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 قال تعالى

  
  ّْي َوَأن َ ْعَمتََك الَِّتِّ َأنَْعْمَت عَََلَّ َوعَََل َواِلِّ ْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّ  َرّبِّ َأْوزِّ

يَ  حِّ الِّ َك الصَّ بَادِّ تَِّك ِفِّ عِّ ْلِنِّ بَِّرْْحَ حًا تَْرَضاُه َوَأْدخِّ َل َصالِّ  َأْْعَ
 

 .91 اآلية النمل سورة
 

 

 إلتمام هذا العمل المتواضع اذي وفقنالاهلل عز وجل  نحمد يةفي البدا
 العمل إنجاز هذا في اإلى كل من ساعدنتوجه بالشكر الجزيل ن كما

 التقديرعبارات الشكر و تقدم بأسمى اأن ي يشرفنأو من بعيد ، كما  سواء من قريب
 بنصائحه القيمة نايالذي لم يبخل عل ونان السعيديإلى األستاذ المشرف 

 .العمل الطريق إلتمام هذا ناالتي مهدت ل
 

 اكتب جنيب : الطلبة                           

 فارس س يف اِلين                                                           



 إهداء
 

ىل من إحتوتين بعطفها و حناهنا ىل روح فؤإدي، إ  ىل من كرست حياهتا لأجلنا                                 ،إ  إ 

ىل إليت مغرتين بدعاهئا   إحلبيبة أأدإهما هللا.  جديتإ 

ىل عزيز  جالل أأدإم ةإحلبيب إيمقليب، نور عيين،  ةإ   هللا.    كحتية وتقدير و إ 

ىل لك عائليت  ايمسني ، ،  ليندة ، سامية ، صليحة ، كرمية :كبريإ و صغريإ  ةإلغاليإ 

                                            إكرإم.

ىل لك أأصدقايئ     .  مسعود،  سفيان،  إسالم: همدي ، إلياس ، نرص إدلين ، إ 

ىل لك إلطلبة يف معهد    . علوم و تقنيات إلنشاطات إلبدنية و إلرايضيةإ 

ىل                                                         . ين ساعدوان يف توزيع إس امترإت الاس تبيان زمالء إدلفعة إذلإ 

ىل لك                                        .  بشري متوسطة كوشاري ذو تالمي ة ذعامل و إساتإ 

ىل إلأس تاذ إملرشف عىل إلرتبص "                                     " . بوخالفة عبد إلرزإقإ 

ىل لك هؤالء و أ خرون ممن خانتين إذلإكرة يف تذكرمه عند كتابة هذإ إال هدإء .  إ 

          

                 
 

        

 

 جنيب                

 

 

 



 إهداء
 

ىل إليت أ وفت ابلعهد، وصالت إلود، وزرعت يف قليب إحلب و إليت غرست يف  إ 

 بذرة إل مل يف إدلنيا و إحلياة أ يم إحلبيبة.     صدري

ىل رمز إلرجوةل و إلنضال و رمز إلقوة و إلشجاعة و إلتضحيات و إلصرب أ يب  إ 

                          إلعزيز.                                                   

ىل لك أ فرإد عائليت كبريإ وصغريإ .                                                إ 

ىل لك                                                                                                                 جليل.، صدإمو إلزمالء و إل صدقاء إل وفياء:  إلطلبةإ 

أ هدي لمك مجيعا هذإ إلعمل إملتوإضع مثرة هجدي و درإس يت طيةل هذه إلس نوإت.  

ليمك إلشكر           إ 
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 016 ( يمثل رأي املتعلم حول التدرج في تعلم مهارة دفع الجلة02الجدول رقم )

 012 ( يمثل رأي املتعلم عند معرفته ملراحل دفع الجلة01الجدول رقم )

 001 ( يمثل رأي املتعلم حول فهمه للمهارة عند تجزئتها00الجدول رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول تقسيم املهارة الى أجزاء00رقم ) الجدول 

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول سهولة ألاداء بهذه الطريقة00الجدول رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول مهارة التمرير والاستقبال دون تجزئة00الجدول رقم )

 000 الانطالق بالطريقة الكلية( يمثل رأي املتعلم حول أداء وضعية 00الجدول رقم )

 000 ( اهم ما ميز اداء املتعلم عند أداء املهارات السابقة08الجدول رقم )

 008 ( يمثل سبب وجود صعوبات في تنفيذ بعض املهارات حسب رأي املتعلم00الجدول رقم )

 000 تجزئتها( يمثل رأي املتعلم حول ان كان أداء املهارة كلها أفضل من 06الجدول رقم )

 006 ( يمثل رأي املتعلم حول الطريقة الكلية02الجدول رقم )



 002 ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة الكلية عن كانت طريقة شيقة وممتعة للتعلم.01الجدول رقم )

 001 ( يمثل رأي املتعلم حول طريقة تعلمهم للمهارات00الجدول رقم )

 000 حول اداء مهارة الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها ( يمثل رأي املتعلم00الجدول رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول مهارة الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها. 00الجدول رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة املختلطة.00الجدول رقم )

 000 يفضلها املتعلم( يمثل الطريقة التي 00الجدول رقم )

 فهرس الاشكال

 20 ( يمثل سبب تجزئة املهارات املركبة من طرف ألاستاذ10الرسم البياني رقم )

 20 ( يمثل كيف يكون أداء املتعلم ملهارة مجزئة10الرسم البياني رقم )

 20 الجزئية( يمثل أهم مالحظات ألاستاذ حول املتعلم بعد استخدامه للطريقة 10الرسم البياني رقم )

 20 ( يمثل أي من الجوانب تؤثر هذه الطريقة على التعلم الحركي للتالميذ10الرسم البياني رقم )

 28 ( يمثل سبب تحسن أداء التالميذ بعد استخدام الطريقة الجزئية10الرسم البياني رقم )

 20 ( يمثل متى تكون طريقة التدريس غير مالئمة18الرسم البياني رقم )

 26 ( يمثل الهدف من أداء التمثيل الحركي للمهارة10البياني رقم ) الرسم

 22 ( يمثل سبب تذبذب أداء بعض التالميذ عند تعليم مهارة معينة بالطريقة الكلية16الرسم البياني رقم )

 011 ( يمثل الصعوبات التي تواجه املتعلم عندما يؤدي مهارة ما تم عرضها بالطريقة الكلية 12الرسم البياني رقم )

 010 ( يمثل مالحظات ألاستاذ بعد عرض مهارة الطريقة الكلية01الرسم البياني رقم )

 010 حة( يمثل ما يميز التالميذ حتى تكون طريقة التدريس ناج00الرسم البياني رقم )

 010 ( يمثل أساس اختيار طريقة التدريس املالئمة00الرسم البياني رقم )

 010 ( يمثل كيف يتصرف ألاستاذ عندما يعجز التالميذ عن القيام ببعض املهام00الرسم البياني رقم )

 010 ( يمثل أفضل ميزة للطريقة الجزئية الكلية00الرسم البياني رقم )

 018 ( يمثل أكثر الطرق املتبعة اثناء الحصة00)الرسم البياني رقم 

 010 ( يمثل رأي املتعلم حول تجزئة مهارة دفع الجلة08الرسم البياني رقم )

 016 ( يمثل رأي املتعلم حول التدرج في تعلم مهارة دفع الجلة00الرسم البياني رقم )

 012 دفع الجلة( يمثل رأي املتعلم عند معرفته ملراحل 06الرسم البياني رقم )

 001 ( يمثل رأي املتعلم حول فهمه للمهارة عند تجزئتها02الرسم البياني رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول تقسيم املهارة الى أجزاء01الرسم البياني رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول سهولة ألاداء بهذه الطريقة00الرسم البياني رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول مهارة التمرير والاستقبال دون تجزئة00)الرسم البياني رقم 

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول أداء وضعية الانطالق بالطريقة الكلية00الرسم البياني رقم )



 

 000 ( اهم ما ميز اداء املتعلم عند أداء املهارات السابقة00الرسم البياني رقم )

 008 سبب وجود صعوبات في تنفيذ بعض املهارات حسب رأي املتعلم ( يمثل00الرسم البياني رقم )

 000 ( يمثل رأي املتعلم حول ان كان أداء املهارة كلها أفضل من تجزئتها08الرسم البياني رقم )

 006 ( يمثل رأي املتعلم حول الطريقة الكلية00الرسم البياني رقم )

 002 الطريقة الكلية عن كانت طريقة شيقة وممتعة للتعلم ( يمثل رأي املتعلم في06الرسم البياني رقم )

 001 ( يمثل رأي املتعلم حول طريقة تعلمهم للمهارات02الرسم البياني رقم )

 000                           فيها الصعبة ألاجزاء وإعادة كلها الطويل الوثب مهارة اداء حول  املتعلم رأي يمثل( 01) رقم البياني الرسم

 000                                 فيها الصعبة ألاجزاء وإعادة كلها الطويل الوثب مهارة حول  املتعلم رأي يمثل( 00) رقم البياني الرسم

 000                                                                                           املختلطة الطريقة في املتعلم رأي يمثل( 00) رقم البياني الرسم

 000                                                                                                املتعلم يفضلها التي الطريقة يمثل( 00) رقم البياني الرسم
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  مقدمة:

، ترمي جل طرق و اساليب التدريس الحديثة الى جعل املتعلم عنصرا فعاال في العملية التعليمية''

فان معرفة املعلم الواسعة بأساليب التدريس الحديثة ومختلف الاستراتيجيات التعليمية وقدرته على  لذلك

 عملية أن ذلك املسطرة ألاهداف مختلف تحقيق في شك بال تساعده ، استخدامها في أحسن الظروف

 وميول  لقدرات مناسبة وبالتالي ، (واملتعلم املعلم) الطرفين لكال وسهلة ممتعة تصبح والتعلم التعليم

   1 .''  املستقبلية وبتطلعاتهم لهؤالء اليومية بالحياة الصلة ووثيقة املتعلمين، واحتياجات وخصائص

قصورا  لوجدنا املتوسط الطور  في وخاصة بالدنا، في والرياضية البدنية التربية واقع إلى نظرنا ولو

ميوالتهم و رغباتهم  تحقيق وعدم التالميذ حاجات إشباع عدم في ذلك ويتضحكبيرا على مستوى التدريس 

 دورا تلعب التالميذ تعلم عملية إلى املعلم فنظرة املتعلمين، حياة من الهامة املرحلة هذه في خاصةالفعلية 

 وهذا ، زمالئهم من كغيرهم املهارات اكتساب يمكنهم ال التالميذ بعض أن يرون منهم والعديد ذلك، في هاما

 أسلوب وعلى املدرس سلوك على املفهوم هذا ينعكس وبالتالي التالميذ مختلف بين الفردية الفروق إلى جعار 

 .السابقة خبراتهم مستوياتهم اختالف على التالميذ لجميع كبيرة أهمية إعطائه عدم خالل من تدريسه

يتعرض فيها ان الهدف من تنويع طرق التعلم الحركي هو وضع املتعلم في مواقف تعليمية متعددة 

الترويحية حيث تبعث على السرور و فضال عن فوائدها  ،لخبرات متنوعة مما ينعكس على تنمية شخصيته

 املرح و تساهم في تجدد الحيوية و النشاط و تحقق املتعة.

فان لك ذكما انه ال توجد طريقة محددة من طرق التعلم تمكن من تنمية املتعلم تنمية كاملة و ل

تأثير ات ذي يستطيع ان يقدم اشياء جديدة باستمرار مما يجعل من املواقف التعليمية ذهو ال املعلم املتمكن

حيث يوجد الكثير من طرق التعلم التي تستخدم في تعليم املهارات  ،ينعكس باإليجاب على شخصية املتعلم

لذا ال بد من ايجاد طرق تعليم متنوعة للرقي في تعلم املهارات الرياضية تتالءم و قدرات املتعلمين و  الحركية 

 طبيعة املهارة.

ويرى الطالبان ان طرق التعلم التي يستخدمها املعلم تعد من اهم جوانب العملية التعليمية وكل 

ملهارية، حيث يتوقف الاعتماد على طريقة معينة طريقة لها دور معين في نمو املتعلمين من النواحي الحركية وا

 على نوع املهارة واملوقف التعليمي واملتعلم.

                                                           
أثر استخدام األسلوب التعاوني وأسلوب التطبيق الذاتي في تنمية االدراك الحس حركي لبعض مهارات كرة السلة شنطي: )  علي ماهر عبد الرحمان 1 

 .3-5، ص5102، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، الرياضية(لدى طلبة كلية التربية 
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ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على وضع الدراسة في اطارين هما إلاطار النظري وإلاطار التطبيقي من 

 خالل الخطة التالية:

 فصول هي:  30وتم تقسيمه الى  الجانب النظري:

وكذلك مفهوم التعلم الحركي  هتطرقنا فيه الى طرق التعلم الحركي من حيث أنواع الفصل ألاول:

 وأهدافه وخصائصه والعوامل املؤثرة فيه، والنظريات املفسرة له.

 وتم تقسيمه الى مبحثين هما: الفصل الثاني:

ا الى ألاداء تطرقنا فيه الى ألاداء الحركي وانواعه وعالقته بعلم النفس، كذلك تطرقن املبحث ألاول:

املهاري وانواعه وعالقته باألداء الحركي وطرق تنميته، كما تطرقنا أيضا الى املهارات الحركية وانواعها 

 والعالقة بين املهارة والقدرة التوافقية.

