 

  من الوسائل الهامة في تحقیق األهداف العامة للتربیة. 

العوامل االجتماعیة كثیرة جدا و لها دورها بیة الریاضیة بعلم االجتماع: عالقة التر  -2-4

  المؤثر في التربیة الریاضیة، منها :  

أ/ التنشئة االجتماعیة: تظهر التنشئة االجتماعیة في المجال الریاضي من خالل ما إذا  

ال على بعض كانت األسرة أو أحد أفرادها لدیه میول ریاضیة، فذلك قد ینعكس بطبیعة الح

  أفراد األسرة، فالتنشئة االجتماعیة تعمل على رفع مستوى أداء و ممارسة التربیة الریاضیة. 

ب/ التفاعل االجتماعي: تعتبر العالقات االجتماعیة في نتاج التفاعل االجتماعي الذي  

اقع یحدث بین أفراد المجتمع، و تحدث العالقات االجتماعیة في المؤسسات التربویة و كل مو 

  التجمع من المدرسة إلى النادي الریاضي و غیرها من أماكن الترفیه عن النفس. 

و یفید ممارسة التربیة الریاضیة على الهیكل عالقة التربیة الریاضیة بعلم التشریح:  -2-5

العام للجسم و تقویة العضالت و المفاصل لمسایرة الحیاة بنشاط و حیویة و قدرتها العالیة 

  .(الشعات)صاباتعلى تحمل اإل

: من خالل األبحاث العلمیة التي أجریت إلیجاد عالقة التربیة الریاضیة بعلم النفس -2-6

العالقة بین ممارسة التربیة الریاضیة و علم النفس، أوضحت النتائج أن ممارسة أنشطة 

شخصیة الفرد في جمیع النواحي، و التربیة الریاضیة لها أثرها اإلیجابي على تنمیة و تكامل 

اتضح تمتع ممارسة األنشطة الریاضیة باتزان انفعالي و ضبط نفسي و تحمل المسؤولیة 

أفضل من غیر الممارسین، كما أكدت دراسات أخرى، على أن ممارسة أنشطة التربیة 

سیة الریاضیة تكسب ممارسها التوافق النفسي، و من المالحظ أن هناك بعض األغراض النف

  مثل االكتئاب و االنطواء، ال تصیب معظم ممارسي التربیة الریاضیة.

یعتبر الترویح الریاضي من أحد األهداف عالقة التربیة الریاضیة بعلم الترویح:  -2-7
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العامة في التربیة الریاضیة لما یحتویه من أنشطة تمارس خصیصا لهذا الغرض، لذا فإن 

ب ترویحي یعتبر ذو أهمیة بالغة ألن هذا االهتمام یعود االهتمام بالتربیة الریاضیة كجان

  على الفرد بالخیر و السعادة و التخلص من التوتر العصبي الذي قد ینتج عن العمل. 

فممارسة األنشطة الریاضیة ممارسة سلیمة و علمیة یعني احتوائها على بساط ترویحي 

(محمد سعد عه بالخیر و السعادةیستثمره الفرد في وقت فراغه مما یعود علیه و على مجتم

  .)2002زغلول وآخرون، 

: هو العلم الذي عالقة التربیة الریاضیة بعلم المیكانیك الحیوي و علم الحركة -2-8

یدرس القوى الداخلیة والخارجیة المؤثرة على جسم اإلنسان و اآلثار الناتجة عن هذه القوى، 

حث عن الشكلیة الوصفیة للحركة كاكتساب الحركة و مجال الحركة و و علم الحركة یب

وضعها و توقیتها، و ساهم كل من علم الحركة و المیكانیك الحیوي في التقدم بالحركة 

الریاضیة و تطورها، و یشمل المیدان التطبیقي للمیكانیك الحیوي على تحلیل الحركات 

زي و الحركات المهنیة كالهندسة و الوصول الریاضیة و أي خلل في الجهاز العصبي المرك

إلى أنسب و أسهل الطرق في تحلیل الحركة الریاضیة و التعرف على األخطاء الشائعة في 

أداء الحركة و الحركات الزائدة و محاولة تالشیها و إیجاد التمرینات المناسبة لتعلم 

  .(الشعات)التكتیك

  : الریاضیة في الجمهوریة الجزائریةالبدنیة و التربیة  -3

) أن  1976 - 1981یؤكد میثاق أو قانون التربیة البدنیة و الریاضیة (  مفهومها: -3-1

الشباب الجزائري یشكل أثمن رأس مال األمة، و عند أقدار سیاسة شاملة تخصه ال یمكن 

تنشیط مصادر الطاقة تجاهل التربیة البدنیة و الریاضیة بصفتها عامال لتجنید و 

االجتماعیة، إذ أنها تشكل بحكم  القیم التربویة و المدنیة و الخلقیة التي تحملها إحدى دعائم 

هذه السیاسة. و تعرف التربیة البدنیة والریاضیة بالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

ضع لنفس الغایات التي على أساس أنها نظام عمیق االندماج بالنظام التربوي الشامل، و تخ

تسعى التربیة إلى بلوغها و الرامیة إلى الرفع من شأن اإلنسان و المواطن و العامل و 

العمال االشتراكیین بما لدیهم من مزایا ثم ینتظر من التربیة البدنیة والریاضیة أن تؤدي في 

  مجال النظام التربوي الشامل ثالث مهام رئیسیة :
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تحسین قدرات الفرد الفیزیولوجیة و النفسیة من خالل تحكم نیة: من الناحیة البد -3-1-1

أكثر في البدن و تكییف السلوك مع البیئة، و ذلك بتسهیل تحویلها بواسطة تدخل ناجح 

  منظم تنظیما عقالنیا.

: إن تحسین الصحة الفردیة و ما تكسبه من ناحیة من الناحیة االقتصادیة -3-1-2

قدرته على مقاومة التعب إذ یمكنه من استخدام القوة  المحرك النفسي أمر یزید من

المستخدمة في العمل استخداما محكما، و یؤدي ذلك إلى زیادة المردودیة الفردیة و الجماعیة 

  في عالم الشغل الفكري و الیدوي. 

إن التربیة البدنیة و الریاضیة تجعل القیم من الناحیة االجتماعیة و الثقافیة:  -3-1-3

ة و الخلقیة توجه أعمال كل مواطن، و تساهم في تعزیز الوئام الوطني، مدخرة الثقافی

للظروف المالئمة للفرد كي یغذي ذاته في العمل، و تنمیة روح االنضباط و التعاون و 

  .)2005(سكرة، المسؤولیة و الشعور بالواجبات المدنیة

والریاضیة تعرض هاته األخیرة كوسیلة من الوسائل، تأتي من إن دیمقراطیة التربیة البدنیة  

شأنها أن تساهم في ترقیة المرأة و تحریرها، التربیة البدنیة والریاضیة عامل مهم في تجنید 

الجماهیر الشعبیة من أجل الدفاع عن الثورة، و تعد التربیة البدنیة والریاضیة في نفس 

ذلك بتدعیمها للتضامن و التفاهم و التعاون على السیاق عنصرًا للسالم في العالم، و 

  المستوى الدولي.

  :  )2005(سكرة، و یقوم تنظیم الحركة الوطنیة الجزائریة على المبادئ التالیة

  . الدیمقراطیة 1  

  . التخطیط 2  

  . الشمول 3  

  . الهویة و التقییم 4  

  االشتراكي . التسییر5  

  . الالمركزیة6  
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: تعد مرحلة التعلیم و الریاضیة في المرحلة الثانویة األهداف العامة للتربیة البدنیة -3-2

الثانوي مجاال خصبا و خزانا الكتشاف النخبة الریاضیة و الفكریة من موهوبین في مختلف 

اتهم في االختصاصات، و بقدر االهتمام بهؤالء نحدد استمرار و استثمار طاقاتهم و إمكان

األنشطة المختلفة و خصوصا الریاضیة منها، فبالتدریب المستمر و اإلعداد الجید یمكن 

  الوصول بهم إلى تحقیق إنجازات عالیة و راقیة .

و على هذا األساس یتم تكوین أساتذة في التربیة البدنیة والریاضیة ذوي كفاءات عالیة  

األهداف، یحصلون على تكوین عالي في تعتمد علیهم الدولة في إنجاز المهام و تحقیق 

میدان التربیة البدنیة والریاضیة و یقومون بواجباتهم كأي أستاذ في مختلف المواد األخرى، و 

توزع األهداف في صیاغتها على ثالث مجاالت أساسیة تبرز لنا األهمیة التربویة لمادة 

  التربیة البدنیة والریاضیة : 

تساهم التربیة البدنیة والریاضیة عن طریق  :لحركيأهداف المجال الحسي ا -3-2-1

اللعب و التمرینات الریاضیة بشكل فعال في تطویر المهارات و القدرات الحركیة و البدنیة 

في التعلیم الثانوي أو غیره، و األهداف المراد تحقیقها خالل هاته المرحلة یمكن حصرها فیما 

  یلي : 

  یتعلم تدریجیا حركات متزایدة الصعوبة و التعقید. یدرك جسمه جیدا و یتحكم فیه و  - 

یكتسب سلوكات حركیة جدیدة و منسقة تتالءم مع جسمه و المحیط و في كل  - 

  الوضعیات. 

تتحكم في التقنیات الحركیة القاعدیة و الوضعیات التكتیكیة لألنشطة المبرمجة في  - 

  المؤسسة التربویة. 

  یتحكم في توزیع الجهد في مختلف الوضعیات، و یناوب بین فترات العمل و الراحة.  - 

  یطور القدرات الحسیة البصریة أو السمعیة. - 

  ینمي من القدرات، رد الفعل و التصور الذهني و الحركي.  - 
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و یتحكم في الحركات االنتقالیة البسیطة و المركبة مثل: الجري، الوثب مهارة الرمي  - 

  القذف. 

تتمیز مادة التربیة البدنیة والریاضیة عن : أهداف المجال االجتماعي العاطفي -3-2-2

باقي المواد التعلیمیة األخرى بالحیویة و العالقات الدینامیكیة المبنیة على التعاون و التفاهم، 

تعطي  و المنافسة التربویة و المجال االجتماعي العاطفي له نفس األهمیة و القیمة التي

  .)2005(سكرة، للمجال الحسي الحركي و ذلك لضمان اندماج اجتماعي جید للتالمیذ

لذلك یجب فتح المجال و إعطاء الفرصة للتلمیذ إلیجاد المواقف و تغییر رغباته، و 

  مساعدته على اكتساب القدرات التالیة:

ذل مجهودا متواصال قصد الحصول على نتائج یندمج بسرعة في فعالیات النشاط، و یب - 

  جیدة. 