والرياضية وتاريخها عبر الحضارات وأهدافها وكذلك  البدنيةتطرقنا فيه الى التربية  املبحث الثاني:

 والرياضية. البدنيةتحدثنا عن أستاذ التربية الرياضية 

ركزنا على  حيث تطرقنا فيه الى املراهقة وانماطها والنظريات املفسرة لها ومراحلها الفصل الثالث:

 رياضة املراهق.التطرق الى تم مرحلة املراهقة املتوسطة باعتبارها عينة البحث، كما 

 فصول وهي: 30وتم تقسيمة الى  الجانب التطبيقي:

تطرقنا فيه الى إجراءات البحث من حيث املنهج املستخدم واداة البحث وعينة  الفصل ألاول:

الى خصائص  باإلضافةمختلف الاساليب الاحصائية املتبعة  الدراسة كما تطرقنا أيضا الى مجاالت البحث و 

 و الدراسة الاستطالعية التي قمنا بها و اهم الصعوبات التي واجهتنا. العينة املستخدمة في الدراسة

 استبيان ألاساتذة. وتحليل نتائجتم فيه عرض  الفصل الثاني:

تحليل نتائج استبيان التالميذ إضافة الى مناقشة الفرضيات و تم فيه عرض  الفصل الثالث:

 ستنتاا العام وإعطاء بعض الاقتراحات ثم الخاتمة.الجزئية ، ثم الا 
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 إشكالية البحث:-1

بد  ''لقد أصبح الارتقاء بمستوى مادة التربية البدنية والرياضية في كل ألاطوار التعليمية حتمية ال            

التربوي، نظرا لألهمية القصوى التي تلعبها في دان يمن أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف كل الفاعلين في امل

حياة الفرد املتعلم بصفة خاصة، وحتى يتحقق هذا املطلب ينبغي الاعتناء باملتعلم وجعله النواة ألاساسية 

للعملية التعليمية، لذلك يرى الكثيرون من أهل الاختصاص أنه سيكون لألساليب التدريسية الحديثة الدور 

 1ملعلم واملتعلم على تحقيق ألاهداف التربوية''.الكبير في مساعدة ا

''يشكل التدريس في مجال التربية الرياضية أهمية كبيرة، فهو مجموعة نظريات وحقائق تطبق 

 وتحول الى مهارات وخبرات من خالل التدريب لتحقيق أهداف الخطط التدريسية.

املهارات  تعليم املختلفة في عمليةوقد استخدمت العديد من ألاساليب التدريسية والطرائق 

الحركية املختلفة، والتي أخذت بنظر الاعتبار الفروق الفردية والعوامل املؤثرة في عملية التعلم كأساس 

 2الطرق ومعرفة فاعليتها في العملية التعليمية''.و الختبار واستخدام هذه ألاساليب 

يات عملية و يتناسب مع املتعلمين يعد من اولوالبحث عن طرائق تدريسية مختلفة والتنوع فيها بما 

التدريس الفعالة، كل ذلك لتمكن املعلم من تحقيق أهدافه وتيهئ الفرصة له لبلوغ أسباب النجاح في عمله، 

ولتحقيق ألاهداف املختلفة لدرس التربية الرياضية يتطلب ألامر توظيف طرائق وأساليب تدريسية تتناسب 

ميذ...وبقدر ما يكون فعاال في اختيار الطريقة التدريسية املالئمة والتي تتناسب مع مع املرحلة العمرية للتال 

  3الحاجات والرغبات وامليول التي ترض ي هؤالء الطلبة.

وال شك ان الطريقة املالئمة لتحقيق الغايات التربوية التي يسعى اليها العاملون في القطاع التربوي 

و خاصة في  ،ية متنوعة تراعي الخصائص و الفروق الفردية للمتعلمينهي الطريقة التي توفر مواقف تعليم

العصر الحالي حيث دعت الحاجة الى توظيف البحث العلمي في تطبيق البرامج التعليمية و طرق تنفيذها بما 

 4يتناسب مع امكانيات املتعلمين و قدراتهم لجعل عملية التعليم و التعلم اكثر فعالية. 

                                                           
دراسة أثر بعض أساليب التدريس على مستوى التعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي خالل درس التربية البدنية ايدير عبد النور: ) 1 

 ، ص د.9000-9002، أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، الجزائر، (والرياضية

ير استخدام أسلوبي التدريس األمري والتبادلي في تعليم بعض المهارات األساسية بكرة الطاولة تأث)معين محمد الخلف، محمد خلف ذيابات:  2 

 .0001، ص9003، 3، الملحق 00، مجلة العلوم التربوية، المجلد (للمبتدئين

، رسالة ماجستير الصف السابع األساسي(أثر استخدام التعليم التعاوني على تعلم بعض مهارات كرة السلة لطالبات صفاء مخلص محمد عبد العزيز: ) 3 

 .3-9، ص9000غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

أثر استخدام االسلوب االمري و التدريبي على بعض مهارات الحركات االرضية في الجمباز الفني لدى طالبات كلية التربية روند كميل عزت قطب: ) 4 

 .9، ص9001رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  ،الرياضية (
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القول إن تعليم مهارات ألالعاب الرياضية املختلفة يعني كيفية الوصول لتعلم وبشكل عام يمكن 

 يصل باملتعلم الى مستوى النجاح في عملية ألاداء.

يمكن القول أن املعلم الناجح ما هو إال طريقة ناجحة، فاملعلم الناجح هو الذي يستخدم أكثر  كما

  1من طريقة واحدة ملالئمة ظروف املتعلمين وخصائصهم.

ومن خالل اجراء الطالبان لتربص تطبيقي في املؤسسات التربوية الحظا أن الطريقة املستخدمة 

، اكتساب املتعلم للحركات الرياضيةلتعليم املهارات الحركية أثناء درس التربية الرياضية تؤثر بشكل كبير على 

    على أداء املتعلم خالل الحصة. ومنه وجب على املربي أن يراعي الطريقة املناسبة للتدريس والتي تنعكس

وكان البد من البحث عن طريقة تدريسية تكون متناسبة مع ألاهداف املوضوعة ومحتوى املادة 

التعليمية، وبالتالي فإن أفضل طريقة تعليمية هي الطريقة التي تحقق ألاهداف املسطرة من العملية 

 لتعلم كان البد من التنويع في طرق التعلم املستخدمة.حتى يكون للمتعلم دور فعال في عملية او التعليمية، 

 الاحتكاك اثناء مالحظته تم ما خالل من الحالية الدراسة بمشكلة الطالبان شعور  نبع قد و

حيث ادى نقص خبرة و تجربة الطالبان الى وجود صعوبة في تعليم  ، يداييامل لتربصا ءاجرا خالل بالتالميذ

املهارات الحركية للتالميذ نتيجة لعدم مالئمة الطرق التي استخدمها الطالبان لقدرات املتعلمين و امكانياتهم 

 .الفردية 

غفال الا انه مازال هناك ا الرياضية التربية تدريس مجال في العلمي البحث تطور  من الرغم على و

و التي تساهم في تحقيق الاهداف التربوية و  التعليمية و  تنمية  الدرس اثناءكبير  لطرق التدريس املتبعة 

 شخصية املتعلم و خاصة تلك التي ترتكز على مشاركة املتعلم في عملية التعلم.

 ،لدى التالميذو يرى الطالبان ان استخدام الطريقة املالئمة للتدريس سوف يزيد من فعالية التعلم 

حيث يساهم انتهاج الطريقة املناسبة في تحديد الهدف من املهارة و اكتساب التصور الحركي بشكل افضل 

 ،يتمكن املتعلم من الادراك الجيد للمهارة املراد تعلمها  لكذوب ،من خالل عرض ممنهج للمهارة املطلوبة 

ل الامثل لوقت الدرس و التقليل من عدد الاخطاء و لك فان استخدام الطريقة املالئمة يؤدي الى الاستغالذك

  عملية. اكثر  سوء الفهم للمهارات الرياضية و بالتالي جعل عملية التصور الحركي

                                                           
، 09، العدد 00، مجلة التربية الرياضية، المجلد (أثر استخدام أسلوبي التعلم الكلي والجزئي على تعليم السباحة الحرة والظهر)عقيل سلمان مهدي:  1 

 .20، ص9000
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  ،املتوسط الطور  تالميذ لدى الحركي و اري هامل ملالتع في امه دور  التي ينتهجها املعلم التدريس لطرق و   

 أساسيا عامال تعتبر إذ في العملية التعليمية التدريسية الطرق  تلعبه الذي الدور  تمسلن املنطلق ذاه ومن

 .التالميذ لدىاملهارات الحركية  لتنمية

التربية الرياضية على  مساعدة أساتذة و معلميه الدراسة ذو يأمل الطالبان من خالل اجراء ه

 الرياضية.انتهاج الطريقة املالئمة في تعليم املهارات الحركية في جميع الايشطة 

طرق التعلم الحركي )الطريقة  عالقةومن خالل ما تم ذكره، شرع الطالبان بدراسة ومعرفة 

 تالميذ الطور املتوسط. لدىالكفاءة املهارية  بتطوير الجزئية، الطريقة الكلية، الطريقة املختلطة( 

في الرفع  ختلفةامل طرق التعلم الحركي استخدامإلى أي مدى يساهم ثم تم طرح التساؤل التالي: 

 ؟والية ام البواقي الكفاءة املهارية لدى تالميذ الطور املتوسط من

 أي:

 لدى تالميذ الطور املتوسط؟ في الرفع من الكفاءة املهاريةالطريقة الجزئية  تساهمالى أي مدى  -

 الطور املتوسط؟ تالميذلدى  في الرفع من الكفاءة املهاريةالطريقة الكلية  تساهمالى أي مدى  -

 لدى تالميذ الطور املتوسط؟ في الرفع من الكفاءة املهاريةالطريقة املختلطة  تساهمالى أي مدى  -

 الفرضيات:-2

 الفرضية العامة:-2-1

لدى تالميذ الطور في التربية الرياضية كفاءة املهارية ال بناء طرق التعلم الحركي بصورة متفاوتة على تساهم

 .والية ام البواقي املتوسط

 الفرضيات الجزئية:-2-2

لدى  املهارية الكفاءة بناء الطريقة الجزئية تساهم بطريقة معتدلة على الفرضية الجزئية ألاولى:-2-2-1

 .والية ام البواقي تالميذ الطور املتوسط

لدى  املهارية الكفاءة بناء الطريقة الكلية هي أقل الطرق مساهمة على الفرضية الجزئية الثانية:-2-2-2

 .والية ام البواقي تالميذ الطور املتوسط
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لدى  املهارية الكفاءة بناءالطريقة املختلطة هي أكثر الطرق مساهمة على  الفرضية الجزئية الثالثة:-2-2-3

 .والية ام البواقي تالميذ الطور املتوسط

 أهداف البحث:-3

 الطور املتوسط. تالميذاملهارية لدى طرق التعلم الحركي وتنويعها على الكفاءة  مساهمةمعرفة مدى  -

 معرفة أي من الطرق أكثر فعالية لتعليم املهارات الحركية. -

 معرفة خصائص كل طريقة من طرق التعلم الحركي. -

 مدى مساهمة الطريقة الجزئية في بناء الكفاءة املهارية لدى تالميذ الطور املتوسط.معرفة  -

 الكفاءة املهارية لدى تالميذ الطور املتوسط. مدى مساهمة الطريقة الكلية في بناءمعرفة  -

 مدى مساهمة الطريقة املختلطة في بناء الكفاءة املهارية لدى تالميذ الطور املتوسط.معرفة  -

 .املتوسطة تسليط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل حياة الايسان وهي املراهقة -

 أهمية البحث:-4

 إضافة جديدة في مجال التربية الرياضية. -

 مساعدة املدرس على انتهاج الطريقة املناسبة خالل حصة النشاط البديي والرياض ي. -

 أسباب اختيار البحث:-5

 الابتعاد عن املواضيع املعادة والتي أصبحت ال تقدم أي إضافة في هذا املجال. -

 أحد املواضيع الجديدة في هذا املجال. -

 متغيرات البحث:-6

 البحث طرق التعلم الحركي.وهو في هذا  املتغير املستقل:-6-1

 وهو في هذا البحث الكفاءة املهارية.املتغير التابع: -6-2
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 التعريف بمصطلحات البحث:-7

 التعلم الحركي:-7-1

''اكتساب القدرة على انتاج حركات ماهرة، ويتصف بـمجموعة من املتغيرات التي تحدث التعريف النظري: -أ

 1الواجبات جراء ممارسة التمرين''.عندما يصبح ألافراد ماهرين في 

 .للممارسة و التدريب الرياض ينتيجة  لرياض يا الفردتغير في سلوك  التعريف الاجرائي:-ب

 التربية البدنية والرياضية:-7-2

''هي العملية التربوية التي تهدف الى تحسين السلوك إلايسايي من خالل وسيط هو  التعريف النظري:-أ

 2ألايشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك''.

الفردية و  اكتساب املتعلم للمهارات الحركية الخاصة باأللعاب و الايشطة الرياضيةهي  التعريف الاجرائي:-ب

 .الجماعية

 املهارات الحركية:-7-3

 3''ثبات الحركة وآليتها واستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجح''. النظري: التعريف-أ

 قدرة الفرد على أداء عمل حركي بكفاءة عالية مع الاقتصاد في الجهد والوقت.  التعريف الاجرائي:-ب

 ألاداء املهاري:-7-4

والي، ويقوم هذا النظام ''نظام خاص لحركات تؤدي في نفس الوقت وحركات تؤدى بالت التعريف النظري:-أ

 4بالتنظيم الفعلي للتأثيرات املتبادلة للقوة الداخلية والخارجية واملؤثرة في الفرد الرياض ي''.

 .الشكل الظاهري من املهارات الفنية الخاصة باأللعاب و الايشطة الرياضية التعريف الاجرائي:-ب

 

                                                           
 اطروحة ،التنس(األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم )عيل: ظافر هاشم إسما 1 

 .00، ص9009جامعة بغداد، العراق، كلية التربية الرياضية، دكتوراه غير منشورة، 

جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ، محاضرة في مقياس منهجية النشاط البدنيقرماط نوري:  2 

 سا.09:30-00:00، 9000-00-90في

 .00-03، ص9009، مركز الكتاب للنشر، جامعة حلوان، مصر، 0، طالمهارات الرياضيةمفتي إبراهيم حماد:  3 

، 9009، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 0، طية للتدريب الرياضي لالعب والمدرباألسس العملمحمد لطفي السيد، وجدي مصطفي الفاتح:  4 

 .009ص
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 ألاداء الحركي:-7-5

 1''قابلية الفرد على أداء حركات لغرض انجاز واجب حركي معين''.  التعريف النظري:-أ

ي يحدد مدى اكتساب املتعلم للمهارات ذهو الشكل الظاهري من التعلم الحركي و ال التعريف إلاجرائي:-ب

 .الحركية 

 :الكفاءة املهارية-7-6

 حصيلة املتعلم الحركية و الفنية من املهارات الرياضية الفردية و الجماعية. هي :التعريف الاجرائي-أ

 املراهقة: -7-7

راحل الحياة تتميز بسرعة النمو والتغير في كل املظاهر النمائية تقريبا، ممن  ة''مرحل التعريف النظري:-أ

  2الجسدية واملعرفية والانفعالية والاجتماعية''.

 . تقع بين الطفولة و الرشدفترة من الحياة  التعريف الاجرائي:-ب

 :واملشابهة الدرسات السابقة-8

أثر بعض طرائق التعلم في اكتساب وتطوير مستوى ألاداء في ''بعنوان  (:1997دراسة قاسم لزام ) -

 .''املهارات املغلقة واملفتوحة

وهدفت الدراسة الى معرفة أثر كل من التدريب العشوائي واملتجمع واملتدرج في تعليم املهارات 

تأثير التعلم العشوائي معرفة و ألاساسية في التنس وتطور مستوى أداء املهارات والتهديف بكرة القدم، 

  مع واملتدرج في املهارات الحركية كمهارات مغلقة ومفتوحة.جواملت

 84 تضمنت ألاولى مجموعتينطالبا من املرحلة ألاولى وزعوا عشوائيا في  39لبحث وتضمنت عينة ا

 9 ات كرة القدم وقد قسمت العينة الىطالبا لهم خبرة في مهار  84طالبا لم يمارسوا لعبة التنس والثانية 

والثالثة التدريب العشوائي وقد توصلت  املتجمعمجاميع واحدة طبقت التدريب املتدرج والثانية تدريب 

 الدراسة الى أن التدريب العشوائي ذا تأثير كبير في تطوير املهارات املغلقة واملفتوحة في التنس. 

                                                           
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، طتمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والمهاري لالعبي كرة القدمهاشم ياسر حسن:  1 

 .91، ص9000

 .01، ص9002، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 0، طسيكولوجية المراهقةيم: ررغدة ش 2 
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بعنوان ''تأثير بعض أساليب التدريس على تعلم  (:2004-2003دراسة إبراهيم املتولي احمد املتولي ) -

 بعض مهارات كرة القدم''.

ة الى التعرف على مدى فعالية أساليب التدريس على تعلم بعض مهارات كرة القدم هدفت الدراس

 بجامعة ألازهر. ةلطالب كلية التربية الرياضي

مجموعات )مجموعتان تجريبيان والثالثة  9طالبا تم تقسيمهم الى  54وتضمنت عينة البحث 

القدم )ركل الكرة، كتم الكرة، امتصاص ضابطة( واستخدام الباحث مجموعة من الاختبارات املهارية في كرة 

الكرة(، وكذلك مجموعة من اختبارات اللياقة البدنية )اختبار السرعة، اختبار الرشاقة، اختبار الوثب الى 

 ألامام(.

وقد توصلت الدراسة الى تحقيق كل من أسلوب التدريس التعاويي وأسلوب التدريس لإلتقان 

 التدريس باألمر.  أفضل نتائج مقارنة باستعمال أسلوب 

بعنوان ''تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على  (:2004-2003دراسة هشام حجازي عبد الحميد ) -

 املتطلبات البدنية واملهارية واملعرفية الخاصة باملبتدئين في رياضة الكاراتيه''.

لتبادلي، ألامر( وهدفت الدراسة الى التعرف على تأثير استخدام بعض أسليب التدريس )املمارسة، ا

 على املتطلبات البدنية واملهارية واملعرفية الخاصة باملبتدئين في الكاراتيه.

طالبا من السنة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة املنصورة  39وتضمنت عينة البحث 

نية مجموعات )مجموعتان تجريبيتان والثالثة ضابطة( واستخدام الباحث اختبارات بد 9وقسمت الى 

 ومهارية وأخرى معرفية.

وقد توصلت النتائج الى ان أسلوب التدريس باملمارسة وأسلوب التدريس بالتقسيم املتبادل أثر 

 تأثيرا إيجابيا أفضل من أسلوب التدريس باألمر. 

بعنوان ''أثر استخدام أسلوبي التعلم الكلي والجزئي على تعليم  (:2005دراسة عقيل سلمان مهدي ) -

 السباحة الحرة والظهر''.

وهدفت الدراسة الى معرفة تأثير استخدام أسلوبي التعلم الكلي والجزئي في تعليم السباحة الحرة 

 والظهر.
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وتم اختيارهم -الرياضيةكلية التربية -طالبا من طلبة املرحلة ألاولى  89ضمنت عينة البحث تو 

بطريقة عشوائية وتم تقسيمهم الى مجموعتين التجريبية والضابطة، املجموعة التجريبية طبق عليها البرنامج 

ي وقد توصلت الدراسة الى ما يلي: باستخدام التعلم الكلي واملجموعة الضابطة باستخدام التعلم الجزئ

أفضل أسلوب لتعلم في تعلم السباحة الحرة والظهر،  زئيظهور فروق فردية بين أسلوب التعلم الكلي والج

 السباحة الحرة والظهر هو ألاسلوب الكلي من خالل الاعتماد على أسلوب التكرار. 

بعنوان ''دراسة أثر بعض أساليب التدريس على مستوى التعلم  (:2010-2009دراسة ايدير عبد النور ) -

 س التربية البدنية والرياضية''.الحركي واملهاري والتحصيل املعرفي خالل در 

وهدفت الدراسة الى معرفة مدى تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على مستوى التعلم 

 الحركي واملهاري والتحصيل املعرفي على املتعلمين في التعليم الثانوي.

بعدية متعلم في مرحلة الثانوية وقد استخدام الباحث اختبارات قبلية و  84وتضمنت عينة البحث 

 الشهيد معوش ادريس بوالية بجاية.بثانوية 

وقد توصلت الدراسة الى: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية لصالح 

 القياسات البعدية، هناك اختالف في يسب التحسن في مستوى التعلم الحركي واملهاري والتحصيل املعرفي.

استخدام طرق التدريس الحديثة في  قعبعنوان ''وا (:2014-2013وغريب نجيب ) دراسة نصير بولرباح -

 في الطور الثانوي''. الرياضيةالبدنية و التربية 

وهدفت الدراسة الى معرفة واقع توظيف طرق التدريس الحديثة أثناء حصة التربية البدنية 

  والرياضية في التعليم الثانوي.

ن أساتذة التعليم الثانوي لوالية ورقلة واعتمد الطالبان املنهج أستاذ م 99وتضمنت عينة البحث 

الوصفي حيث تم استخدام الاستبيان لقياس مستوى استخدام طرق التدريس الحديثة في حصة التربية 

 البدنية والرياضية.

وقد توصلت الدراسة الى أن هناك درجة كبيرة من استخدام طرق التدريس الحديثة في بناء حصة 

 ية البدنية والرياضية.الترب
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 :السابقة التعليق على الدراسات-9

تشير معظم الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع الى ان ألاسلوب او الطريقة املنتهجة تؤثر 

مع العلم ان معظم الدراسات السابقة تعبر عن طلبة املعاهد في كبير على تعلم املهارات الحركية، بشكل 

 العربية فقط.الجامعات 

بالنسبة ألوجه التشابه نجد أن معظم الدراسات استخدمت املنهج التجريبي ومعظم العينات كانت 

من طلبة املعاهد والجامعات العربية، حيث تم تقسيم العينات الى مجموعات تجريبية وأخرى ضابطة كما 

أكدت كل الدراسات أن الطريقة أن الدراسات تمحورت حول املهارات الحركية الفردية وكذلك الجماعية، و 

 أو ألاسلوب املنتهج يؤثر بشكل كبير على تعلم املهارات الحركية.

أما بالنسبة ألوجه الاختالف فإن بعض الدراسات استخدمت املنهج الوصفي كما كانت بعض 

وهناك من العينات املستخدمة من أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية وكذلك طلبة املرحلة الثانوية، 

 الباحثين من قام باستخدام اختبار قبلي وبعدي للعينة.

 ىدلوفي بحثنا هذا فقد حاولنا معرفة أي من طرق التعلم الحركي فاعلية لتعليم املهارات الحركية 

 تالميذ الطور املتوسط. 

 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:-10

الدراسات السابقة من نتائج وما خرجت به من من خالل اطالع الطالبان على ما توصلت اليه 

 توصيات تم استنتاج ما يلي:

  اكدت الدراسات السابقة على ضرورة تنويع ألاساليب التدريسية في تعديل الاستجابات الحركية

 .للمتعلمين

  أظهرت نتائج الدراسات التي استخدمت أنواعا مختلفة من ألاساليب التدريسية ان هناك اختالفا في

 ى التعلم الحركي واملهاري لدى التالميذ.مستو 

  اثبتت الدراسات السابقة ان تطوير القدرات الحركية للمتعلم يرتبط بمدى استخدام طرق التدريس

 الحديثة.
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 :تمهيد

تعد طرق التعلم الحركي من املكونات ألاساسية للمنهج التعليمي وذلك ألن ألاهداف التعليمية ال 

يمكن تقويمها إال بواسطة املعلم وألاساليب التي يتبعها في العملية التعليمية، وعلى املعلم أن يجعل وحدته 

يتبعه والذي من خالله يتم استثارة فيها لدى املتعلمين من خالل ألاسلوب التعليمي الذي التعليمية مرغوبا 

 فعاليتهم.

وقد تطرقنا في هذا الفصل الى عدة عناصر من بينها مفهوم التعلم الحركي وأهدافه وخصائصه، 

وكذلك شروطه والعوامل املؤثرة فيه، كما تطرقنا الى طرق التعلم الحركي ومراحله وكذا النظريات املفسرة 

 لتعليمية وأهمية التغذية الراجعة في التعلم الحركي. له، والعالقة بينه وبين الوسائل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طرق التعلم الحركي                                                         :  الفصل األول

 30 

 مفهوم التعلم:-1

يخلو أي نوع من أنواع النشاط او أي نمط من أنماط السلوك التعلم عملية معقدة ومركبة وال يكاد 

 إلانسانية.البشري من نوع من التعلم، فالتعلم بصفة عامة أساس ي في حياة الفرد وفي تطوير الشخصية 

''ويتفق علماء النفس على أن التعلم هو: عملية تغيير أو تعديل في سلوك الفرد نتيجة لقيامه 

لنضج أو لبعض الحاالت املؤقتة كالتعب او لبنشاط على شرط أال يكون هذا التغيير أو التعديل قد تم نتيجة 

 1الوقتي على السلوك وألاداء''.تعاطي بعض العقاقير املنشطة او غير ذلك من العوامل ذات التأثير 

''التعلم هو لب العملية التعليمية والتربوية، وأي صورة من صور النشاط التربوي إنما هي عبارة عن 

موقف تعليمي هادف، ويحدث التعلم عندما يحتك املتعلم بموقف معين في ظروف خاصة، فمهما تعددت 

هذا بل الشروط الالزمة للتعلم دون الاخالل بإحداهما، و الطرق التعليمية فإنه ينظر الى طرق التعلم من خال

  2يصبح ما تعلمه الكائن الحي ذا مضمون في حياته''.

''اكتساب املتعلم معلومات وخبرات جديدة تؤهله ملواجهة التحديات ومنافسة املجتمع على أساس 

 الحقائق العلمية.

استجابة ترض ي  ىتكرر حتى يصل الفرد ال''تغير في السلوك له صفة الاستمرار وصفة بذل الجهد امل

 3دوافعه وتحقق غايته''.

''يعتبره محمد صبحي حسنين بانه: التغير في تبني السلوك أثناء النشاط ويغلب عليه طابع التكرار، 

 أي تعديل السلوك عن طريق املمارسة.