یتهذب خلقیا، یحترم قوانین و قواعد اللعبة، یتقبل التعلیمات من الزمیل أو األستاذ و ذلك  - 

  عن طریق االنضباط و التعاون و تحمل المسؤولیة. 

  یعمل على تماسك الجماعة و یؤثر علیها لتحقیق هدف مشترك.  - 

اة الجماعیة في إطار المعاییر االجتماعیة المقبولة و یتعامل معها یحب و یمجد الحی - 

  بصدق و موضوعیة. 

  یتنافس مع الزمالء لتحقیق أحسن نتیجة ممكنة دون الخروج عن قوانین و قواعد اللعبة.  - 

یتقمص مختلف األدوار، و لعب دور المهاجم أو المدافع أو الحكم، ینقل األجهزة و  - 

  بعد تنفیذ الدرس.األدوات الخاصة 

یهتم بالمظهر الخارجي و ذلك بنظافة المالبس و قص األظافر و االستحمام بعد  - 

  ممارسة أوجه النشاط البدني الریاضي. 

یعبر عن انفعاالته بطریقة إیجابیة كالفرح و السرور، و یتحكم في انفعاالته السلبیة،  - 

  ن.  كتقبل الهزیمة و السلوكات العدوانیة تجاه اآلخری

إن اكتساب التلمیذ معلومات و معارف نظریة حول : أهداف المجال المعرفي -3-2-3

النشاط المبرمج، یساعده على الممارسة الریاضیة الصحیحة مما یساهم في ارتفاع مستوى 
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األداء المهاري و تحسین القدرات اإلدراكیة و التفكیر التكتیكي، و ینتظر من التلمیذ أن 

  هداف المعرفیة اآلتیة : یصل إلى تحقیق األ

  یعرف المادة و أهدافها و فوائدها. - 

یعرف قوانین األلعاب و األنشطة التي یمارسها بصفة عامة و التعدیالت التي یطرأ  - 

  علیها. 

  یعرف قواعد األمن و السالمة لتفادي اإلصابات.  - 

  یعرف الصفات و القدرات البدنیة لكل نشاط. - 

یعرف النواحي الفنیة و المهارات الحركیة و خطط اللعب الدفاعیة و الهجومیة للنشاط  - 

  الممارس. 

یعرف تأثیر النشاط البدني الریاضي على الجسم و على الصحة العامة و المظهر  - 

  الخارجي. 

  یعرف األجهزة و األدوات المختلفة بأسمائها. - 

مارسة النشاط البدني یدل على أن التربیة البدنیة تحقق أغلب هاته األهداف من خالل م    

والریاضیة مادة أساسیة و مهمة تتمیز عن بقیة المواد التعلیمیة األخرى كونها تخاطب التلمیذ 

من الناحیة العقلیة و البدنیة و النفسیة و االجتماعیة في آن واحد خصوصا و أن الفرد 

  .)2005(سكرة، عقال و وجدانابصفة عامة هو عبارة عن وحدة متكاملة جسما و 
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  : خالصة

من خالل ما ذكرنا نستطیع القول أن التربیة البدنیة والریاضیة عملیة مكملة للتربیة العامة 

بحیث ال نستطیع االستغناء عنها كونها تهدف إلى تنمیة الفرد من مختلف جوانبه الجسمیة، 

الوجدانیة، و هذا لتكییف و توعیة الفرد على التأقلم مع مختلف  العقلیة، االجتماعیة و

الظروف و خلق السلوك السوي الذي یناسب المجتمع الذي یعیش فیه، و ذلك بإعداده و 

  نموه نموًا سلیما و صحیحا یتناسب مع تطور و أهداف بیئته االجتماعیة.

معنویة لترقیة و تطویر التربیة و ینبغي علینا أن نعمل على توفیر اإلمكانات المادیة و ال

البدنیة والریاضیة و تحسیس المجتمع بضروریاتها و أهمیتها في مختلف مراحل الحیاة 

 الیومیة، و ذلك من خالل عملیة التفاعل االجتماعي بین أفراده.
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  تمهید:

مرحلة العبور من مرحلة  باعتبارهاو مرحلة جد حساسة من حیاة البشر ، وهذا أالمراهقة فترة 

لى الرشد تسمح للفرد بالولوج عالم الكبار، ولو تمكن الفرد من اجتیاز هذه المرحلة إالطفولة 

ثار جانبیة قد توثر علیه و تحدث آاصلة مشوار حیاته بسهولة و بدون بنجاح یسهل علیه مو 

تحدث عدة -المراهقة -فترة لدیه عقد نفسیة یصعب التخلص منها مستقبال ،فمن خالل هذه ال

و غیر أفرد توثر علیه بصورة غیر مباشرة تغیرات نفسیة وعقلیة و اجتماعیة و جسمیة لل

  مباشرة

عطاء فكرة عن هذه المرحلة الصعبة حتى یسهل لدینا فهم إومنه لقد حاولنا في هذا الجزء 

تحدث عن خصائص لى الإ باإلضافةالفرد في هذه المرحلة و التعامل معه بصورة ایجابیة 

النمو في هذه و كذا الحاجات األساسیة للمراهق و محاولة معرفة أهمیة التطور الحركي 

  .للریاضیین
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  مفهوم المراهقة:-1

و مرحلة من العمر و التي یكون فیها الفرد غیر ناضج أان المراهقة مصطلح نصفي لفترة 

قد اقترب من النضج العقلي و الجسدي و انفعالیا و تكون خبرته في الحیاة محدودة و یكون 

  البدني، و هي الفترة التي تقع ما بین مرحلة الطفولة و بدایة مرحلة الرشد.

،حیث اخل هاتین المرحلتیندتنما یقع في مجال إمراهق ال یعد ال طفال وال راشدا لك البذو 

فیه ما یصبون  شدواینن أنها المجال الذي یجدر بالباحثین أب ' یصفها عبد العالي الجسماني

  .)1994(الجسیماني، 'لیه من وسائل و غایاتإ

  تعریف المراهقة: -2

و الدنو من أ:' المراهقة تفید معنى االقتراب المعنى اللغوي یعرفها البهي السید   1-2

و دنى أو لحق أالمعنى في قولهم رهق بمعنى غشى  لك یؤكد علماء فقه اللغة هذابذالحلم،و 

  .)1956(السید، من فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي یدنو من الحلم و اكتمال النضج

ن كلمة مراهقة مشتقة من الفعل إى االصطالحي :یقول مصطفى فهمي :'المعن 2-2

و معناها التدرج نحوى النضج البدني الجنسي و االنفعالي و   Adolescenceالالتیني 

خیرة تقتصر على ناحیة ة مراهقة و كلمة البلوغ و هذه األالعقلي و هنا یتضح الفرق بین كلم

ن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد أو هي ناحیة الجنسیة فتستطیع  نمو،واحدة من النواحي ال

لى بدء إتنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة  جدیدةالتناسلیة و اكتساب معالم جنسیة 

  . )1986(فهمي، 'النضج

  بعض التعاریف المختلفة للمراهقة:  -3

المراهقة مصطلح عام یقصد به عادة مجموعة التحوالت الجسدیة و السیكولوجیة التي تحدث 

اللیة و االندماج البحث عن االستقما بین مرحلة الطفولة و الرشد. المراهقة هي مرحلة 

) سنة 20-12فیقول إلى العشرون  (  Lehalle.hمن اثني عشر سنة  أو تبد بالمجتمع،
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وهي تحدیدات غیر دقیقة الن ظهور المراهقة و مدتها تختلفان حسب الجنس و الظروف 

ات العقلیة لى جانب نمو القدر إكما تتمیز بتحدید النشاط الجنسي االجتماعیة و االقتصادیة، 

  .(LEHALLE.H, 1985)على التفكیر المنطقي و التجرد و التخیل

كما یرى   silamy.nن المراهقة هي مرحلة من الحیاة بین الطفولة والرشد تتمیز بالتحوالت إ

) سنة 18-20( ) سنة وتنتهي عند سن12-13( عند حوالي أتبد ،یضا الجسمیة و النفسیةأ

،هذه التحدیدات غیر دقیقة  الن ظهور المراهقة و مدتها یختلفان حسب الجنس ،الظروف 

وجه  ن المراهقة  هيإ. (Sillamy.N, 1983)الجغرافیة والعوامل االقتصادیة و االجتماعیة

كما جاء عن تغیرات   schonfeldلى سن الرشد وهي مرحلة إمن  وجوه التطور التي توقد 

  العمیقة في حیاة الفرد خاصة على ثالث مستویات البیولوجي ،النفسي و االجتماعي.

بانها الفترة التي تكسر فیها المراهقة شرنقة الطفولة  لیخرج الى العالم  1961 عام

Horrocks ،من  )1980(بدر، في التفاعل معه و االندماج فیه أویبد ویعرفها الخارجي

ن المراهقة هي محلة انتقالیة بین الطفولة  و الرشد إجمیع هذه التعاریف السابقة نقول خالل 

،حیث تعتبر من المراحل الحساسة في حیاة الفرد ، و ذلك لما یحدث فیها من تغیرات 

التالیة  فیزیولوجیة و جسمیة  و نفسیة التي تؤثر بصورة بالغة على حیاة الفرد في مراحل 

  من عمره.

  تحدید مراحل المراهقة: 4-

 ،ید بدء مرحلة المراهقة و نهایتهان المراهقة هي مرحلة تغیر مستمر لذا من صعوبة تحدإ

ثار آة و الجني و النوع و البیئة لها فهي تختلف من الفرد ألخر و من مجتمع ألخر، فالسالل

یضا ألف العلماء النفس لك یخت،كذنهایتهاكبیرة في تحدید مرحلة المراهقة و تحدید بدایتها و 

لیها إن نظم أن فترة المراهقة یمكن أن لك فیرو ذلى التوسع في إفي تحدیدها ،بعضهم یتجه 

لك یعتبرونها ما بین سن العاشرة و سن الحادي و العشرون بذالفترة التي تسبق البلوغ و هم 

ن الثالثة عشر و سن التاسعة ) بینما یحصرها بعض العلماء في الفترة ما بین س 10-21(



 
29 

فبعض  ،خرآلو من مجتمع  آلخرو بدایة المراهقة تختلف من الفرد  .)19-13( عشر

بلوغه حتى السن  یتأخرفراد یكون بلوغهم مبكرا في سن الثانیة عشر أحیانا، و بعضهم قد األ

جاءت في كتاب 'علم نفس النمو قسامها كما أوفیما یلي  .)1945(عزت، رعشالسابعة 

  :مراهقة ' لمؤلفه حامد عبد السالمللطفولة و ال

یع الذي یصاحب البلوغ تمتد منذ بدء النمو السر ) سنة:14-12المراهقة المبكرة( -4-1

  لى سنتین بعد البلوغ الستقرار التغیرات البیولوجیة الجدیدة عند الفرد.إحوالي سنة 

لى االستقالل و یرغب دائما في التخلص من القیود إه المرحلة المبكرة یسعى المراهق في هذ

حساس بذاته و كیانه و یصاحبها التفطن الجنسي إطات التي تحیط به و یستیقظ لدیه و السل

الناتج عن االستثارة الجنسیة التي تحدث جراء التحوالت البیولوجیة و نمو الجهاز التناسلي 

  .)1995(زهران، عند المراهق

یضا مرحلة الثانویة وما یمیز أیطلق علیها  ) سنة: 17-15المرحلة الوسطى ( -4-2

هذه المرحلة هو بطئ  سرعة النمو الجنسي نسبیا مع المرحلة السابقة و تزداد التغیرات 

  الجسمیة و قوة جسمه و یزداد بهذا الشعور ذاته . 

نها أحیث  یطلق علیها بالذات مرحلة الشباب، )سنة:17- 15المتأخرة (المرحلة  -4-3

 لك اختیارذكفیها اختیار مهنة المستقبل و  یتخذتخاد القرارات الحاسمة التي إتعتبر مرحلة 

لى النضج الجسمي و یتجه نحوى الثبات االنفعالي إو فیها یصل النمو  ،و العزوفأالزواج 

االعتناء بالمظهر الخارجي و طریقة الكالم و  الشخصیة مثل:و التبلور لبعض العواطف 

وتكون لدیه نحو الجمالیات ثم  االجتماعیةاالعتماد على النفس و البحث عن المكانة 

  .)1995(زهران، الطبیعة و الجنس

للمراهقة یمكن ربعة أنماط عامة أیرى صامویل مغاروس انا هناك  المراهقة: أنماط -5

  :تلخیصها فیما یلي
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العاطفي و تكاد  االستقرارلى إراهقة الهادئة نسبیا والتي تمیل وهي الم المراهقة المتكیفة:-

تخلو من التوترات االنفعالیة الحادة و غالبا ما تكون عالقة المراهق بالمحیطین به عالقة 

في هذا طیبة، كما یشعر المراهق بتقدیر المجتمع له و توافقه معه و ال یشرف المراهق 

ل الى ن المراهق هنا یمیأي أ و الخیال و االتجاهات السلبیة ،أحالم الیقظة الشكل في األ

  االعتدال .

متمردا على السلطة سواء سلطة  ،و یكون فیها المراهق ثائرا المراهقة العدوانیة المتمردة:-

لى تأكید ذاته و التشبه بالرجل في إمجتمع الخارجي،كما یمیل المراهق الوالدین،المدرسة، ال

صریحا و  ونو السلوك العدواني عند هذه الفئة قد یك طالق اللحیة،إو  كالتدخینسلوكهم 

صورة العناد و بعض المراهقین  یتخذو قد یكون بصورة غیر مباشرة أیذاء إمباشرا،یتمثل في 

حالم الیقظة ولكن بصورة اقل من أ و الخیال و باألوهاممن هذا النوع قد یتعلقون 

  .)1986(زیدان، سابقها

لى االنطواء و العزلة و السلبیة و إالمنطویة:وهي صورة مكتسبة تمیل  نسحابیةاإلالمراهقة  -

و مجاالت المراهقة  ،بالنقص و عدم  التوافق االجتماعيالتردد و الخجل و الشعور 

لى نفسه وحل إهق ایعرف جانب كبیر من تفكیر المر الخارجیة االجتماعیة ضیقة محدودة و 

في قیم روحیة وأخالقیة كما یعرف باالستغراق  وتأمللى التفكیر الدیني إو أمشكالت حیاته 

  في الهواجس.

 و حاالت هذا النوع تشكل صورة المتطرفة للشكلین المنسحب و العدواني، المراهقة المنحرفة:

حتالل الخلقي و غیر متكیفة حیث تجد االأالصورتین السابقتین غیر متوقعة  ذا كانتإف

حیانا في أالبعض  بداخلهابتصرفات شرور المجتمع و ذ یقوم المراهق  إواالنهیار النفسي 

  .)1986(زیدان، و المرض النفسي و العقليأعداد الجریمة 

لیحقق  ودعها اهللا عز و جل فیهأنسان مر فطري في اإلأالحاجة  حاجات المراهق: -6

ن یتحقق توازنه النفسي و االجتماعي و یحقق لنفسه مكانة أمطالبه و رغباته ومن اجل 
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الجد و النشاط في الوقت نفسه تعتبر الحاجة قوة دافعة تدفع الفرد للعمل و  و ،وسط جماعته

  .شباعها یوقع الفرد في العدید من المشاكلإو بذل الجهد وعدم 

خر و آلى إد تختلف من فر لى وفاته و تتنوع و إحاجة تولد مع الفرد و تستمر معه وعلیه فال

 یمكن فیما بینها فال تتدخلنها ألى إوعلى الرغم من تنوع الحاجات  ،خرىأمن مرحلة زمنیة 

 باختالفو لما كانت الحاجة تختلف  .االجتماعیة و العقلیة ،الفصل بین الحسیة النفسیة

  :ن نوضح بعضها فیما یلي أفان لمرحلة المراهقة حاجات یمكن المراحل العمریة 

  الحاجة الى الغذاء و الصحة: -6-1

الحاجة الى الغذاء ذات تأثیر مباشر على جمیع الحاجات النفسیة و االجتماعیة و العقلیة ، 

وال سیما في فترة المراهقة حیث ترتبط حیاة المراهق و صحته بالغداء الذي یتناوله ، ولذا 

یجب على االسرة ان تحاول اشباع حاجاته من طعام وشرب و اتباع قواعد صحیة سلیمة 

ائیة التي ذالغالوحید لضمان الصحة الجیدة،وعلم الصحة یحدد كمیات المواد السبیل  ألنها

غرام من مواد  450یحتاجها، مثال الغداء الكامل للشخص البالغ یجب ان یشتمل على 

غ مواد بروتینیة ،ولما كانت 100غ مواد دهنیة حیوانیة و نباتیة ، و  70كربوهدراتیة، 

هذا النمو یحتاج الى كمیات كبیرة و متنوعة من الطعام مرحلة المراهقة مرحلة نهائیة فان 

  .)1982(التغذیة وعناصرها، لضمان الصحة الجیدة

  مكانة االجتماعیة:الالحاجة الى التقدیر و  -6-2

و مجتمعه یبوله مكانة  ،بالتقدیر من طرف جماعته و اسرته ان شعور المراهق و احساسه

، فالمراهق یرید ان یكون شخصا كبیر على شخصیته و سلوكه تأثیراجتماعیة مناسبة ذات 

هاما في جماعته و ان یعترف به كشخص ذا قیمة ، إذ یتوق الى ان تكون له مكانة بین 

  .)1997(عقلة،  قهم و اسالیبهمئطراالراشدین و ان یتخلى عن موضعه كطفل 

و تتضمن الحاجة االبتكار و توسیع القاعدة  :رالحاجة الى النمو العقلي و االبتكا -6-3

الفكریة و السلوك و كذا تحصیل الحقائق و تحلیلها و تفسیرها،  و بهذا یصبح المراهق 
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ق بحاجة كبیرة الى الخبرات الجدیدة و المتنوعة فیصبح بحاجة الى اشباع الذات عن طری

العمل و النجاح و التقدم الدراسي و یتم هذا عن طریق اشباع حاجاته إلى التعبیر عن نفس 

  و الحاجة الى معلومات و التركیز و نمو القدرات المعرفیة.

ان المراهق كائن حي اجتماعي و ثقافي و  :تأكیدهاالحاجة الى تحقیق الذات و  -6-4

ك یحاول فرض وجوده في الحیاة و خاصة حیاة الراشدین، فلكي یحقق المراهق ذاته لبذهو 

ها صحیحا، و من یجتو ها هیجتو فهو بحاجة الى النمو السلیم الذي یساعده في تحقیق ذاته و 

اجل بناء شخصیة متكاملة و سلیمة للمراهقین و یجب علینا اشباع حاجیاتهم المختلفة و 

الشباع معناه اكتساب المراهقین لشخصیة ضعیفة عاجزة عن تحقیق المتنوعة، ففقدان هذا ا

  التوافق مع المحیط الذي یعیش فیه.

  .الحاجة الى التفكیر واالستفسار عن الحقائق-

  اهمیة المراهقة في التطور الحركي للریاضیین:-7

 تتضح اهمیة المراهقة كمرحلة كمال النضج و النمو و التطور الحركي حیث یبدا مجالها

بالمدرسة فالجامعة، النادي الریاضي فالمنتخبات القومیة ،و تكتسي المراهقة اهمیة 

  .(أحمد)كونها

اعلى مرحلة تتضح فیها الفروق الفردیة في مستویات ، لیس فقط بین الجنسین بل بین •

  الجنس الواحد أیضا و بدرجة كبیرة. 

  بالمستوى على البطولة ریاضة مستویات العالیة.مرحلة انفراج سریعة للوصول •

مرحلة االنتقال في المستوى من الناشئین الى المتقدمین و الذي یكنهم من تمثیل منتخباتهم •

  .القومیة و الوطنیة

في المستوى للقدرات و المهارات  تثبیتتعتبر مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطویر و • 

  الحركیة.

  یقاع الجید.الشاذة و التي تتمیز بالدقة و اإلز خالي من الحركات داء متمیأمرحلة •
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  ظهار ما لدى المراهق من قدرات فنیة و مهارات حركیة.إالذات عن طریق  تباثإلمرحلة •

ظهار المواهب و إصفة ممیزة لها، والتي تساعد على مرحلة تعتمد على تمرینات المنافسة ك•

  انتقاء الموهوبین.لى إ باإلضافةقدرات المراهقین 

 ،ملیة تسلیة و ترویح لكال الجنسینن الریاضة عإ همیة الریاضة بالنسبة للمراهقین:أ -8

ات الحركیة من نها تحضر المراهق فكریا  بدنیا كما تزوده من مهارات و الخبر أهذا حیث 

نفسیة و لى اضطرابات إشاعر النفسیة المكتظة التي تؤدي حاسیس و المأجل التعبیر عن األ

عصبیة عند انفجاره فیتحصل المراهق من خاللها على جملة من القیم المفیدة التي ال 

یستطیع تحصیلها في الحیاة األسریة، كما تعمل الحصص التدریبیة على صقل مواهب 

وانجح منهج لذلك هو مكیف  ،رصالریاضي و قدراته النفسیة و البدنیة وفق متطلبات الع

ل شغل وقت الفراغ الذي یحس فیه الریاضي بالقلق و الملل و الحصص الریاضیة من اج

ن یستسلم أبدال من  بعد الریاضة یتعب المراهق عضلیا و فكریا فیستسلم حتما للراحة و النمو

وعند مشاركة  ،یرضي اهللا وال النفس وال المجتمعو یضیع وقته فیما ال  للكسل و الخمول،

نواع النشاطات أة مختلف قافیة من اجل ممارسثالادي المراهق في التجمعات الریاضیة و النو 

فإن هذا یتوقف على ما یحس به عن طریق التغیرات الجسمیة و العقلیة التي یمر  ،الریاضیة

  بها.