اكتساب الوسائل يراه وجيه محجوب أنه: ''عبارة عن تغير في السلوك الناتج عن الاستثارة، أي 

 4املساعدة على استيعاب الحاجات والدوافع لتحقيق الهدف''.

 

 

                                                           
، مؤسسة عالم الرياضية ودار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، 10، طرات الحركية لكرة السلةاالتعلم التعاوني الكتساب المهركريا عباس زيد: دانيا  1 

 . 40، ص4102مصر، 

 .00، ص4104، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 0ط التعلم )نظريات وتطبيقات(،أنور محمد الشرقاوي:  2 

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،(سنة 21-21إدراك أهمية تخطيط البرامج التدريسية العلمية في اعداد وتكوين الفئات الصغرى لكرة اليد )يرة سعد: سد 3 

 .42-42، ص4112-4112جامعة الجزائر، الجزائر، معهد التربية البدنية والرياضية، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، (سنة 22الى  1التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية من ادراج تعلم السباحة في منهاج ): باغقول جمال 4 

 .27، ص4112-4112جامعة الجزائر، الجزائر، معهد التربية البدنية والرياضية، 
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 مفهوم التعلم الحركي:-2

من خالل هذا التعلم يمكن اكتساب و يعتبر التعلم الحركي من ألامور املهمة في كل ألالعاب الرياضية 

يقتصر على عمر معين وألجل  معلومات وخبرات يستطيع من خاللها الفرد الحصول عليها، والتعلم الحركي ال 

 تطوير املستويات الرياضية وجب العمل على أسس وضوابط خاصة في عملية التعلم.

هارة الحركية الناتجة عن الشروط التجريبية والتطبيقية امل''يعرف التعلم الحركي بانه تطور في 

 لنضجية او الوظائف الفسيولوجية.وليس بسبب العمليات ا

لحركي مجموعة العمليات التي تحدث من خالل التمرينات أو الخبرات والتي كما يقصد بالتعلم ا

 تؤدي الى تغير ثابت في قدرة او مهارة ألاداء.

هو عملية التي من خاللها يستطيع املتعلم تكوين قابليات حركية جديدة أو تبديل قابلياته عن 

 1طريق املمارسة والتجربة''.

ملمارسة على أن يكون هذا التعديل والتغيير ثابت نسبيا، وال يكون ''تعديل وتغيير في السلوك نتيجة ا

 2مؤقتا مرهونا بظروف أو حاالت طارئة''.

''اكتساب واستيعاب واستعادة للحركات بشكل عام، والحركات واملهارات الرياضية تؤثر وتتأثر 

ومعرفته السابقة، وإن للممارسة بالبيئة املحيطة بالفرد كونه محور هذه العملية، باالعتماد على خبراته 

والتدريب أثرا مهما في عملية التعلم، فضال عن تأثير استخدام الوسائل املختلفة التي تضيف وتساعد املعلم 

  3واملتعلم على إنجاز الواجب املطلوب''.

وتعد ''عبارة عن عملية الحصول على املعلومات ألاولية للحركة والتجارب لألداء وتحسينها وتثبيتها، 

هذه العملية جزء من عملية التطور العام للشخصية وهو أيضا مجموعة من العمليات املرتبطة بالتدريب 

 4التي تقود الى تغيرات ثابتة نسبيا في ألاداء''.

رات الحركية والقدرات البدنية والسلوك ا''عملية تحسين التوافق الحركي ويهدف الى اكتساب امله

  .املناسب للمواقف املختلفة

                                                           
 .01-02، ص4112، دار دجلة، عمان، األردن، 0، طالتعلم والمهارات األساسية في كرة القدمموفق أسعد محمود:  1 

 .04ص ،4111، دار الشروق، عمان، األردن،0، طسيكولوجية التعلم الصفييوسف قطامي، نايف قطامي:  2 

 اطروحة، (تأثير بعض استخدامات أنظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم بالنموذج الرمزي لتعلم المهارات الهجومية بالمبارزة)عادل فضال علي:  3 

 . 04، ص4111جامعة بغداد، العراق، لية التربية الرياضية، كدكتوراه غير منشورة، 

 .19، ص4112، دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق، 0، طاساسيات التعلم الحركي: الدليميعبد زيد  ناهدة  4 
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 1التعلم الحركي يتضمن تغييرا او تعديال تقدميا أو تطوريا في ألاداء او في سلوك الرياض ي''.

''إن التعلم الحركي هو تغيير يحدث في ألاعصاب نتيجة تراكم الخبرات لذا فإن هنالك عملية داخلية 

العملية هو التغير الحاصل في السلوك الحركي، وأن التغيير يمكن تقويمه بصورة  اتهتحدث، ويكون نتيجة له

وليس  غير مباشرة عن طريق السلوك الحركي، وهنا تجدر إلاشارة الى ان التعلم يكون نتيجة التكرار والتدريب

 2نتيجة النضج او الدوافع''.

وانها تكمن في مجمل التطور للشخصية ''التعلم الحركي يعني اكتساب وتحسين املهارات الحركية، 

 3إلانسانية وتتكامل بربطها باكتساب املعلومات وبتطوير التوافق واللياقة البدنية واكتساب صفات التصرف''.

''مجموعة العمليات التي تحدث من خالل التمرينات أو الخبرات والتي تؤدي الى تغير ثابت في قدرة 

 أو مهارة ألاداء.

 4ت في ألاداء الناتج عن التدريب واملمارسة العملية''.هو التحسن الثاب

 خصائص التعلم الحركي:-3

 5توجد خصائص عدة يتميز بها التعلم الحركي وهي:

التعلم الحركي يحدث كنتيجة للممارسة والخبرة، وهذا يعني أنه ال توجد مصادر أخرى للتغير كاملرض  -

 والنضج.

 اشر، وبالتالي هناك فرق بين التعلم وألاداء.التعلم الحركي ال يمكن مالحظته بشكل مب -

 التعلم الحركي مرادف للتغير في السلوك. -

 يستطيع الفرد أن يرى ألاداء ويقومه ولكن التعلم ال يمكن مالحظته ألنه تغير داخلي. -

حتى بعد تعلم الالعب ملهارة معينة يكون من الصعب تحديد مدى التعلم الحركي من عدمه الذي قد   -

 بعض ألاحيان الى الحظ مثال.يرجع في 

 

                                                           
 .22ص، 4114، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 0، طعلم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي:   1 

 .02، ص4114، مكتبة الصخرة للطباعة، بغداد، العراق، 0، طالتعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون:   2 

 .9-2، 4111، دار وائل للنشر، بغداد، العراق، 4، طنظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب، أحمد بدري حسين، مازن عبد الهادي:   3 

 .412، ص4114، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، 0ط لتدريب الرياضي التربوي،امفتي إبراهيم حماد:   4 

 سا. www.uobabylon.edu.iq ،42-10-4104 ،04:27ناهدة عبد زيد الدليمي:   5 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 أهداف التعلم الحركي:-4

للتعلم الحركي أهداف كثيرة وواضحة لها أهميتها فعند تعلم املبتدئ أي مهارة او حركة معينة على 

 1املعلم أن يحقق هدفين يقوم بإيصالهما الى املتعلم وهما:

تزويده باملعلومات املوجودة لديه يقتض ي بنقل محتوى املهارة الى ذهن املتعلم أي  الهدف التعليمي: -

 والعمل على تصحيح ألاخطاء منذ البداية حتى يتمكن من التقدم في مستوى ألاداء الحركي نحو ألافضل.

يقتض ي بتوظيف الفكرة العامة للوحدة التعليمية اجتماعيا أي ضرورة إلافادة من  الهدف التربوي: -

ا فإن أهداف التعلم الحركي لها أثر كبير في معرفة مفهوم الوحدة التعليمية في الحياة العملية، لذ

 حاجات املجتمع.

 عوامل التعلم الحركي:-5

ة بالتعلم الحركي تساعد على استيعاب املعلومات التي تتعلق بأداء يهناك عدة عوامل معن

 2الحركات، فضال عن عامل التشويق والاثارة الذي يعمل على زيادة رغبة املتعلم:

 )الوضوح، السهولة، التدرج(.الاستيعاب  -

 التشويق والاثارة. -

 الاتقان والثبات والتجارب السابقة. -

 املمارسة. -

 دافع الحركة. -

 تأثير املجتمع والبيئة. -

 النضج. -

 النمط الجسمي. -

 املزاج وأنماطه. -

                                                           
 اطروحة، (للعب في تطوير القدرات المعرفية والمهارات الهجومية للطالب بكرة اليدتأثير التصميم التعليمي الشامل والتعلم با)خالدة عبد زيد الدليمي:   1 

 . 22، ص4100جامعة بابل، العراق، كلية التربية الرياضية، دكتوراه غير منشورة، 

 .02، ص4114، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 10، طمختارات في التعلم الحركيناهدة عبد زيد الدليمي:   2 
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 1( عوامل أخرى وهي:2002فضال عن ما ذكر من عوامل التعلم الحركي فقد أضاف )وجيه، 

 عملية التعلم. -

 عوامل شخصية للمتعلم. -

 مكان املتعلم. -

 العوامل املؤثرة في التعلم الحركي:-6

توجد العديد من العوامل والتي تؤثر في املواقف التعليمية، وتستوجب هذه املواقف من املعلم 

 2تقسم هذه العوامل الى آلاتي:و إلادراك حتى يتمكن من ضبط هذه العوامل والتحكم بتأثيراتها 

العمر والجنس، الخبرات السابقة، الذكاء، النضج العوامل الشخصية الخاصة بحالة املتعلم: -6-1

 الانفعالي، القدرات الحركية العامة، املستوى الاجتماعي، سالمة ألاجهزة الداخلية ولياقتها.

ليمية، مكان املنهج التعليمي وأساليبه، ألادوات التعالعوامل الخارجية والخاصة بحالة املتعلم: -6-2

 عملية التعلم الحركي ووقتها، املدرس البيئة الاجتماعية. 

ضرورة وجود إلاثارة التي تحقق ،التكرار يساعد على تكوين روابط  عوامل متعلقة بالتعلم الحركي:-6-3

الاستجابة الحركية، الضيق وعدم الارتياح من بعض الحركات يعمل على اضعاف رغبة املتعلم، تكوين 

ين املوقف التعليمي ورد الفعل إلتمام عملية التعلم، القيام باستجابات متعددة قبل الوصول الى روابط ب

 الاستجابة الصحيحة.

 شروط التعلم الحركي:-7

 من بين الشروط والعوامل املسيرة للتعلم الحركي هي:

''اذ تبين ألاهداف السلوكية ما املطلوب من املتعلم بالضبط، أي أنها  معرفة ألاهداف السلوكية:-7-1

ترتكز على ماهية السلوك الحركي الذي يجب ان يؤديه املتعلم بعد عملية التعلم الحركي، ألامر الذي يوجه 

                                                           
 .42ص، 4114، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 10، طأصول التعلم الحركيوجيه محجوب، احمد البدوي:   1 

، رسالة ماجستير غير (تأثير استخدام الحاسوب في تعلم بعض المهارات األساسية في الجمناستيك الفني للنساء)عدنان احمد أمين الدغستاني:   2 

 .97-94، ص4111جامعة بغداد، جامعة بغداد، العراق، كلية التربية الرياضية، شورة، من
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 جهود املعلم اثناء الوحدة التعليمية نحو مساعدة املتعلم على تحقيق هذا السلوك الحركي، كما يجعل من

 1السهل اجراء اختبارات دقيقة ملعرفة مدى تحقيق هذا السلوك الحركي من عدمه''.

''هو حدث من احداث املثير إذا ظهر في عالقة زمنية مالئمة مع الاستجابة الحركية، فإنه  التعزيز:-7-2

 2ويقسم الى نوعين:، ''يميل الى املحافظة على قوة هذه الاستجابة أو زيادة هذه العالقة بين املثير ومثير آخر

 التعزيز املوجب: الذي يتخذ صورة مكافأة يحددها املتعلم. -

 التعزيز السالب: إن إلاتجاه الحديث في العملية التعليمية والتربوية يقلل من قيمة التعزيز السالب. -

 مراحل التعلم الحركي:-8

تبين مراحل التعلم الحركي القاعدة التي يسير عليها التطور في تكوين حركات جديدة منظمة، كما 

 عمليات سواء في الرياضة أو في ألاعمال البدنية.الانه يمكن تحديدها عن طريق املالحظة واملقارنة لكثير من 

توجيه واملساعدة ملحاولة العمل على ''إن ألاداء املستمر للمهارة الحركية مع ال: يمرحلة التوافق ألاول-8-1

نجاح الفرد الرياض ي في أداء املهارة الحركية الجديدة ألول مرة، تعد من اللحظات الحاسمة والهامة والتي قد 

تحدث فجأة او على انتظار، ويمكن مالحظته في الحياة العامة، فنجاح الطفل في السير وحدة او النجاح في 

إمكان السباح في السباحة، أو العب جمباز في أداء مهارة جديدة، نقصد بنجاح قيادة دراجة ألول مرة، أو 

  3التوافق البدائي''.بالفرد في أداء املهارة الجديدة ألول مرة 

''لقد سميت هذه املرحلة باإلضافة الى مرحلة التوافق الجيد مرحلة التوافق الجيد للحركة: -8-2

 التوافق أو ألاداء الجيد للحركة.بمرحلة الاكتساب الجيد للحركة أو 

وتهدف هذه املرحلة الى التخلص من معظم ألاخطاء الفنية الكثيرة والتي تميزت بها املرحلة 

   4التعليمية السابقة، حتى تبدأ الحركة نظيفة خالية من الزوايا الحادة والحركات الغربية في مسار الحركة''.