قدراته  إعطاء المراهق نوعا من الحریة و تحمیله بعض المسؤولیات التي تتناسب مع -

  .ماكن اللعب مثالأواستعداده كحریة اختیار 

  التقلیل من األوامر و النواهي. -

الثقافیة و ن مساعدة المراهق على اكتساب المهارات و الخبرات المختلفة في المیادی -

المراهق فهو دائما في حاجة الریاضیة لتوفر الوسائل و اإلمكانیات و الجو الذي یالئم میول 

رشاد و توجیه وره في اإلفعلى المدرب أداء د ،رشاد و الثقة و التشجیعنصح و اإللى الإماسة 

  و بث الثقة في حیاة المراهقین طوال مشوارهم الریاضي.
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  خالصة:

ام بأن مرحلة المراهقة من خالل كل ما تم تقدیمه عن فترة المراهقة، فنستطیع القول بشكل ع

نظرا لما تحتوي من تغیرات و تحوالت  لإلنسانهم مراحل النمو و النضج أتعد إحدى 

  حركیة، بدنیة  ....الخ. ،جسمیة،نفسیة،اجتماعیة

الوصول بالمراهق  أمكنهاحسن استغاللها و تطویرها بشكل متناسق و فعال  إذهذه التحوالت 

یعد بطریقة حسنة لیصبح  أيقدرته الجسمیة و النفسیة  أحسنمرحلة الرشد و هو في  إلى

لك تماما فعد اي خلل ذو على العكس من  جا في المجتمع الذي یعیش فیه،فردا فعاال و منت

ثیرات عمیقة على نفسیة المراهق تستمر معه طوال ما أتفي هاته الفترة الحرجة یؤدي الى 

تبقى من مشوار حیاته و قد تؤدي في بعض الحاالت صعبة الى انحراف اجتماعي، و الذي 

 جهتها مستقبال اذ لم تتم رعایته في فترة المراهقة.یمكن موا یعد من اخطر االضرار التي
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 الفصل األول:

منهجیة البحث و 

 إجراءاته المیدانیة
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  ــ تمهید:

یعتبر هذا الفصل من أهم الفصول التي یتأسس و یتمركز علیها هذا البحث، حیث به 

وهذا انطالقا من اإلجابات التي هي حوله وجاءت یستطیع الباحث أن یدرك حقیقة بحثه، 

  من منطلق االستمارات التي وزعت على العینة.

وللوقوف على دور النشاطات الصفیة في التعاون و التنافس لدى تالمیذ الطور المتوسط في 

حصة التربیة البدنیة والریاضیة، والتأكید على الهدف المراد تحقیقه ارتكزنا على توزیع 

ت على التالمیذ في بعض متوسطات دائرة المشریة وهذا لالعتماد على كل إجاباتهم، استمارا

و هذا غرض التأكد من الفرضیات و تحقیق األهداف و معالجة النقائص و منه الخروج 

بنتائج تعود بالفائدة على الجمیع و خصوصًا طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة و األساتذة في 

 المتوسط.
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  تمهید:

بعد محاولتنا تغطیة الجانب النظري للبحث، سننتقل في هذا الجزء إلى اإلحاطة بالموضوع 

من الجانب التطبیقي، و قد تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى مختلف العملیات التطبیقیة 

  التي أجریناها من أجل خدمة هذا البحث و كذا خطواته و إجراءاته المیدانیة.

  الدراسة اإلستطالعیة لبناء أداة البحث: -

  خطوات بناء اإلستبیان: 

: وقد تم عرض هذه العوامل أو المحاور االفتراضیة على مجموعة حساب الوزن النسبي

  :المحكمین لتعیین صدق المحاور: فكانت النتائج على النحو التالي
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  النسبیة له:تحدید عدد األسئلة في كل بعد في ضوء األهمیة 

  

  ) یوضح  كیفیة ترشیح المحاور.01جدول رقم (

في الجدول أعاله والتي تبین لنا نسبة االتفاق على المحاور  إلیهامن خالل النتائج المتوصل 

 یلي: لى ماإالمحكمین توصلنا  األساتذة أراءو حسب 

  یتم تعدیل الفقرات التي طلب منا إعادة صیاغتها.

 دمج الفقرات التي طلب منا دمجها و إعادة صیاغتها. -

  یلي: لى ماإناقشة مع األستاذ المشرف توصلنا وبعد هذه العملیة وبعد الم

 المحاور مناسب  غیر مناسب الدمج

 النسبة

/10  

 النسبة العدد

/10   

 النسبة العدد 

/10   

 العدد 

في النشاطات  دور األستاذ 06 7.89 00 00 01 3.57

الصفیة الریاضیة  

1 

لحصة التربیة البدنیة و  05 6.57 00 00 02 7.14

الریاضیة دور في عملیة 

 التعاون

2 

لحصة التربیة البدنیة و  05 6.57 01 4.54 01 3.57

الریاضیة دور في عملیة 

 التنافس االیجابي

3 

 بالجانب االهتمام أثر 04 5.26 00 00 03 10.71

 حصة التربیة في االجتماعي

 على الریاضیة و البدنیة

 االجتماعي للتالمیذ التفاعل

4 

 5 المحور الخامس 02 2.63 05 22.72 00 00
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  الصفیة. في النشاطات الریاضیةدور األستاذ أصبح یسمى المحور األول: -

  .لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعاون أصبح یسمىالمحور الثاني: -

البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التنافس لحصة التربیة  أصبح یسمىالمحور الثالث:-

  االیجابي.

 و البدنیة حصة التربیة في االجتماعي بالجانب االهتمام أثر أصبح یسمىالمحور الرابع :-

  االجتماعي للتالمیذ. التفاعل على الریاضیة

عبارة  20وعلیه سوف تكون األداة مكونة من  بعد عرض قمنا بحساب المتوسط الحسابي

 بتقسیمها على المحاور بالطریقة التالیة:نقوم 

  100الوزن النسبي = العدد الكلي * النسبة التقریبیة / 

 وعلیه یمكن وضع الجدول التالي:

  حساب متوسط العبارات في الدراسات السابقة:

  وذلك نظرا لتطبیق قانون الوزن النسبي:  -

	ن	تقریبیة

100
×  عدد	الكلي

  20علما ان العدد الكلي هو -

عدد  النسبة المحاور 

 العبارات

 5 20 الصفیة دور األستاذ  في التحفیز على النشاطات الریاضیة

  5 20 لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعاون

  5 20 لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التنافس االیجابي

 و البدنیة التربیةحصة  في االجتماعي بالجانب االهتمام أثر

  االجتماعي للتالمیذ التفاعل على الریاضیة

20  5  

  .حساب عدد العبارات في كل محور) یمثل 2جدول رقم (

  االختبار: ثبات -
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ما نعنیه بثبات االختبار هو قدرة االختبار على المحافظة على نتائجه إذا ما تكرر عدد من 

قمنا بحساب معامل الثبات بطریقة المرات على نفس العینة وتحت نفس الظروف. حیث 

  التجزئة النصفیة.

  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة: عرض -

طریقة حساب الثبات بالتجزئة النصفیة وهذه الطریقة تعتمد على تقسیم مفردات المقیاس إلى 

  قسمین، ثم یجري ربط الدرجات في كال النصفین

في التحفیز على  األستاذدور حساب معامل االرتباط بالتجزئة النصفیة لمحور  -

  .النشاطات الریاضیة الصفیة

  

المتوسط  السؤال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعیاري

الداللة  االرتباط

 اإلحصائیة

 دال 0.686 0.968 2.6 1**س 

 دال 0.591 0.959 2.1 2**س 

 دال 0.649 0.884 2.33 3**س 

 دال 0.409 0.884 2.86 4*س 

 دال 0.446 0.994 2.40 5*س

  األول.)   یوضح قیم معامالت االرتباط بالتجزئة النصفیة للمحور 03الجدول رقم (

 0.05/**عند مستوى الداللة   0.01عند مستوى الداللة 

  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قیم االرتباط المتحصل علیها كانت محصورة بین 

وتم حسابه  .0.05و  0.01الداللةعند مستوى  كأدنى قیمة 0.409كأعلى قیمة و  0.686

ذلك  بطریقة التجزئة النصفیة، ثم حساب معامل االرتباط الخاص بكل واحدة منها، وبعد

  استخدامنا معادلة ألفا كرومبخ ومعادلة سبیرمان براون وتصحیحها بمعادلة كیتمان.
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لحصة التربیة یوضح قیم معامالت االرتباط بطریقة التجزئة لمحور )  04الجدول رقم (

  .التعاونالبدنیة و الریاضیة دور في عملیة 

  

 0.05/**عند مستوى الداللة   0.01عند مستوى الداللة 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قیم االرتباط المتحصل علیها كانت محصورة بین 

وتم  .0.05و  0.01عند مستوى الداللة  كأدنى قیمة 0.562كأعلى قیمة و  0.800

 حسابه بطریقة التجزئة النصفیة، ثم حساب معامل االرتباط الخاص بكل واحدة منها، وبعد

  ذلك استخدامنا معادلة ألفا كرومبخ ومعادلة سبیرمان براون وتصحیحها بمعادلة كیتمان.

 

المتوسط  السؤال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعیاري

الداللة  االرتباط

 اإلحصائیة

 دال 0.690 0.897 2.56 1**س 

 دال 0.497 0.855 2.60 2**س 

 دال 0.646 1.014 2.26 3**س 

 دال 0.426 0.964 2.96 4*س 

 دال 0.424 1.019 2.16 5*س 

المتوسط  السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  

 االرتباط

الداللة 

 اإلحصائیة

 دال 0.728 0.889 2.63 1**س 

 دال 0.665 0.773 2.43 2**س 

 دال 0.562 0.980 2.73 3**س 

 دال 0.794 0.999 2.03 4**س 

 دال 0.800 0.886 2.80 5**س 
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لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور ) حساب معامل االرتباط لمحور 05الجدول رقم (

  في عملیة التنافس االیجابي

 0.05مستوى الداللة /**عند   0.01عند مستوى الداللة 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قیم االرتباط المتحصل علیها كانت محصورة بین 

وتم حسابه بطریقة التجزئة النصفیة ثم حساب  كأدنى قیمة. 0.424كأعلى قیمة و 0.690

ذلك استخدامنا معادلة ألفا كرومبخ ومعادلة  معامل االرتباط الخاص بكل واحدة منها، وبعد

 سبیرمان براون وتصحیحها بمعادلة كیتمان

المتوسط   السؤال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعیاري

الداللة  االرتباط

 اإلحصائیة

 دال 0.453 0.858 2.76 1*س 

 دال 0.411 0.727 3.23 2*س 

 دال 0.403 0.827 2.93 3*س 

 دالغیر  0.244 0.827 2.73 4س 

 دال  0.449 0.860 2.86 5*س 

 في االجتماعي بالجانب االهتمام أثر هو) حساب معامل االرتباط لمحور 06الجدول رقم (

  .االجتماعي للتالمیذ التفاعل على الریاضیة و البدنیة حصة التربیة

 0.05/**عند مستوى الداللة   0.01عند مستوى الداللة 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قیم االرتباط المتحصل علیها كانت محصورة بین 

وذلك لعدم  04كأدنى قیمة، حیث تم حذف العبارة رقم(  0.244كأعلى قیمة و  0.453

وتم حسابه بطریقة التجزئة النصفیة، ثم حساب معامل االرتباط الخاص  وجود داللة احصائیة

تخدامنا معادلة ألفا كرومبخ ومعادلة سبیرمان براون ذلك اس بكل واحدة منها، وبعد

  وتصحیحها بمعادلة كیتمان.
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  الموضوعیة: -

قمنا بتوحید إجراءات االختبار من حیث وضوح التعلیمیات، وتحدید زمن اإلجابة، وطریقة 

  التصحیح، فقد تمت صیاغة تعلیمات اإلجابة عن المقیاس كما یلي:

تعبر عن بعض المحاور و المطلوب منك اإلجابة عنها  أمامك مجموعة من العبارات التي

كبیر  -كبیر-متوسط–في المكان المناسب ( ضعیف (×) بكل شفافیة و موضوعیة بوضع 

أما مفاتیح التصحیح  ،جدا ) وذلك حسب مطابقة العبارة لوضعیتك التي تمارسها أو تعیشها

صحیح، حیث تم تحدید الفقرات فقد قمنا بإعدادها مسبقا، وبالتالي ضمان توحید طریقة الت

التي كانت كلها ایجابیة ومن ثم إعطاء أربعة درجات لإلجابة ل(كبیرجدا)، وثالثة درجات 

  لإلجابة ل(كبیر), ودرجتین لإلجابة ل(متوسط), ودرجة واحدة لإلجابة ل(ضعیف)

  الطریقةاإلحصائیة: 

ف العینة المختارة بغرض تحلیل و ترجمة النتائج المتحصل علیها بعد اإلجابة من طر 

خرون أن علم آیقول أبو صالح و  :)162، صفحة 1987(راتب، اعتمدنا على ما یلي

اإلحصاء هو ذلك العلم الذي یبحث في جمیع البیانات وتنظیمها وعرضها وتحلیلها و اتخاذ 

استخدمنا البرنامج اإلحصائي للعلوم القرارات بناءا علیها. ولمعالجة النتائج المتحصل علیها 

  من أجل الحصول على نتائج االختبارات التالیة:)، spssاالجتماعیة (

  معامل ارتباط بیرسون لحساب معامل الثبات.          -

 معادلة ألفا كرونباخ.  -

 .معادلة روالن كیتمان  -

  x 100عدد اإلجابات طریقة اإلحصاء بالنسبة المئویة =   -

  المجموع الكلي للعینة                                                         

  2م) .ش ـــــ ت .مج(ت= 2ــ كا 2

  ت. م                         
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  . منهج البحث:1

و قد استخدمنا المنهج الوصفي المسحي لمالئمته لطبیعة بحثنا و هذا  المنهج الوصفي:

دراستها قاصدین جمع البیانات و المعلومات و اآلراء و عرضها و لحل المشكلة المطلوب 

  تبویبها ثم تحلیلها موضوعًیا وتفسیرها من خالل عرض النتائج المتحصل علیها.

من الصعب أخذ كل المبحوثین ألن الوقت محدد و ال یسمح  . مجتمع و عینة البحث:2

ا كل الشروط و الصفات الموجودة في بالتوسع مع كل التالمیذ، كان علینا أخذ فئة تتوفر فیه

  المجتمع األصلي و قد شمل بحثنا عینة عشوائیة، متمثلة في ما یلي:

 نً یتكون م تلمیذًا من مجتمع أصلي 550عینة من التالمیذ في التعلیم المتوسط فكان عددهم 

 ، و الجدول التالي یبین المتوسطات لعینة البحثاستمارة 176حیث استرجعنا  %32بنسبة 

  متوسطات من دائرة المشریة. 10و تم توزیعها على 

  مجاالت البحث: -4

  .تلمیذا من التعلیم المتوسط 176المجال البشري:

  .متوسطات دائرة المشریةالمجال المكاني: 
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االستمارات عدد   المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ةـــــــــــــــــــــــــــــمتوسطـــــــــــــــــــــــم الاســ

  المسترجعة

ـ مالك بن نبي                                                    

  ـ مولود قاسم

ـ ابن سینا                                                        

                                 ـ سلیماني سلیمان                  

ـ تمنطیط محمد العربي                                                      

ـ حاج جلول                                                    

ـ فاردي محمد                                                         

                                                                                                          ـ حمدان خوجة      

  ـ محمد العید آل خلیفة

  ـ مصطفى بن بولعید

  المشریة بلدیة-

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة  بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  المشریة بلدیة -

  

   19ـ 

                            16ـ 

                       12ـ 

                            34ـ 

                            21ـ 

                            14ـ 

                            16ـ 

                            00ـ 

  23ـ 

  20ـ

  176  المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  10

  : یبین توزیع عینة البحث 7الجدول رقم                       

  وتشمل مرحلتین: المجال الزماني:  -

 .2017دیسمبر 14إلى  2017نوفمبر 26المرحلة األولى: الدراسة االستطالعیة من أ ــ

 .2018مارس  15إلى 2018جانفي 07المرحلة الثانیة: الدراسة األساسیة من  ب ــ

  أدوات البحث: -5

 .استبیان 

  .مالحظة 

 .الزیارات المیدانیة، التجربة االستطالعیة واألساسیة 

 لبعض متوسطات بلدیة المشریة.نت كزیارة كا االستطالعیة الدراسة  



 
48 

  صعوبات البحث:-

  المتوسطات مما أدى إلى التأخر في توزیع االستمارة.عدم تواجد بعض مدراء -

  عدم استرجاع كل االستمارات من طرف التالمیذ.-

  عدم وجود بعض المراجع الحدیثة في مكتبة التربیة البدنیة و الریاضیة.-

 الخالصة:

اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فیه منهجیة البحث، من بین أهم الفصول التي ضمتها  یمكن

  وبالتالي الوصول إلى تحقیق أهداف البحث بطریقة منهجیة وعلمیة صحیحة. دراستنا،

كما تناولنا فیه أهم العناصر التي تهم دراستنا بشكل كبیر جدا، منها المنهج المتبع، 

  المجتمع، العینة، أدوات البیانات...إلخ.  
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 بالتالمیذ:عرض و تحلیل نتائج االستبیان الخاص  -1

  أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة في النشاطات الصفیة.دور  المحور األول:-

  اشتراك األستاذ في العرض و الممارسة یزید من إقبالكم على الحصة. :األول السؤال

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    %74  130  غالبا

132.84  

  

5,99  

 

2 

  

  %18  32  نادرا  دال

  %8  14  أحیانا

مدى إقبال التالمیذ في الحصة عند اشتراك أستاذ التربیة  الجدول هذا یوضح :8رقم الجدول

  البدنیة و الریاضیة في العرض و الممارسة.

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم غالبا ما یقبلون على  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح، 8رقم الجدول خالل من

من أصل حصة التربیة البدنیة و الریاضیة عند مشاركة األستاذ في العرض و الممارسة 

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأنهم نادرا ما یقبلون على حصة التربیة  %74تلمیذا بنسبة 176

تلمیذا  176من أصل رسة البدنیة و الریاضیة عند مشاركة األستاذ في العرض و المما

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأنهم أحیانا ما یقبلون على حصة التربیة البدنیة و  %18بنسبة 

 %.08تلمیذا بنسبة  176من أصل الریاضیة عند مشاركة األستاذ في العرض و الممارسة 

 توصلنا الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و132.84ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى
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لدى التالمیذ في إقبالهم على حصة التربیة البدنیة و الریاضیة  لنا الفرق تؤكد النتائج وهذه

لدى مشاركة األستاذ لهم في العرض و الممارسة و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة 

 0,05.ي الداللة و مستو  2الحریة 

  

أن ممارسة أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة أثناء الحصة  8نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  یزید من إقبال للتالمیذ للممارسة الفعالة.

                _______________________________________ 

  إذا بذلت مجهودا مضاعفًا أستاذك یشجعك.السؤال الثاني: 

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    %61  107  غالبا

69.26 

  

5,99  

 

2 

  

  %29  51  نادرا  دال

  %10  18  أحیانا

مدى تشجیع أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة لتالمیذه  الجدول هذا یوضح: 9رقم الجدول

  مجهودًا.عند بذلهم 

74%

18%
8%

1:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 1:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم غالبا ما یشجعهم األستاذ  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،9رقم الجدول خالل من

 او عدد التالمیذ الذین أجابو  %61تلمیذا بنسبة  176من أصل  عند بذلهم مجهودا مضاعفا

تلمیذا بنسبة  176من أصل  بأنهم نادرا ما یشجعهم األستاذ عند بذلهم مجهودا مضاعفا

بأنهم أحیانا ما یشجعهم األستاذ عند بذلهم مجهودا  او عدد التالمیذ الذین أجابو  29%

 %.10تلمیذا بنسبة  176من أصل  مضاعفا

 حیث من الفروق لقیاس بین الفروق 2اك باختبار وعمال المئویة النسب هذه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 69.28ب  المقدرة المحسوبة2كا إلى توصلنا العدد

مدى تشجیع أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة  لدى التالمیذ في لنا الفرق تؤكد النتائج وهذه

و  2لهم عند بذلهم مجهودا مضاعفًا و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة 

 0,05.مستوي الداللة 

  

أن أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة یشجع تالمیذه عند  9نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  .بذلهم مجهودًا مضاعفاً 

  

61%

29%

10%

 2:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 2:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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  یعودك األستاذ على التعاون و الروح الریاضیة أثناء المنافسات.السؤال الثالث: 

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

إحصائیة داللة   درجة الحریة

)0,05(  

   %65  115  غالبا

85.30  

  

  

5,99  

 

2 

  

  %24  42  نادرا  دال

  %11  19  أحیانا

مدى بعث روح التعاون و الروح الریاضیة للتالمیذ من  الجدول هذا یوضح :10رقم الجدول

  طرف أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة أثناء المنافسات.