م املدرب الرياض ي بتشكيل الطرق املختلفة و هذه املرحلة يق''وفي مرحلة اتقان وتثبيت الحركة: -8-3

بعملية املراقبة والتقويم للمستوى، في حين يقوم الرياض ي بالتدريب على ألاداء تحت مختلف قيامه لألداء مع 

 5الطرق املتعددة التي يشكلها املدرب حتى يستطيع بذلك اتقان ألاداء وتثبيته''.
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تعلم من التعلم من مرحلة التوافق الدقيق حتى التي يتمكن فيها امل''ان هذه املرحلة تشتمل سير 

أداء الحركة بنجاح، وتحت جميع الظروف واملتطلبات الصعبة والغير متعود عليها سابقا، وفي هذه املرحلة 

نتوصل الى أعلى درجة من التنظيم والضبط العالي، وبالتالي الوصول الى التوافق الدقيق وتطور إمكانية 

 1استكماله مع تنوعه يعتبران ألاساس من اجل الوصول ألي هدف حركي في مرحل التعلم''.

 طرق التعلم الحركي:-9

تختلف املهارات الحركية والحركات فيما بينها تبعا لنوعها وطريقة أدائها، مما يتطلب الطريقة 

املتعلم على أفضل النتائج لألهداف املناسبة ألنها تعتبر وسيلة فعالة في تنظيم الخبرات التعليمية ليحصل 

 املراد تحقيقها، ومن الطرق التعليمية في تعليم املهارات الحركية:

يتم تقسيم املهارة الى اقسام منفصلة حيث يقوم املدرس باالنتقال من الجزء الذي الطريقة الجزئية: -9-1

ركة، ويلجأ املدرس الى هذه الطريقة في حالة الى الجزء الذي يليه حتى الانتهاء من املهارة أو الح املتعلم تعلمه

املهارات والحركات الرياضية املركبة، حيث تساعد هذه الطريقة التالميذ على تعلم املهارة او الحركة الرياضية 

 كما ذكر في السابق.من خالل تجزئتها 

متعلم سيكتسب ومن أهم إيجابيات هذه الطريقة أنها تراعي الفروق الفردية للتالميذ، أي أن كل 

املهارة أو الحركة الرياضية على حسب قدراته الفردية والشخصية، فهناك من يستوعب املهارة من املرة ألاولى 

ألدائها وهناك من يستوعبها من املرة الثانية، وهناك من يحتاج الى عدة مرات من أجل أن يفهم ألاداء الفني 

 للحركة.

تعليم املهارة، كما انها تجعل من عملية التعلم مملة ومن سلبياتها أنها تستلزم وقت طويل ل

  2، كما ان املدرس يلجا اليها عندما يكون عدد التالميذ في الفصل قليل.الفتقارها الى عنصر التشويق

كاملة دون  ىفي هذه املرحلة ال يتم تقسيم املهارة أو الحركة الى أقسام وإنما تؤدالطريقة الكلية: -9-2

املدرس بمالحظة أداء التالميذ ثم تصحيح ألاخطاء التي وقعوا فيها، من خالل إعطاء  تجزئة، حيث يقوم

إرشادات توجيهات وتعليمات تساعدهم على أداء نموذج الحركة بشكل سليم، حيث تساعد هذه الطريقة 

تكوين التالميذ على فهم محتوى الحركة من خالل أدائها كنموذج كامل دون تقسيم وهذا يساعد املتعلم على 

 يجعله يؤدي الحركة بشكل صحيح.  كاملتصور حركي 
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ومن أهم إيجابيات هذه الطريقة أنها ال تحتاج الى وقت طويل للتعلم كما أنها تجعل من العملية 

التعليمية مشوقة وتشبع رغبة التالميذ في التعلم الذاتي، حيث تبعدهم عن امللل الناتج عن تجزئة املهارة كما 

 بقة.في الطريقة السا

ومن سلبياتها أنها ال تراعي الفروق الفردية للمتعلمين، حيث أن كل متعلم يمتلك مستوى معين من 

إلامكانيات والقدرات الشخصية التي تحتاج الى فهم وتركيز وعدد معين من املحاوالت حتى تتم عملية فهم 

ارة بشكل سريع، حيث يحتاج و خاصة اذا ما تم اداء او عرض امله واكتساب املهارة الحركية بشكل صحيح

، و هذا ما يجعل ا، فضال عما يتميز به اداء املتعلم من كثرة الاخطاء اثناء الاداءاملتعلم الى فهم بعض اجزائه

 1منها طريقة صعبة الفهم. 

''وفيها تؤدى املهارة الحركية ككل ثم نختار ألاجزاء الصعبة من املهارة الحركية الطريقة املختلطة: -9-3

ويتم التدريب عليها وتكرارها وبعد اتقانها يقوم املتعلم بأداء الحركة ككل مرة أخرى والتدريب عليها باستمرار 

ات الحركية يمكن وباستخدام هذه الطريقة في تعليم املهار  "الجزئية الكلية"ويطلق على هذه الطريقة 

  2''.في كل منها العيوبي فوكذلك تال الجزئيةالاستفادة من مميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة 

 مميزات التعلم الحركي: -11

 3توجد أربع مميزات ينفرد بها التعلم الحركي وهي:

في بعض الوظائف  ان التعلم الحركي هو مجموعة من التغيرات التي تحدث عندما يصبح ألافراد ماهرين .أ

 والوجبات من جراء التمرين.

 ان التعلم الحركي يحث من خالل الخبرة والتجربة والتمرين. .ب

ليس باإلمكان مالحظة وقياس التعلم الحركي مباشرة وانما نالحظ التغيرات التي تحدث في السلوك او  .ج

 ألاداء الحركي.

 ء الحركي.أن التعلم الحركي ينتج تغيرات دائمة في السلوك او ألادا .د
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 أهداف قياس التعلم الحركي:-11

 ان الهدف من قياس التعلم الحركي يعود ألسباب منها:

 الوقوف على مستوى املتعلم ومقارنته باملتعلمين آلاخرين.'' -

 الحكم على مدى تقدم املتعلم في املهارة. -

 الكشف عن ألاخطاء وسرعة تداركها. -

 1.''من دافعيته نحو املمارسة معرفة املتعلم مدى التقدم الذي حققه يزيد -

 التعرف على مدى مناسبة املهارة للتعلم الحركي.'' -

 تقسيم طرق التعلم الحركي املستعلمة واملنهج املوضوع. -

  2.''مساعدة املربي على التوجيه والتحكم في عملية التعلم -

 أخطاء في التعلم الحركي:-12

 هوالتي يرتكبها املتعلم ترجع غالبا لعدم فهمإن ألاخطاء التي تحدث أثناء عملية التعلم الحركي 

لحركة، وتظهر هذه ألاخطاء عندما يالحظ املدرس ان املتعلم يستخدم السرعة في وقت ال تلزم فيه السرعة ل

 مثال وفيما يلي أهم أسباب حدوث ألاخطاء اثناء التعلم الحركي:

 عدم وصول الفرد الرياض ي الى درجة الاعداد البدني الكافي.'' -

 افتقار الالعب ألحد مكونات اللياقة البدنية. -

 التصور الخاطئ للمهارة الرياضية. -

 .سوء فهم الالعب نتيجة عدم وضوح الشرح -

 .عدم مناسبة املهارة الحركية لسن ومستوى الالعبين -

 3.''عدم توافر امليل والرغبة ألداء الحركة -
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 النظريات املفسرة للتعلم الحركي:-13

تطرقت الى موضوع التعلم الحركي، وكما هو معروف فإن عملية التعلم ليست هناك عدة نظريات 

بالبسيطة بل هي عملية معقدة وفي الواقع إن كل نظرية من هذه النظريات تفسر نوعا معين من التعلم 

 وبالنظر الى هذه النظريات املختلفة نجد انها ليست متناقضة فيما بينها ولكنها متكاملة.

على التغيرات  انظرية في التعلم الحركي، وهي نظرية ترتكز أساس م''تعد أبسط وأقد العادة:نظرية -13-1

الداخلية للمتعلم، والذاكرة الحركية هي أساس العادة، ألن املتعلم ما لم يؤد الحركة بالرجوع للذاكرة 

نوع من السلوك املكتسب الحركية عدة مرات، ال تصبح تلك الحركة أو املهارة عنده عادة، ألن العادة عبارة 

يصبح ثابت ال يتغير مع التكرار والخبرة، كما ان الاستجابة الحركية التي يعقبها تشجيع تميل الى التكرار، أما 

 1الاستجابة الحركية التي ال يعقبها أي تشجيع او يعقبها عقاب فال تميل للتكرار''.

ظرية هو ان املتعلم يقوم بعمل مقارنات بين ما ''إن أهم جانب في هذه الن نظرية الدائرة املغلقة:-13-2

النجاح في الاستجابة الحركية، فإذا تمت مالحظة ألاخطاء تم عمله وبين ما هو متوقع، ويقوم مستوى 

فيمكن عمل التصحيح والتعديل لألداء الحركي، كما أكدت هذه النظرية بأن الحركات تنفذ عن طريق 

عضاء الجسم وبين املرجع التصحيحي الذي تعلمه سابقا، وأن املرجع املقارنة بين التغذية الراجعة من أ

 2ن ألاثر الحس ي عبارة عن مجال حس ي''.االتصحيحي الذي يعتمده املتعلم يسمى ألاثر الحس ي، و 

''إن هذه النظرية مشابهة في بعض الجوانب لنظرية الدائرة املغلقة  نظرية الدائرة املفتوحة:-13-3

إال ان نظرية الدائرة املفتوحة تفترض أن التتابعات الرئيسية لسلوك الحركة تتوالى بمجرد للتغذية الراجعة، 

ويعتقد حدوث تقدم في التتابع كلما كان لها تخطيط في املخ، وتتطلب القليل من  ،ان تبدأ الاستجابة للمثير

د ان التغذية الراجعة قد التغذية الراجعة، أو قد ال تتطلب تغذية راجعة على الاطالق، مع ذلك فإنه يعتق

 3تحدث تغيرات في البرنامج من وقت آلخر''.

'' تشير هذه النظرية الى أن فردا ما يتعلم مفهوما عاما عن استجابة نظرية مخطط الاستدعاء:-13-4

حركية، وهذه يمكن استعمالها في العديد من املواقف التعليمية النوعية املختلفة، وإن مثل هذه النظرية 

في تفسير التصنيفات الهائلة لنماذج الحركة التي تظهر في ألاداء الفعلي الهائلة لنماذج الحركة التي تساعد 
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تظهر في ألاداء الفعلي، ومثال ذلك هو أن يتعلم املتعلم الارسال املواجه من ألاعلى )التنس(، ومن ثم يستعمل 

  1هذا املخطط عند تعلمه الضرب الساحق في الكرة الطائرة''.

 تصحيح ألاخطاء في التعلم الحركي:-14

إن الخبرة تأتي نتيجة املام املدرس بالعوامل الهامة في التدريس، فنظرة املدرس وحدها تستطيع 

  2تحديد العوامل املسببة للخطأ والتي تأتي نتيجة إملام املدرس بكل أجزاء الحركة واملراحل التي تمر بها.

 مباشرة حتى ال تعطى فرصة لتكراره.سرعة إيضاح الخطأ وذلك عقب ألاداء  -

 تشكيل التمرين بطريقة صحيحة بشكل ال يدع املجال لحدوث ألاخطاء. -

 اقناع املتعلم بخطئه يساعد على فهم الجزء الذي أخطأ فيه. -

 استخدام تعليمات واضحة، متسلسلة ومختصرة اثناء عملية تصحيح ألاخطاء. -

 ملدرس بتصحيح ألاخطاء الرئيسية ثم ألاخطاء الفرعية.التدرج في عملية تصحيح ألاخطاء، حيث يقوم ا -

تصحيح وضع الجسم للمتعلم من طرف املدرس يعد من أول إلاجراءات املتخذة اثناء تصحيح ألاداء  -

 الحركي.

ضرورة مشاهدة الحركة الخاطئة من طرف املتعلم وذلك حتى يفهم موقع الخلل في أداء وبالتالي ال  -

 يكرره.

 ى ال يكون لذلك آثار سلبية على نفسية املتعلم.تشعور املتعلم املخطئ، حمراعاة عدم إيذاء  -

 أسس التعلم الحركي:-15

ي على الحركات ألاساسية الفطرية الطبيعية املوروثة جينيا في س ''تعتمد التربية الحركية بشكل أسا

باكتساب الطفل أكبر قدر  جسم الانسان وهي تهدف من خالل برامجها التربوية املقننة الى اثراء هذه الحركات

ممكن من ألانماط الشائعة في الحياة الدراسية او في الترويح والرياضة على سبيل التعجيل بنمو املهارات 

 3الحركية املختلفة للوصول الى الكفاية الادراكية الحركية، والى الطالقة الحركية وغيرها من ألاهداف''.
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 تعلم الحركي:مبادئ يجب مراعاتها أثناء عملية ال-16

 1( أنه يجب مراعاة املبادئ التالية:John Henry pestalziيرى جون هنري بستالزي )

 البدا بالحركات ألاساسية.'' .أ

 الانتقال من املحسوس الى املعقول. .ب

 الانتقال من البسيط الى املركب. .ج

 الانتقال من العام الى الخاص. .د

 الانتقال من املجمل الى املفصل. .ه

 .''املعلوم الى املجهول الانتقال من  .و

 الوسائل التعليمية والتعلم الحركي:-17

ان الوسائل التعليمية واستخدامها في عملية التعلم الحركي لم تعد موضوعا غير مهم في العملية 

التعليمية وكذلك التدريبية، بل على العكس فقد أصبحت عنصرا أساسيا ال غنى عنه، ويكمن ذلك في زيادة 

استخدامها من طرف املدرسين واملدربين على حد السواء في العالم أجمع، حيث تجعل هذه الاقبال على 

ألاخيرة من عملية التعلم الحركي أكثر مردودية من حيث ألاداء، خاصة أنها تطور مستوى التصور الحركي 

شكل أكثر فاعلية ب ةبشكل كبير وهذا ما يجعل من أداء املتعلم او الالعب يكتسب املهارة أو الحركة الرياضي

 ونجاح.