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم غالبا ما یبعث فیهم  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا ، یتضح10رقم الجدول خالل من

و  %65تلمیذا بنسبة  176من أصل  األستاذ روح التعاون والروح الریاضیة أثناء المنافسات

بأنهم نادرا ما یبعث فیهم األستاذ روح التعاون والروح الریاضیة  اعدد التالمیذ الذین أجابو 

بأنهم أحیانا  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %24تلمیذا بنسبة  176من أصل  أثناء المنافسات

تلمیذا  176من أصل  ما یبعث فیهم األستاذ روح التعاون والروح الریاضیة أثناء المنافسات

 %.11َبنسبة

 حیث من فرقال لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق ذهه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا  و 85.30ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا العدد

لنا الفرق و مدى بعث روح التعاون و الروح الریاضیة أثناء المنافسات و  تؤكد النتائج وهذه

 0,05.و مستوي الداللة  2هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة 
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أن أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة یبعث روح التعاون و  10نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

 بصورة واضحة.الروح الریاضیة أثناء المنافسات 

                _______________________________________  

  یقوم أستاذك بالنصح و إرشاد التالمیذ بما یفیدهم و ینفعهم.السؤال الرابع: 

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    86%  151  غالبا

219.80  

  

5,99  

 

2 

  

  4%  05  نادرا  دال

  10%  20  أحیانا

  رشادهم من قبل األستاذ.إنصح التالمیذ و  دىم الجدول هذا یوضح :11رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

من أصل بأنهم غالبا ما  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،11رقم الجدول خالل من

تلمیذا  176من أصل بأنهم نادرا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %86تلمیذا بنسبة  176

 %.10تلمیذا بنسبة  176من أصل بأنهم أحیانا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  4%بنسبة 

65%

24%

11%

 3:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 3:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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 حیث من قالفر  لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا  و 219.80ب  المقدرة المحسوبة2كا إلى توصلنا العدد

لدى أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة و هذا فرق معنوي دال  لنا الفرق تؤكد النتائج وهذه

 0,05.و مستوي الداللة  2إحصائیا عند درجة الحریة 

  

أن جل األساتذة ینصحون و یوجهون و یرشدون  11نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم

  تالمیذهم.

                _______________________________________ 

  ستاذ فرصة المشاركة في أداء التسخین.هل یترك لك األ السؤال الخامس:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    55%  97  غالبا

45.74  

  

5,99  

 

2 

 

  31%  55  نادرا  دال

 14%  24  أحیانا

  ستاذ للتالمیذ الفرصة في أداء التسخین.ترك األالجدول مدى  هذا یوضح :12 رقم الجدول

86%

4%
10%

 4:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 4:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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 أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا تضح، 12رقم الجدول خالل من :الجدول هذا نتائج تحلیل

و عدد  %55تلمیذا بنسبة   176من أصل ستاذ فرصة التسخینیترك لهم األبأنه غالبا ما 

تلمیذا 176من أصل ستاذ فرصة التسخینیترك لهم األ بأنهم نادرا ما االتالمیذ الذین أجابو 

من بأنهم أحیانا ما یترك لهم االستاذ فرصة التسخینا و عدد التالمیذ الذین أجابو  31%بنسبة

  %.14تلمیذا بنسبة 176أصل

 حیث من الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

 وهذه .الجدولیة 2و هي أكبر من كا 45.74ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا العدد

أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة للتالمیذ فرصة  إتاحةحول مدى  الفرق لنا تؤكد النتائج

 0,05.و مستوي الداللة  2التسخین و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة 

 

  

 

أن أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة یترك فرصة  13رقم  للجدول تحلیلنا خالل من نستنتج

  التسخین للتالمیذ بصورة غیر مباشرة.

53%

25%

22%

 05:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 05:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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للنشاطات الصفیة في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور فعال في _ المحور الثاني: 

  تنمیة روح التعاون بین التالمیذ.

  نشطة في حصة التربیة البدنیة.كیف تحب ممارسة األالسؤال السادس:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    92%  162  مع زمالئك

272.31  

  

5,99  

 

2 

 

  1%  2  بمفردك  دال

  7%  13  ال یهم

نشطة المحببة لدى دول أجوبة التالمیذ حول طبیعة األالج هذا یوضح :13رقم الجدول

  التالمیذ.

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

 176من أصل بأنه غالبا ما  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح، 13رقم الجدول خالل من

تلمیذا بنسبة   176من أصل بأنه نادرا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  92%تلمیذا بنسبة  

  7%.تلمیذا بنسبة 176من أصل بأنه أحیانا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %1

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2و هي أكبر من كا272.31  ب المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا العدد

و  2بین و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  الفرق لنا تؤكد النتائج وهذه

  0,05.مستوي الداللة 
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أنه معظم التالمیذ یفضلون القیام باألنشطة مع  13رقم  للجدول تحلیلنا خالل من نستنتج

  زمالئهم.

                _______________________________________  

  األنشطة في حصة التربیة البدنیة. أثناءهل تساعد الزمالء  السؤال السابع:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

إحصائیة داللة   درجة الحریة

)0,05(  

   75%  133  غالبا

141.42  

  

5,99  

 

2 

 

  11%  19  نادرا  غیر دال

  14%  24  أحیانا

  األنشطة. أثناءالجدول مدى مساعدة التالمیذ لبعضهم  هذا یوضح :14رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

غالبا ما یساعدون بأنهم  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح، 14رقم الجدول خالل من

بأنهم نادرا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %75تلمیذا بنسبة   176من أصل  بعضهم

بأنهم  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %11تلمیذا بنسبة   176من أصل یساعدون بعضهم

 %.14 تلمیذا بنسبة 176من أصل أحیانا ما یساعدون بعضهم

92%

1%
7%

  06:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 06:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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 توصلنا الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة سبالن بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2ر من كاكبهي أو   141.42ب المقدرة المحسوبة 2كا إلى

و مستوي  2هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  و الفرق لنا تؤكد النتائج وهذه

  0,05.الداللة 

  

أن التالمیذ غالبا ما یساعدون بعضهم أثناء  14رقم  للجدول تحلیلنا خالل من نستنتج

  األنشطة.

  أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة كیف یكون تعاونك مع زمالئك. السؤال الثامن:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

  الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    71%  125  بعفویة

123  

  

  

5,99  

 

2 

  

بطلب من   دال

  االستاذ

8  %5  

حسب 

  الحاجة

43  %24  

  الجدول كیفیة تعاون التالمیذ فیما بینهم. هذا یوضح :15رقم الجدول

75%

11%

14%

 07:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 07:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا
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  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم یتعاونون مع زمالئهم  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،15رقم الجدول خالل من

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأنهم یتعاونون مع  %71تلمیذا بنسبة   176من أصل  بعفویة

و عدد التالمیذ الذین أجابوا  5%تلمیذا بنسبة   176من أصل  األستاذزمالئهم بطلب من 

  %.24تلمیذا بنسبة  176من أصل  بأنهم یتعاونون مع زمالئهم حسب الحاجة

 توصلناروق الف لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2و هي أكبر من كا 123ب المقدرة المحسوبة 2كا إلى

بین التالمیذ في و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة  الفرق لنا تؤكد النتائج وهذه

 0,05.و مستوي الداللة  2الحریة 

  

بآخر  أوأن التالمیذ یتعاونون مع بعضهم بشكل  15رقم  للجدول تحلیلنا خالل من نستنتج

  مهما اختلفت الطرق.

                _______________________________________  

  

  

71%

5%

24%

08:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 08:دائرة نسبیة رقم

بعفویة

بطلب 
االستاذ

حسب 
الحاجة
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التي تنمي التالمیذ أثناء القیام باألنشطة  األساسیةحسب رأیك ما هي الصفة  السؤال التاسع:

  الریاضیة في الحصة.

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    43%  76  التعاون

8.91  

  

5,99  

 

2 

  

  32%  56  التنافس  دال

  25%  44  الترویح

  .نها تنمى فیهمأهم الصفات التي یرى التالمیذ أ الجدول هذا یوضح :16رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

نشطة تنمي فیهم روح بأن األ أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،16رقم  الجدول خالل من

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأن األنشطة تنمي  43%تلمیذا بنسبة  176من أصل  التعاون

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأن  32%تلمیذا بنسبة  176من أصل  فیهم روح التنافس

  %.25تلمیذا بنسبة  176من أصل األنشطة تعتبر كترویح لهم

 توصلنا الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2و هي أكبر من كا 8.91ب المقدرة المحسوبة 2كا إلى

و  2بین و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  الفرق لنا تؤكد النتائج هذه و

  0,05.مستوي الداللة 
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نشطة األ أنیرون  أنهمأنه تالمیذ مرحلة المتوسط  16رقم  للجدول تحلیلنا خالل من نستنتج

  الصفیة تنمي روح التعاون و التنافس مع ذكر الترویح عنهم.

                _______________________________________  

  الریاضیة. األنشطةكیف تحس عالقتك بزمالئك بعد ممارسة  السؤال العاشر:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    96%  169  طیبة

311.7  

  

5,99  

 

2 

  

  4%  7  عادیة  دال

  0%  00  سیئة

  الصفیة. األنشطة أداءعالقة الزمالء ببعضهم بعد  الجدول هذا یوضح:17رقم  الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأن عالقتهم مع بعضهم بعد  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ,17رقم الجدول خالل من

و عدد التالمیذ الذین أجابوا بأن  %96تلمیذا بنسبة  176من أصل  نشطة طیبةداء األأ

 .%4تلمیذا بنسبة  176من أصل  عالقتهم مع بعضهم عادیة

43%

32%

25%

  09:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 09:دائرة نسبیة رقم

التعاون

التنافس

الترویح
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 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 311.7ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

و  2و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  لنا الفرق بین تؤكد النتائج هذه و

  0,05.مستوي الداللة 

  

 أداءعالقتهم بزمالئهم تتحسن بعد  أنأن التالمیذ یرون  17نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  الریاضیة الصفیة. األنشطة

                _______________________________________  

  

  

  

  

  

96%

4%0%

  10:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 10:دائرة نسبیة رقم

طیبة

عادیة

سیئة
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  في حصة التربیة البدنیة في عملیة التنافس االیجابي. األنشطةدور __ المحور الثالث: 

  من زمالئك. أفضلتحقق نتائج  أنهل تحاول  السؤال الحادي عشر:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    90%  158  دائما ما احاول

254  

  

  

5,99  

 

2 

  

  9%  16  نادرا  دال

  1%  2  ال احاول

  .األنشطةمدى حرص التالمیذ على التفوق في  الجدول هذا یوضح :18رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم دائما ما یحاولون  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ,18رقم الجدول خالل من

و عدد التالمیذ الذین  90%تلمیذا بنسبة  من أصل 176 األنشطة أثناءالتفوق على زمالئهم 

تلمیذا  176من أصل  األنشطة أثناءبأنهم نادرا ما یحاولون التفوق على زمالئهم  اأجابو 

  .%9بنسبة 

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 254ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

لدى التالمیذ و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  الفرقلنا  تؤكد النتائج هذه و

  0,05.و مستوي الداللة  2
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كل التالمیذ یحاولون التفوق على زمالئهم في  أن 18نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  األنشطة الصفیة.

                _______________________________________  

  الصفیة التنافسیة. األنشطةما هو الهدف من  السؤال الثاني عشر:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

درجة 

  الحریة

داللة إحصائیة 

)0,05(  

    55%  96  تطویر الذات

37.80  

  

5,99  

 

2 

 

  18%  32  خلق جو مرح  دال

  27%  48  لمعرفة المستوى

  الهدف من األنشطة الصفیة التنافسیة.ما  الجدول هذا یوضح :19رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

الصفیة الهدف  األنشطةبان  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،19رقم الجدول خالل من

 األنشطةو عدد التالمیذ الذین  %55تلمیذا بنسبة  176من أصل  منها تطویر الذات

و عدد التالمیذ الذین  %18تلمیذا بنسبة  176خلق جو مرح من أصل الصفیة الهدف منها 

  27%.تلمیذا بنسبة 176من أصل ى الصفیة الهدف منها معرفة المستو  ألنشطةابأن  أجابوا

90%

9%

1%

11:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 11:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

ال یحاولون
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 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا  و 37.80ب المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

و هذا فرق معنوي دال  وجهات النظر المختلفةلدى التالمیذ في  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2إحصائیا عند درجة الحریة 

  

 األنشطةأن آراء التالمیذ تختلف حول الهدف من  19 نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم

  تطور الذات بالدرجة األولى. أنهاالتنافسیة حیث  الصفیة

الریاضیة بالتحدي و  األنشطةهل امتداد شغفك بالتفوق من خالل السؤال الثالث عشر:

  .التفوق في الحیاة العملیة و العلمیة

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    63%  111  نعم

90.5  

  

5,99  

 

2 

 

  32%  57  مؤقت  دال

 5%  8  ال

  شغف التالمیذ للتفوق. مدى الجدول هذا یوضح :20رقم الجدول

55%
18%

27%

 12:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 12:دائرة نسبیة رقم

تطویر الذات

خلق جو مرح

معرفة المستوى
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  :الجدول هذا نتائج تحلیل

من بان لدیهم شغف التفوق أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح، 20رقم الجدول خالل من

 176من أصل بأن شغفهم مؤقت او عدد التالمیذ الذین أجابو  %63تلمیذا بنسبة  176أصل 

من أصل  بأنه لیس لدیهم شغف بالتفوق او عدد التالمیذ الذین أجابو  %32تلمیذا بنسبة 

 %.5تلمیذا بنسبة  176

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار وعمال المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 90.5ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

و هذا فرق  لدى التالمیذ في التفوق في الحیاة العملیة و العلمیة لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة 

  

نشطة الحیاة جراء األمیذ لدیهم شغف في أن جل التال 20نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

 مؤقتا. أوالتنافسیة سواءا كان دائما 

                _______________________________________  

  

  

63%

32%

5%

 13:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 13:دائرة نسبیة رقم

لدیھم 
الشغف

مؤقت

ال یوجد



 
68 

  هل اكتسبت مهارات جدیدة من خالل األنشطة الصفیة.   السؤال الرابع عشر:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

إحصائیة داللة   درجة الحریة

)0,05(  

    97%  170  نعم

317  

  

5,99  

 

2 

 

  0%  00  ال  غیر دال

  3%  6  لم أبالي

 األنشطةالجدول مدى اكتساب التالمیذ للمهارات من خالل  هذا یوضح :21 رقم الجدول

  الصفیة.

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

نهم اكتسبوا مهارات من أب أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،21رقم الجدول خالل من

ا و عدد التالمیذ الذین أجابو  %97تلمیذا بنسبة  176من أصل الصفیة ما  األنشطةخالل 

تلمیذا  176من أصل  الصفیة األنشطةبأنهم لم یبالوا اكتسابهم للمهارات من عدمها في 

  .3%بنسبة 

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2ر من كاأكبهي  و 173ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

دال إحصائیا عند درجة  التالمیذ في و هذا فرق معنوي لدى لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2الحریة 
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مهارات جدیدة من خالل اكتسبوا أن معظم التالمیذ  21نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  نشطة الصفیة.األ

                _______________________________________  

تنافست مع احد الزمالء و خسرت التحدي، ماذا  أنسبق لك و  إذاالسؤال الخامس عشر:

  .  فعلت بشأن ذلك

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

تمرنت 

  لذلك

100  %57    

  

78.60  

  

5,99  

 

2 

  

  دال

حاولت 

  مرارا

70  40%  

استسلمت 

  للواقع

6  %3 

  صرار التالمیذ على منافستهم لزمالئهم.إتعامل  الجدول هذا یوضح: 22رقم الجدول

97%

0%
3%

 14:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 14:دائرة نسبیة رقم

اكتسبوا

ال

لم یبالوا
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  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأنهم یتمرنون لمقارعة  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،22رقم الجدول خالل من

بأنهم  اأجابو و عدد التالمیذ الذین  %17تلمیذا بنسبة  176من أصل  زمالئهم المتفوقین

و عدد التالمیذ  %40تلمیذا بنسبة  176من أصل  حاولوا مرارا و تكرارا من اجل الفوز

تلمیذا بنسبة  176أصل  بأنهم لم یحاولوا الفوز بعد الخسارة وال المحاولة من االذین أجابو 

3.%  

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 78.60ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

في طبیعة التالمیذ و حرصهم على الفوز من عدمه و هذا فرق  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة 

  

أن جل التالمیذ یحاولون ألجل التدارك و الفوز من  22نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  خالل المنافسات بصفات مختلفة.

                _______________________________________  

  

57%

40%

3%

 15:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 15:دائرة نسبیة رقم

یتمرنون 
للفوز

یحاولون

ال یحركون
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 الریاضیة و البدنیة حصة التربیة في االجتماعي بالجانب االهتمام أثر المحور الرابع:_ 

  .االجتماعي للتالمیذ التفاعل على

ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة تزید من تعاملك مع  أنهل تعتقد  السؤال السادس عشر:

  زمالئك و االحتكاك بهم.

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    94%  166  غالبا

294.6  

  

5,99  

 

2 

  

  3%  5  نادرا  دال

  3%  5  أحیانا

الصفیة على تعامل التالمیذ  األنشطةالجدول مدى تأثیر  هذا یوضح :23رقم الجدول

  .االیجابي مع بعضهم

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

تؤثر فیهم بأنهم غالبا ما  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،23رقم الجدول خالل من

تلمیذا بنسبة  176في تعاملهم مع زمالئهم و االحتكاك ببعضهم من أصل  إیجابا األنشطة

في تعاملهم مع  إیجابا األنشطةتؤثر فیهم بأنهم نادرا ما  او عدد التالمیذ الذین أجابو  %94

 او عدد التالمیذ الذین أجابو  %3تلمیذا بنسبة  176زمالئهم و االحتكاك ببعضهم من أصل 

ممن  میجابا في تعاملهم مع زمالئهم و االحتكاك ببعضهإنشطة تؤثر فیهم األبأنهم أحیانا ما

  %.3تلمیذا بنسبة  176أصل 

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 294.6ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

لدى التالمیذ في و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2الحریة 
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 إیجاباالصفیة تؤثر  األنشطة أنأن معظم التالمیذ یرون  23نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  في تعامالتهم مع زمالئهم و فرصة لالحتكاك بهم.

                _______________________________________  

  التربیة البدنیة و الریاضیة. أنشطةكیف تؤثر علیك السؤال السابع عشر:

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

درجة 

  الحریة

داللة إحصائیة 

)0,05(  

االندماج مع 

  الزمالء

176  %50    

528.10  

  

5,99  

 

2 

  

  دال

تكوین 

  الصداقات

176  %50 

لیس لها 

  تأثیر

00  %  

تأثیر األنشطة في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة  الجدول هذا یوضح : 24رقم الجدول

  في المعامالت بین التالمیذ.

94%

3% 3%

 16:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 16:دائرة نسبیة رقم

غالبا

نادرا

أحیانا



 
73 

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

نشطة الصفیة بأن األ أجابوا الذین التالمیذن كل أ لنا یتضح ،24رقم الجدول خالل من

  .%100بنسبة  تساعدهم على االندماج مع الزمالء و تكوین الصداقات

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة ولدراسة

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 528.10ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

 2في مدى و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة الحریة  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة 

  

الصفیة تساعد التالمیذ باالندماج مع  األنشطة أن 24نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  بعضهم و تكوین الصداقات فیما بینهم.

                _______________________________________  

  

  

  

100%

 17:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 17:دائرة نسبیة رقم

االندماج و تكوین 
الصداقات
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نشطة جماعیة في حصة أ ثناء تأدیةأمع زمالءك  كیف یكون اتصالك الثامن عشر:السؤال 

  .التربیة البدنیة و الریاضیة

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

داللة إحصائیة   درجة الحریة

)0,05(  

    82%  144  فعال

194.93  

  

5,99  

 

2 

  

  18%  32  عفوي  دال

  0%  00  ال یوجد

  نشطة.ألثناء اأیفیة اتصال التالمیذ فیما بینهم ك الجدول هذا یوضح :25رقم الجدول

  :الجدول هذا نتائج تحلیل

بأن االتصال فعال فیما بینهم  أجابوا الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،25رقم الجدول خالل من

بأن  و عدد التالمیذ الذین أجابوا %82تلمیذا بنسبة  176من أصل  ثناء القیام باألنشطةأ

و عدد  %18تلمیذا بنسبة  172من أصل ثناء القیام باألنشطةأاالتصال عفوي فیما بینهم 

 176من أصل ثناء القیام باألنشطةأیوجد اتصال فیما بینهم  بأنه ال التالمیذ الذین أجابوا

  تلمیذا.