وقد أكد العديد من العلماء والخبراء على أهمية استخدام الوسائل التعليمية املختلفة في العملية ''

التعليمية، حيث تجعل املتعلم أكثر إيجابية اثناء املشاركة كما أنها تسهل من العملية التعليمية على كل من 

ا أكثر فعالية، وهذا يساعد املتعلم أو الالعب على تحقيق أهدافه املدرسين واملدربين على حد السواء وتجعله

بدرجة عالية من ألاداء الفني والتقني، كما يمكن مالحظة انها تساعد على تحقيق الكثير من ألاعباء وتسهل 

 2.''ألامور في مجاالت التعليم والتدريب

 

 

 

 

                                                           
 .21-21مروان عبد المجيد إبراهيم، مرجع سابق، ص  1 

جامعة العربي بن مهيدي، أم  ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية محاضرة في مقياس اكتساب المهارات الحركية،محيمدات رشيد:   2 

 سا.02.11-02.11، 4102-00-41يالبواقي، ف
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 أهمية استخدام الوسائل التعليمية في التعلم الحركي:-18

للوسائل التعليمية أهمية كبيرة في التعلم الحركي، وال سيما في املواقف التعليمية والتدريبية حيث 

عملية التعلم الحركي أكثر فعالية، ويمكن تحديد هذه ألاهمية جعل يلجأ اليها املدرسون واملدربون من اجل 

 1في التالي:

 توفر الجهد والوقت املبذول.'' .أ

 .املعلومات واملعارف املهارية والخططية وتمكن الالعبين من تصورهاتساعد على توصيل  .ب

 تساعد على توسيع مجال الخبرات التي يمر بها املتعلم وتجعلها أكثر فاعلية. .ج

 تساعد على اثارة دافعية املتعلمين وتخلف عندهم الحوافز الشديدة نحو التعلم. .د

 ين على القيام بأداء املهارات كما هو املطلوب.تبسيط ألافكار واملعلومات وتوضيحها، وتساعد املتعلم .ه

 . ''تساعد على رفع مستوى املتعلمين واستعدادهم وتشويقهم الى التعلم .و

 أهمية التغذية الراجعة في التعلم الحركي:-19

للتغذية الراجعة أهمية كبيرة في عملية التعلم الحركي، حيث تساعد املتعلم على تطوير ألاداء 

 2نحو ألافضل كما يلجا إليها املدرس الستثارة دافعية التالميذ نحو التعلم.الحركي وتحسينه 

لتالميذ بالتغذية الراجعة يساهم اسهاما كبيرا في زيادة فعالية التعلم ويجعل لان تزويد املدرس 

 التلميذ يندمج مع املواقف التعليمية.

 التالميذ، حيث تساعد املدرسوهنا تظهر أهمية التغذية الراجعة وخاصة في املواقف الصفية مع 

تساعد املتعلمين على اكتشاف املواقف التعليمية  كماوتعديل عملية التعلم الحركي الصفي،  ضبط على

الصحيحة فيتم تلقيها واكتسابها، ومن جهة أخرى يتم التعرف على املواقف الصفية والسلوكات الخاطئة 

 فتحذف او يتم الغاؤها.

درب بإعطاء التغذية الراجعة بشكل لفظي يعجل من تعلم املهارات وفي مجال التدريب يقوم امل

 الحركية ويهدف الى تحسين ألاداء املهاري ككل لالعب.

 

                                                           
 .21يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط: مرجع سابق، ص  1 

تأثير التغذية الراجعة الخارجية في تعلم واحتفاظ مهارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة لدى طالب المرحلة )اياد علي حسين، حازم محمد علي:   2 

 .22-29، ص4107، 01، العدد 04ة الرياضة المعاصرة، المجلد ، مجل(( سنة21-21المتوسطة بأعمار )
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 أهمية الحواس في التعلم الحركي:-21

خالل التعلم الحركي يستقبل الفرد الرياض ي الاحساسات املختلفة عن طريق الحواس، هذا وتعد 

 1الرياض ي.طريق الحواس أساسا لردود ألافعال التي يقوم بها الفرد  الخبرات الحسية التي تأتي عن

''ومن أهم املبادئ التي تجعل من املواقف التعليمية ذات آثار إيجابية هو إلاعالء من شان 

الحواس، ومن الادراك الحس ي في اكتساب املعرفة، فاملعرفة تأتي أوال عن طريق الحواس ويجب ان تبنى 

الحركي على الادراك الحس ي او الخبرة الحسية بدال من بناءها على نشاط الذاكرة، أي يجب عملية التعلم 

 ان يعرف الفرد الرياض ي املهمة بواسطة معرفة الش يء )املهارة(.

فالتعلم الحركي مرتبط بالبيئة الخارجية وان دوافع هذه البيئة تصبح مؤثرة عن طريق قدرة 

 وقابلية الحواس''.

 تعلم الحركي:الادراك وال-21

إن الادراك عملية عقلية لها أثر كبير على التعلم وتؤثر على قابلية الفرد الحركية وتحسينها وكذلك 

 2.لحركية ويسهل الربط بين الحركاتسهولة فهم وإدراك املسائل ا

قيق للموقف وإن د''ان التفكير الصحيح معناه إدراك املوقف الصحيح للحركة كذلك التفسير ال

هذه العملية تأتي عن طريق الحواس ولهذا اقترن الادراك بموضوع إلاحساس او الاحساسات التي هي ظاهرة 

أولية بسيطة لظاهرة الادراك، أي أن إلاحساس يسبق الادراك فاإلدراك يستمد فعاليته ومقاومته من 

 عملية الادراك''. لحواس وهناك تتماالحواس التي تنقل املؤشرات من ألاعصاب الى 

 بعض النقاط املهمة ألداء التعلم الحركي:-22

هناك بعض النقاط املهمة التي يجب على املدرس او املدرب ان يأخذها بعين الاعتبار أثناء تعليم 

  3املهارات الحركية وهي:

 .الاهتمام بالناحية النظرية ألداء املهارات الحركية" .أ

 أداء املهارة بشكل كلي. تعلم ألاداء الحركي بشكل أجزاء ثم .ب

                                                           
 .19مروان عبد المجيد إبراهيم: مرجع سابق، ص  1 

، دار غيداء للنشر 0، طأثر التمرينات لتطوير االدراك الحسي الحركي في أداء بعض المهارات األساسية لدى العبي كرة اليدسيعد نزار سيعد:   2 

 .27ص، 4100والتوزيع، عمان، 

 .12-12يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط، مرجع سابق، ص  3 
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 الارتقاء بمستوى الاستعدادات البدنية والوظيفية والحركية والذهنية. .ج

العمل على التطبيق الصحيح ألقسام املهارة وبالشكل الذي يساعد على تصحيح ألاخطاء من خالل  .د

 مقارنة الخطأ والصواب''.

 التطور الحركي:-23

التطور الحركي ناقصا غير مكتمل قياسا الى تطور البحوث في ما زال البحث الى يومنا هذا في مجال 

 1املجال العقلي والاجتماعي ويظهر هذا النقص خاصة في مجال التطور الحركي للطفل.

هذه الظاهرة تبين لنا تأثير الحركة على تطور الانسان لم تستغل بصورة صحيحة ويظهر ذلك من ''

رياضية وذلك من خالل دروس التربية الرياضية في املدراس، وأن عدم الاهتمام بالعمل الجسمي والتربية ال

عنا في اعتبارنا نحن القائمين بها تأثير الحركات الجسمية ضعملية التربية والتعليم السليمة ال تتحقق إال إذا و 

 واعتبارها وسيلة هامة لضمان تحقيق تلك العملية''.

 التعلم الحركي وأداء املهارة:-24

باستيعاب الواجب املراد تعلمه من قبل املتعلم، لذلك يرتبط الاستيعاب بالحركات يبدأ التعلم 

   2املراد تعلمها، فعلى املتعلم أن يتوقع الهدف املطلوب الحصول عليه بواسطة التعلم.

''ان القابليات الحركية تتطور كلما ازدادت معرفة املتعلم بأقسام وأجزاء الحركة، وهذا يعتمد على 

الذاتية للمتعلم والتصحيح الذاتي فالشرح والتوضيح وفهم الحركات وربطها مع العرض يؤدي الى  املالحظة

 تقدم املهارة الحركية واتقانها بشكل أفضل وأسرع''.  

 

 

 

 

 

                                                           
 .071-041، ص4112، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، 0، طأسس الحركة في الحياة والرياضةكمال عبد الحميد:   1 

 .79، ص4107للنشر التوزيع، عمان، ، دار زهران 0، طالمبادئ األساسية لتدريب كرة القدميوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط:   2 
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 :خالصة

موضوع التعلم الحركي وطرقه هو واحد من املواضيع التي برزت على الساحة الرياضية ملا له من 

إلانجازات الرياضية، فالتعلم إذن ليس عمال بسيطا وانما هو حصيلة تداخل علوم كثيرة يؤثر أثر كبير على 

 على سلوك الفرد املمارس.
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 تمهيد:

إن الفائدة املرجوة من أي عملية تعليمية أو تدريبية هي التعلم الحركي، وضرورة اكتساب املتعلم 

املتعلم ال ملعرفة نظرية وتطبيقية ليس مجرد إضافة خبرات جديدة فقط، بل هو إعادة بناء خبرات حيث أن 

يستطيع تسطير مهاراته املختلفة بدون نمو قدراته البدنية الخاصة وتصحيحها وربطها بعناصر إلادراك 

 الحركي ومراعاة كل ما يتعلق ويحيط بالعملية التعليمية.

وقد تطرقنا في هذا املبحث الى عدة عناصر من بينها مفهوم ألاداء الحركي وانواعه وعالقته بعلم 

ك مفهوم ألاداء املهاري وانواعه ومراحله واهم العوامل املؤثرة في تطويره وطرق تنميته، أما فيما النفس، وكذل

عها واقسامها وعالقة القوام باملهارات انو أيخص املهارات الحركية فقد عرفنا املهارة الحركية وتطرقنا الى 

 الحركية والرياضية.

معنى ال يمكن ان نحصرها في مجرد تمرينات، التربية البدنية والرياضية بكل ما تحمله من  إن

وألعاب ترويحية ومسابقات فقط كما يعتقد البعض، حيث يتمثل دور التربية البدنية العظيم في بناء 

الانسان املتكامل من مختلف الجوانب: البدنية والرياضية والصحية والاجتماعية، والقادر على التكيف مع 

 تى يستطيع املشاركة في الحياة بطريقة صحيحة.املجتمع بإيجابية واقتدار عال ح

وفي املبحث الثاني سوف نتطرق الى مفهوم التربية البدنية والرياضية وتاريخها عبر مختلف 

عنصر ألاخير الى أستاذ النشاط البدني الوكذلك أهدافها التي تسعى الى تحقيقها ثم نتطرق في  ،الحضارات

 كفاءة املتعلم املهارية.  والرياض ي باعتباره املسؤول عن تطوير 
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I-املبحث ألاول: الكفاءة املهارية 

 ألاداء الحركي:-أ

 مفهوم ألاداء الحركي:-1

عة حركات لغرض انجاز واجب حركي معين وتشترك و ''عبارة عن قابلية الفرد على أداء حركة أو مجم

عضلي عال وهذا يحصل عن طريق  فيه مجموعة عضلية كاملة، ويجب أن يمتاز ألاداء الحركي بتوافق عصبي

التدريب والتعلم على أي حركة كانت بصورة كاملة من خالل تكرارها لعدة مرات، وهنا نشير الى أن ألاداء 

 1الصحيح للحركة يجعل تنفيذها أسرع ودقتها عالية باإلضافة الى قلة الجهد املستخدم''.

 أنواع ألاداء الرياض ي:-2

رياض ي الللداللة على مقدار إلانتاج وتتمثل أنواع ألاداء في املجال كثيرا ما يستعمل مصطلح أداء 

 2فيما يلي:

وقت واحد، ويستطيع املدرب ان  أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين لنوع ألاداء نفسه في ألاداء املواجه:''-

 جه جميع اجراءاته للصف كوحدة مناسبة.يو 

في التدريب تؤدي الى تنمية الصفات البدنية، وفي هذا النوع طريقة هادفة من طرق ألاداء ألاداء الدائري: -

 يقسم الالعبين الى مجموعات يؤدون اللعب عدة مرات بصورة متوالية.

أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين مع تغيير في املحطات او أداء الصف كله في محطات  ألاداء في محطات:-

 لف.''تمخمختلفة وأداء 

 ي:أنواع ألاداء الحرك-3

يعرف ألاداء الحركي على أنه سلسلة من العمليات الحركية والعقلية والحسية وهناك نوعان من 

 3ألاداء الحركي:

                                                           
 .62هاشم ياسر حسن: مرجع سابق، ص 1 

غير  الماسترمذكرة لنيل شهادة  (،-اكابر فئة-الطائرةعالقة دافعية اإلنجاز الرياضي بتحسين أداء بعض المهارات األساسية بكرة مخازني سيد علي: ) 2 

 .62، ص6102-6102معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، منشورة، جامعة أكلي أمحند اولحاج، البويرة، 

 .62سابق، صالمرجع نفس الهاشم ياسر حسن:  3 
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الجري  و ويمكن مالحظة عند أداء بعض الحركات ألاساسية مثل املش ي ''ألاداء الحركي العام:-

 والوثب والتسلق.

وطبيعة الفعالية او النشاط الحركي مثل كرة ويمكن مالحظة من خالل نوع  ألاداء الحركي الخاص:-

 القدم، كرة السلة، كرة الطائرة''.

 تحمل ألاداء الحركي:-4

''يعرف على انه )قابلية الرياض ي على أداء حركة أو مجموعة من الحركات الهادفة لغرض إنجاز 

(، بينما يعرفه واجب حركي معين وبدون انخفاض في املستوى البدني وتشترك فيها مجموعة من العضالت

املؤلف على أنه )إمكانية الالعب البدنية على أداء واجب حركي معين ألطول فترة زمنية بدون انخفاض في 

مستوى النشاط(، ويجب ان يمتاز تحمل ألاداء الحركي بتوافق عصبي عضلي عال لفترة طويلة تتناسب مع 

 1كات''.الواجب املطلوب تنفيذه، وهذا يحصل عن طريق تكرار عال للحر 

 عالقة علم النفس باألداء الحركي:-5

اهر النفسية التي تتمثل في سلوك ألافراد وكل ما و ''يرتبط علم النفس باألداء الحركي ألنه يدرس الظ

يصدر عنهم نتيجة الاتصال ببيئة معينة عن طريق ادراكاته او دوافعه او نزعاته وميوله او عنها جميعها، وعلم 

معنى السلوك ومجاله وهدفه عند إلانسان والذي يشتمل على املكونات الجسمية النفس هو الذي يحدد 

 2والنفسية والاجتماعية.''

 العالقة بين ألاداء الحركي واملهاري:-6

''إن العالقة بين ألاداء الحركي واملهاري مبنية على أساس قدرة الالعبين على اكتساب املهارات 

درات ألاخرى وهذا يعني ان الالعب الذي يمتلك قدرات حركية الحركية بحيث ينعكس تأثيرها على الق

ن اتقان ابمستوى عال يكون لديه إمكانية جيدة على اكتساب املهارات خصوصا تلك التي ترتبط بفعاليته، و 

يوفر تركيز التفكير في الاختيار بين البدائل  درجة الية الاداء الالعبين للمهارات الحركية والوصول بها الى

   3املختلفة لالستجابات الحركية.''

 

                                                           
 .62، ص6100، األردن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 10، طتحمل األداء لالعبي كرة القدمهاشم ياسر حسن:  1 

 .22، ص6100، األردن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 10، طسيكولوجية كرة القدمعامر سعيد الخيكاني:  2 

 .42مرجع سابق، ص ،القدمتمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والمهاري لالعبي كرة هاشم ياسر حسن:  3 
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 ألاداء املهاري:-ب

 مفهوم ألاداء املهاري:-1

''يعرفه وجيه محجوب بانه الوصف الكامل للحركة مع معرفة تبادل املجاميع العضلية والقوى 

 معناه ألاداء الصحيح والدقيق للمهارة.املؤثرة فيها وتعرف عن طريق التحليل الحركي لتكنيك 

تكنيك اللعبة وهي تلك الفعاليات التي يقوم بها  انه اما سامي الصفار فقد عرف ألاداء املهاري على

 او  ة ال يستطيع الفريق كأفراديالالعب مع الكرة مباشرة او في املنطقة القريبة منها، إذ بدون إمكانيات فن

 1الخططية.''  تهجماعة تأدية واجب

 أنواع ألاداء املهاري:-2

يعد ألاداء املهاري احدى الصفات الهامة لالعب ولكي يستطيع الالعب أداء التمرينات التي تشابه ما 

  2يحدث في املباريات تماما، وينقسم ألاداء املهاري الى:

السيطرة على الكرة،  أداء مهاري بالكرة ويتكون من )الجري بالكرة واملراوغة، ركل الكرة بأنواعها،

 ضرب الكرة بالرأس(.

 أداء مهاري دون كرة يتكون من )الجري بدون كرة، القطع، الوثب، التمويه والخداع(''.

 مراحل ألاداء املهاري:-3

ألاداء املهاري للحركات الرياضية يمر بمراحل تعلم أساسية ثالثة ال يمكن الفصل بينها تؤثر كل منها 

الحركية على طبيعة العمليات العصبية، حيث يؤثر الجهاز ، ويتوقف تقسيم مراحل املهارة في ألاخرى وتتأثر بها

  3طبقا للمراحل التالية:العصبي على عملية التعلم 

 )مرحلة انتشار )اشعاع( العمليات العصبية )التوافق ألاولى''. 

 )مرحلة تركيز العمليات العصبية )ألاداء الحركي الجيد. 

  وآلالية )الاتقان الحركي(.''مرحلة الثبات 

                                                           
، 6101، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10، طتحليل األداء الفني )المهاري( لكرة القدمصباح محمد مصطفى، غالب رنكة فرمان:  1 

 .41ص

 .40هاشم ياسر حسن: مرجع سابق، ص 2 

، 6102، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، الجيزة، مصر، 10، طالرياضيمجال الرؤى تدريبية في محمد لطفي السيد، وجدي مصطفى الفاتح:  3 

 .026ص
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 فعالية ألاداء املهاري:-4

''ترتبط فعالية ألاداء املهاري بقدرة الالعب على التحليل الصحيح للمواقف واختيار وتنفيذ املهارات 

تهدف الى استغالل فرصة متاحة او خلق فرصة جديدة حتى يتحقق مبدا الاخالل بالتصور  التي املناسبة

ألاداء فقط يصبح عديم الجدوى في أي موقف إذا لم يرتبط  نن اجادة الالعب لفالدفاعي للمنافس ال 

 1بالتصور الخططي او حسن استغالل مهاراته.''

 أهمية ألاداء املهاري:-5

''الاتقان التام للمهارات الحركية من حيث انه الهدف النهائي لعملية ألاداء املهاري يتأسس عليه 

 الرياضية، فمهما بلغ مستوى الصفات البدنية للفرد الرياض ي ومهما اتصف بهالوصول ألفضل املستويات 

سمات خلقية ارادية فانه لن يحقق النتائج املرجوة ما لم يرتبط ذلك باإلتقان التام للمهارات الحركية  من

دون الرياضية في نوع النشاط الرياض ي الذي يتخصص فيه، فاملهارات ألاساسية هي وسائل تنفيذ الخطط وب

 2مهارات أساسية لدى العبي املنافسات الرياضية ال تنفذ الخطط.''

 تحمل ألاداء املهاري:-6

''يعرف على انه )قابلية الرياض ي على أداء مجموعة من املهارات الحركية الاعتيادية واملركبة إلنجاز 

)التبادل الحركي ألاتوماتيكي واجب معين بدون انخفاض في مستوى ألاداء املهاري(، بينما يعرفه آخرون بانه 

املنظم والذي يحصل نتيجة التدريبات املستمرة باستخدام ألاداة مع مراعاة عدم انخفاض قدرة الالعب(، 

ويعرف املؤلف تحمل ألاداء املهاري بأنه )مجموعة من املهارات ألاساسية التي يؤديها الالعب باستخدام ألاداة 

  3تعب(.''ألطول فترة زمنية بدون الشعور بال

 شروط ألاداء املهاري:-7

''يتحدد ألاداء املهاري بشروط اجتماعية ووظيفية ونفسية معينة حيث يقصد بالشروط 

الاجتماعية العوامل الفنية ذات العالقات املادية، كما يقصد بالشروط الوظيفية النفسية تلك تتعلق 

 4بالدوافع واملعرفة التخصصية والقدرات التوافقية.''

                                                           
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طالتدريب العقلي وقلق المنافسة وفعالية األداء المهاري لالعبات التايكوندوبيب: لهبة محمد نديم  1 

 .016، ص6102مصر، 

 .020دي مصطفى الفاتح: مرجع سابق، صلطفي السيد، وجمحمد  2 

 .62هاشم ياسر حسن: مرجع سابق، ص 3 

 .022، صنفس المرجع السابقمحمد لطفي السيد، وجدي مصطفى الفاتح،  4 
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 يح ألاخطاء في ألاداء املهاري:تصح-8

''إن اصالح ألاخطاء في ألاداء املهاري هام جدا ويجب ان يتدرج املدرب في تعليم الطريقة الصحيحة 

للمهارة مع توجيه الالعب باستمرار وإصالح اخطائه في كل مرحلة تعليمية، وألاداء املهاري يشير الى الصورة 

تعدد اختيار ألاداء الفني املالئم بالقوانين املثالية لألداء الفني والطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة حركية معينة وي

 1والتنافسية وغيرها من الشروط الطبيعية.'' البيوميكانيكية

 العوامل املؤثرة في تطوير ألاداء املهاري:-9

بأعلى  ىتتم عملية تطوير ألاداء املهاري بعد ان يتم اتقان الالعبين للمهارات الحركية، حيث تؤد

نسيابية وبما يتناسب مع امكانياتهم، اذ ان كل مهارة حركية تحتاج الى صفات درجات آلالية والدقة والا

 ة وعقلية خاصة بها، وإن تطوير ألاداء املهاري يخضع لعدة عوامل منها:يبدن

تراكم الخبرات التدريبية  - عوامل تتعلق بالفروق الفردية –عوامل نفسية  - عوامل بدنية

  2السابقة.

 هاري:طرق تنمية ألاداء امل-11

 ىتطوير ألاداء املهاري يقصد به تهيئة الالعبين للوصول ألعلى درجة للمهارات الحركية بحيث تؤد

بأعلى درجات آلالية والدقة والانسيابية التي تسمح لهم بتحقيق أفضل النتائج خالل املنافسة الرياضية ويتم 

 3ذلك بــ:

  املدرب او املدرس بدقة التمرير وكذلك كيفية استقبال الكرة وتمريرها من الثبات ومن الحركة: يهتم

 الاستقبال بكلتا اليدين.

  التصويب على املرمى: بالنسبة لالعبين املبتدئين يجب ان يخصص املدرب وقت محددا للتدرب عليه، اما

 بالنسبة لالعبين ذوي الخبرة/املستوى العالي، فيمكن ربط ذلك باملهارات آلاخرى.

 مكونات ألاداء املهاري ويقصد بها كيفية تنقل الالعب بالكرة داخل امللعب. تنطيط الكرة: تعد من أهم 

  الحركات الخداعية: تتم تأدية هذه املهارة بالكرة او دونها والهدف منها هو تخطي الالعب للمنافس

  بالتمويه.

                                                           
 .62،ص6106،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، عمان، األردن،0ط، مهارات/تدريب/تدريبات/اصابات -كرة اليد: صبحي احمد قبالن 1 

 .46هاشم ياسر حسن، مرجع سابق، ص 2 

 .24-26سابق، صال مرجعنفس الصبحي احمد قبالن،  3 
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 نها هو تدريبات مركبة: وهي التمارين التي تتضمن استخدام مختلف املهارات الفنية للعبة والهدف م

 تكييف الالعب مع مواقف اللعب واملنافسة.

 املهارات الحركية:-ج

 مفهوم املهارة:-1

 1بهدف ومحددة بقانون اللعبة، وهي جوهر إلانجاز خالل املباريات''. ى''هي كل الحركات التي تؤد

بالجهد ية بما ينسجم وهدف الحركة والاقتصاد ضل''تعرف املهارة بأنها: ترتيب وتنظيم املجاميع الع

 والسهولة وفق القانون.

 وهي أيضا مدى كفاء ألافراد في أداء واجب حركي معين.

 واملهارة أيضا توضيح نوعي او مؤشر نوعي لألداء.

كما تعرف املهارة بانها احدى صفات الجهاز العصبي والتي بواسطتها يستطيع الفرد ان يتقن 

 2الحركات الجديدة بسهولة وبسرعة.''