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 194.93ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

لدى التالمیذ في و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2الحریة 
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و أال بین التالمیذ سواء كان مباشر أنه یوجد اتصال فع 25نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  عفوي.

                _______________________________________  

  .كیف هي ممارستك لألنشطة الجماعیة في حصة التربیة البدنیة عشر: تاسعالسؤال ال

النسبة   التكرار  الجواب

  المؤیة

 ²كا

  المحسوبة

 ²كا

 الجدولیة

درجة 

  الحریة

داللة إحصائیة 

)0,05(  

توطد 

  العالقات

166  %94    

295.44  

  

5,99  

 

2 

  

  دال

  6%  10  عادیة

لیس لها 

  معنى

00  %0  

نشطة الجماعیة الصفیة في العالقات كیف تؤثر األ الجدول هذا یوضح :26م رق الجدول

  بین التالمیذ.

  

  

82%

18%

0%

 18:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 18:دائرة نسبیة رقم

فعال

عفوي

ال یوجد
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  :الجدول هذا نتائج تحلیل

لعاب الجماعیة توطد أجابوا بأن األ الذین التالمیذ عدد لنا یتضح ،27رقم الجدول خالل من

دد التالمیذ الذین أجابوا بأن و ع 95%تلمیذا بنسبة  176من أصل العالقات بین التالمیذ

 176من أصل لعاب الجماعیة الصفیة لها دور عادي في توطید العالقات بین األفراداأل

  .%6تلمیذا بنسبة 

 حیث الفروق لقیاس 2كا باختبار عمال و المئویة النسب بین الفروق هذه داللة لدراسة و

  الجدولیة. 2هي أكبر من كا و 295.44ب  المقدرة المحسوبة 2كا إلى توصلنا

لدى التالمیذ في و هذا فرق معنوي دال إحصائیا عند درجة  لنا الفرق تؤكد النتائج هذه و

 0,05.و مستوي الداللة  2الحریة 

  

أن األلعاب الصفیة الجماعیة لها تأثیر كبیر في التوطید  27نستنتج من تحلیلنا للجدول رقم 

  بین العالقات.

  

  

94%

6% 0%

 19:تمثل اإلجابة على السؤال رقم 19:دائرة نسبیة رقم

توطد 
العالقات

عادیة

ال تأثیر لھا
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  االستنتاجات:

 نستنتج أن لألستاذ دور فعال في التحفیز على النشاطات الریاضیة الصفیة. -

داخل و تشجیعه یعطي انضباطا أاألستاذ في األنشطة سوآءا بلعبه نستنتج أن مشاركة  -

 نشطة الصفیة.األ

نستنتج أن التغذیة الراجعة للتالمیذ تعطیهم دافعا للقیام باألنشطة الصفیة و تأدیتها بشكل  -

 صحیح.

 نستنتج أن لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعاون بین التالمیذ. -

 میذ.نستنتج أن لألنشطة الصفیة الجماعیة دور في األلفة و المحبة بین التال -

 نستنتج أن األنشطة التنافسیة تنمي قدرات التالمیذ الجسمانیة و العقلیة و العاطفیة. -

 قبال التالمیذ.إج أن األنشطة التنافسیة تزید من نستنت -

نستنتج أن تزید األنشطة الصفیة في التربیة البدنیة التفاعل بین التالمیذ و التنسیق بینهم  -

 و التفاهم.
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 :تمناقشة الفرضیا

  .النشاطات الریاضیة الصفیة في فعال دورلألستاذ  الفرضیة األولى: -

من خالل نتائج جداول المحور األول وجدنا أن أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة دور بارز و 

جلي في تحفیز التالمیذ في النشاطات الصفیة من خالل المشاركة و التغذیة الراجعة و من 

و خاصة في مرحلة المراهقة لدى التالمیذ من ضغوطات و مشاكل و  األنشطةخالل أنواع 

احساسه انه مراقب و تذمره من األوامر الموجهة الیه، و هنا یتبین دور أستاذ التربیة البدنیة 

  و الریاضیة في المساهمة في تنشیطه و تحبیبه للحصة من خالل األنشطة.

  ریاضیة دور في عملیة التعاون.لحصة التربیة البدنیة و الالفرضیة الثانیة:  -

من خالل نتائج جداول المحور الثاني وجدنا أن حصة التربیة البدنیة لها دور في التعاون و 

التكافل و هذا من خالل األنشطة و خصوصا األنشطة الجماعیة حیث یتم التناسق و 

كامل  من الفرق األخرى مع التكافل بین أفراد المجموعة لتحقیق نتائج أفضل و أنجح

و هذا لما توفره لهم حصة التربیة البدنیة و الریاضیة من تآخي و تآزر و عالقات التحفظ

  حمیمیة بینهم في مرحلة المراهقة.

  لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التنافس االیجابي. الفرضیة الثالثة: -

البدنیة دور فعال و جلي في  من خالل نتائج جداول المحور الثالث وجدنا أن لحصة التربیة

و هذا ما تهدف  و جماعیةأخالل األنشطة سواءا كانت فردیة  عملیة التنافس االیجابي من

الیه حصة التربیة البدنیة و الریاضیة من تطیر التلمیذ من الجانب الحركي و االنفعالي و 

  .ضبط انفعاالته خصوصا في مرحلة المراهقة

  االجتماعي للتالمیذ. التفاعل على الریاضیة أثر و البدنیة التربیةلحصة  الفرضیة الرابعة: -

من خالل نتائج جداول المحور الرابع وجدنا أن لحصة التربیة البدنیة أثر واضح على تفاعل 

التالمیذ فیما بینهم و مدى التحامهم و تكافلهم و تآزرهم في مختلف النشاطات الصفیة و 
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في عملیة اإلندماج اإلجتماعي  لقسم و هذا أثر ایجابيو ا حتى بعد األنشطة داخل الصف

  .و التقلیل قدر المستطاع من العناد و المواجهة برد الفعل

 :التوصیاتو  االقتراحات

  ضوء مناقشة النتائج واالستنتاجات یوصى الطالبان الباحثان بما یلي: في

  ضوع الخدمة التعلیمیة على نطاق واسع.و زیادة االهتمام بم -

  اختیار األنشطة الهادفة الفعالة.-

  مشاركة األستاذ في العملیة التعلیمیة لزیادة التفاعل و التنافس االیجابي.-

  ضرورة االلتزام و التقید بمهارات التدریس لكي یكون هناك تدریس فعال دو نوعیة. -

درس في الحرص على الربط بین الخبرات السابقة المكتسبة وتدعیمها بالجدیدة إلخراج ال -

  أحسن صورة.

  التنویع في استخدام األسالیب و الطرق التدریسیة.-

  االتصال والتواصل مع التالمیذ من أجل بناء جسور الثقة بینهم. زیادة -

على األساتذة بذل مجهودات اكبر من اجل تحسین طرق التواصل و توصیل المعلومات -

  وبناء األنشطة الهادفة.

  تكنولوجیة أثناء العملیة التعلیمیة.نوصي باستخدام الوسائل ال -

فراط في الجو یذ أوال في كل النشاطات و عدم اإلنوصي بالحرص على سالمة التالم -

  التنافسي الذي ینجم عنه شحناء.
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 خالصة عامة:-

اهتمامهم  إلىلدى التلمیذ بالنظر  سواءا كانت فردیة أو جماعیةر األنشطة الریاضیة تعتب

على أنها تستجیب للعدید من  ازاید على ممارستها الشيء الذي بدالكبیر و إقبالهم المت

حاجیاتهم الضروریة التي تساعدهم على النمو الجید و المتوازن كما تعتبر مادة منشطة 

ومساعدة مكثفة لشخصیة المراهق، وتحقق له فرص الكتساب الخبرات و المهارات الحركیة 

ید رغبة و تفاعال في الحیاة فتجعله یتحصل على القیم التي یعجز المنزل على و التي تز 

توفیرها له. وتقوم بصقل مواهبه وقدراته البدنیة والعقلیة لما یتعایش ومتطلبات العصر و لعل 

هذا الدور الذي تلعبه النشاطات الریاضیة الجماعیة یتناسب و مرحلة المراهقة التي تعتبر 

خیرة هي التي تتفتح فیها قدراته و بها الفرد خالل نموه ، فهذه األر أصعب مرحلة یم

استعداداته و المیول والرغبات التي یكتسب فیها العادات السلوكیة العادات السلوكیة مما 

یساعده بقسط كبیر في تحدید شخصیته في المستقبل كما تعتبر أیضا مرحلة نمو لكل 

لدیهم و قوة و ال شك أنه في تعامله  حیر ومن وضو صد لذات من احترام الغالجوانب التي تق

و مالحظات اآلخرین و آرائهم حاسمة في تقدیم الفرد لذاته و تقبلها فضال عن دور نشاطات 

الریاضات الجماعیة العامة فهي من بین الوسائل التي تساهم في تكیف الفرد مع نفسه و مع 

المهارات و القیم و السمات االجتماعیة إطاره االجتماعي الذي یعیش فیه اكتساب العادات و 

النبیلة التي تعتبر ركائز تقوم علیها عملیة التكیف و هذا من خالل التفاعل الكبیر بین 

األفراد و الذي تنجم عنه ما نسمیه بدینامیكیة الجماعة حیث یتحقق فیها تنظیما مع عالقة 

دقیق لعالقة الفرد بالخصم حیث  وفیها أیضا تنظیم الواحد بالفریق الذي ینتمي إلیه.الفرد 

یؤدي فیها كل فرد حقوقه وواجباته ویعرف فیها معنى التعاون و الثقة بالنقص و اآلخرین و 

إن من بین العالقات االجتماعیة التي یجب أن  و ذلك من خالل المباریات و المنافسات.

ي یربط بین أفراد یتحلى بها الفرد في الجماعة هي صفة التماسك و الذي یعتبر الخیط الذ
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الجماعة، والذي یبقى على العالقة بین مختلف أفرادها، والذي یعبر عن أسلوب جماعي 

 اتحادي.

 

 