 قدرة واملهارة:الفرق بين ال-2

ي وعملي في مفهوم كل من املهارة ومفهوم القدرة حيث ان املهارة هي عبارة عن م''هناك اختالف عل

مستوى أداء الفرد في مجال واحد ومحدد، في حين مفهوم القدرة يأخذ نصيبا وافرا من الشمولية والعمومية 

عامة في الفرد غير ظاهرة ولكنها تؤثر في سمة في مجال أداء الالعب او الفرد فيكون مفهوم القدرة هي وجود 

 3.''الخاصةأداء عدد من املهارات 

 العالقة بين املهارة والقدرة التوافقية:-3

''ان العالقة بين املهارة والقدرة التوافقية عالقة وثيقة، وهي ذات أهمية كبرى في عملية التدريب 

الرياض ي، اذ ان الالعب يجب يملك أساسا معينا من القدرات التوافقية حتى يستطيع أن ينمي ويطور مهاراته 

                                                           
 .022، ص6100، دار دجلة، عمان، األردن، 10ط التدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدم،فرات جبار سعد هللا، هه فال خورشيد الزهاوي:  1 

 .61، صيط، مرجع سابقخيوسف الزم كماش، صالح بشير أبو  2 

 .02، ص6106، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10، طالتدريب المهاري-كرة القدمغازي صالح محمود، هاشم ياسر حسن:  3 
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لطرق التدريبية املتنوعة يعمل على الرياضية، كذلك فإن التدريب على املهارات الحركية املختلفة باستخدام ا

  1.رفع مستوى القدرات التوافقية لدى الالعب.''

 مفهوم املهارة الرياضية:-4

املهارة الرياضية تعني ذلك ألاداء الحركي الضروري الذي يهدف الى تحقيق غرض معين في الرياضة -''

 التخصصية وفق لقواعد التنافس.

 ىوجوهره في أي رياضة وانجازها يعتمد على إلاعداد البدني ويبناملهارة الرياضية هي عصب ألاداء -

 عليها الاعداد الخططي والنفس ي والذهني.

 2واستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجح.'' وآليتهااملهارة الحركية الرياضية: هي ثبات الحركة -

 مفهوم املهارة الحركية:-5

بإنجاز مقدار كبير من العمل، واملهارة مكتسبة من خالل  ''يعرفها )مطاوع(: بأنها ألاداء الذي يتميز 

 تحسين وتهذيب املجموعات العضلية املختلفة.

إلنجاز، لويعرفها )عالوي ورضوان( بأنها القدرة على استخدام الفرد ملعلوماته بكفاية واستعداد 

، فمثال التوافق الحركي ويعرفها )وجيه بأنها ألاداء الدقيق للحركات الرياضية التي ال تشمل الجسم كله

  3والتوافق يحسن وينظم ويرتب املجموعات العضلية.''

''هي عبارة عن حركات أولية ممهدة للرياضات في املراحل الالحقة، وقد وضعت بطريقة تالئم 

  4خصائص النمو.''

 أنواع املهارات الحركية:-6

من الحركات التي تتضمن في جوهرها تعرف املهارة الحركية على انها العمل الذي يربط بين مجموعة 

 5هدف او مجموعة من ألاهداف الخاصة، حيث هناك نوعان من املهارات الحركية هما:

                                                           
 .22موفق اسعد محمود الهيثي، مرجع سابق، ص 1 

التعلم المهاري الحركي في القفز الطويل لدى تالميذ الطور )دراسة مدى تأثير بعض األساليب التدريسية على بوشارب حسام، لشقر عبد الرزاق:  2 

والرياضية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي،  البدنيةغير منشورة، معهد علوم وتقنيات النشاطات مذكرة لنيل شهادة الماستر  سنة(،21-21المتوسط 

 .22، ص6104-6102

 .22ص يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط: مرجع سابق، 3 

 .420محمد سلمان فياض الخزاعلة، وصفي محمد فرحان الخزاعلة: مرجع سابق، ص 4 

 .02غازي محمود صالح، هاشم ياسر حسن: مرجع سابق، ص 5 
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املهارات الحركية الكبيرة: هي املهارات التي تتطلب استخدام العضالت الكبيرة ألاساسية في الجسم ''-

مد على عضالت الجذع بشكل رئيس ي وخاصة عضالت الجذع والعضالت التي تربط ألاهداف بالجذع وتعت

 كمصدر إلنتاج وتوزيع القوة.

دقة في معالجة ألاشياء باستخدام  أكثر نه رة: يعد هذا النوع من املهارات بأاملهارات الحركية الصغي-

اليدين ببراعة ولذلك فهو يتطلب بذل مجهود بدني اقل بالنسبة للمهارات الكبيرة كما يتطلب مستوى عال 

 من الدقة.''

 اقسام املهارات الحركية:-7

مل على حركة واحدة او مجموعة من تتعرف املهارة الحركية على انها نشاط حركي محدود ويش

  1ة الى: يالحركات املحدودة واملنجزة بدرجة عالية من الثقة، وتقسم املهارات الحرك

ال تتغير خالل ألاداء، حيث ''املهارات املغلقة: وهي التي تكون فيها جميع املثيرات الخارجية باقية -

يكون املتغير الوحيد هو الالعب مثال على ذلك القفز العالي والوثب الطويل والتهديف بالكرة، إن الالعب 

 الذي يقوم برمي الثقل يكون تركيزه على التكنيك وذلك لعدم وجود الخصم او زميل او عوامل أخرى.

ثيرة متغيرة خالل ألاداء مثل حركة الكرة وحركة املهارات املفتوحة: جميع الظروف والعوامل امل-

 الزميل وحركة الخصم أي املتغيرة هي الظروف والالعب.''

 تعلم املهارات الحركية:-8

يحتل تعلم املهارات الحركية أهمية خاصة في عملية التدريب الرياض ي، غذ يهدف الى اكتساب الفرد 

 2استخدامها بدرجة كبيرة من الفاعلية اثناء املنافسات الرياضية.املهارات الحركية واتقانها بحيث يمكنه 

''وإلتقان التام للمهارات الحركية يتأسس عليه الوصول ألعلى املستويات الرياضية، فمهما بلغ 

مستوى الصفات البدينة للفرد الرياض ي، ومهما اتصف به من سمات فغنه لن يحقق النتائج املرجوة ما لم 

اإلتقان التام للمهارات الحركية الرياضية في نوع النشاط الرياض ي الذي يتخصص فيه، هذا يرتبط ذلك كله ب

 باإلضافة الى ان فتقان املهارات الحركية من العوامل الهامة إلتقان خطط اللعب''. 

 

                                                           
 .64يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط: مرجع سابق، ص 1 

، 6106، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10، طفسيولوجيا التدريب الرياضينايف مفضي الجبور، صبحي احمد قبالن:  2 

 . 024ص
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 عالقة القوام باملهارات الحركية والرياضية:-9

الاختالف في ألانماط الجسمية له عالقة كبيرة ن ع''يعد ألاداء الرياض ي تعبيرا عن قدرة الجسم و 

بالقدرة العضلية الناتجة وما يتطلبه كل نشاط رياض ي وخاصة بعض ألالعاب الرياضية كالفروسية ورياضة 

ير للعمود الفقري وبالتالي ستولد تشوها ثم الدراجات والحركات على جهاز املتوازي ستؤدي الى انحناء كب

ذ الفرد تمارين رياضية يطلق عليها )تمارين تعادلية او تعويضية( الن التشوه سيؤدي ما لم يأخ اقوامي اانحراف

 1الى ظهور التحدب''.

II-الرياضية البدنية و املبحث الثاني: التربية 

 مفهوم التربية:-1

 التعريف اللغوي:-1-1

 هي:''بالعودة الى معاجم اللغة، نجد أن كلمة تربية في اللغة لها ثالثة أصول لغوية 

 ''ويربي الصدقات''. ى: قال تعالهبمعنى زاد ونمى وأربيربا، يربو، ربوا،  ألاول:

ها'' أي ي، بمعنى نشأ وترعرع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ''لك نعمة تربي، يربىرب الثاني:

 تراعيها. 

 2: رب، يرب بمعنى أصلحه وتلوى أمره وقام عليه''.الثالث

 الاصطالحي:التعريف -1-2

''هي عملية اعداد الفرد للحياة اعدادا متكامال وتزويده باملهارات، وتعديل سلوكه نحو ألافضل، بما 

 قيم املجتمع الذي يعيش فيه أي )جميع الخبرات التي يمر بها الفرد في حياته(. و  يتفق مع عادات

''تعني كلمة التربية أشياء مختلفة بالنسبة لألفراد املختلفين فالتربية هي مجموعة من الخبرات التي 

ألاولى للتربية هي انها تعمل على زيادة املعرفة  واملهمة أفضلتمكن الفرد من فهم أشياء جديدة بطريقة 

 3 غرس الاتجاهات السلمية''.وتنميتها وإلارتقاء بالفرد على طريق تنمية مهاراته وتشجيع الابتكار و 

                                                           
، 6106، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10، طالرياضة صحة ورشاقة ومرونةنايف مفضي الجبور، صبحي احمد قبالن:  1 

 .662ص

 .0226، ص0222، دار المعارف، القاهرة، لسان العربابن منظور:  2 

 .46، ص6101، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرياضة والصحة نفنشوان عبد هللا نشوان:  3 
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 تعريف التربية البدنية والرياضية:-2

''التربية البدنية نظام تربوي، وأحد مجاالت التربية العامة، وهي تعمل على تربية الفرد واعداده عن 

طريق النشاط البدني الذي يمارسه بتوجيه واشراف من قبل املتخصصين، والذي يجب ان يتناسب مع 

 1ختلفة، وذلك الكتساب املهارات الحركية املختلفة وتنمية اللياقة البدنية وتحسين الصحة''.مراحل النمو امل

 تاريخ التربية البدنية والرياضية:-3

''مارس الانسان البدائي الرياضة، ولكن لم تكن هناك برامج رياضية منتظمة، وإن طبيعة الحياة 

الرياضية كالصيد، والجري، والسباحة، فالبحث عن التي عاشها فرضت عليه ممارسة العديد من ألاشكال 

املأكل وامللبس واملسكن، والبحث عن ألامان كان الهدف ألاساس ي وراء ممارسة إلانسان العديد من اشكال 

 2التمرينات البدنية، وإن قانون الغابة )الصراع من أجل البقاء( هو املسيطر في تلك العصور''.

 حضارة الشرق:-3-1

ب الشرق القديم الحضارة )الفرعونية املصرية، وحضارة الرافدين ''بابل وآشور''، ''اهتمت شعو 

حضارة فارس( باألنشطة الرياضية، حيث انتقل الانسان البدائي من حالته البدائية الى مختلف بقاع ألارض 

مكن وقد كانت دول الشرق ضمن البقاع التي تمكن سكانها من الوصول الى مستوى حضاري مرموق، فقد ت

السكان من خلق مجتمعات أكثر استقرار وابتعدوا عن عاداتهم في الترحال وتمكنوا من أن يكسبوا وسائل 

   3أفضل للتغلب على الطبيعة''.

 حضارة الصين:-3-2

''تعد الثقافة الصينية من أعرق الثقافات إلانسانية، حيث تميزت في عدة مجاالت مثل: ألادب، 

الصينيون من أوائل الشعوب التي انتقلت من الحياة البدائية والفطرة الى املدينة ألالعاب والترويح، يعتبر 

 والتقدم.

                                                           
 .042، ص6100، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 0، طالصحة الشخصية والتربية الصحيةبهاء الدين إبراهيم سالمة:  1 

 .02، ص6100، عمان، 0(، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط)ثقافة، صحةالرياضة للجميع صبحي قبالن، ناجح ذيابات:  2 

األردن، ،، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان 0ط المدخل الى التربية الرياضية )الرياضة للجميع(،صبحي أحمد قبالن، نضال أحمد الغفري:  3 

 .04، ص6112
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بالرغم من الفلسفات والتعاليم املختلفة لألديان في ذلك الوقت والتي أدت الى الاهتمام بالدراسات 

العالج الصيني يزخر بمعلومات ألادبية، والتعاليم الدينية وعدم الاهتمام بالتربية البدنية إال أن التراث الطبي و 

 1.ج القريب''والعال  عن الجسم وتشريحه والتدليك

 حضارة الهند:-3-3

''تعتبر الحضارة الهندية مشابهة للحضارة الصينية، حيث انغمس الشعب الهندي بالحياة الدينية، 

للتربية البدنية والعقلية  والاهتمام بالنواحي الرياضية، حيث ظهرت في تلك الفترة رياضة ''اليوغا'' وهي )نظام

 يهدف الى رفع مظاهر الجسد عاليا واكتسابه القوام الجيد بعيدا عن املفاهيم الدنيوية(.

ن الرياضة مثل: او لوهناك بعض الشواهد املوجودة والتي تدل على ممارسة الهند لبعض أ

  2املصارعة، سباقات الجري والعربات إضافة الى املالكمة''.

 : (الاغريقيةاليونانية )الحضارة -3-4

''تعد حضارة إلاغريق )اليونان القديمة( هي ألاصل للثقافات الغربية واملعاصرة، فقد أوضحت 

 الثقافة اليونانية مفهوما جديدا للتربية تختلف في خصائصه عما كانت عليه في العصور القديمة، فمن

هناك شعب احترام الرياضة  إنه ليسيقال  هذه الدول اهم ثقافاتها وعلومها ورياضتها، حيثحوضها نهلت 

 3''.آلالهةمثل ''الاغريق''، وكانت تتكون من عدة واليات ودويالت صغيرة وكانت وسيلتهم للتقرب من 

 الحضارة الرومانية:-3-5

 ''ركزت الحضارة الرومانية على الجانب العسكري، وذلك ببناء إلامبراطورية الرومانية، وعاصمتها

أس وكانت تركز على القوة، ب''روما'' حيث تميزت بجيشها الذي ال يقهر، الذي اتصف بالقوة والسطوة وال

والسرعة، والتحمل، باإلضافة الى بعض ألالعاب التقليدية التي كانت تقام في مكان يشبه السيرك مثل: 

زت هذه ألالعاب بالدموية والعنف، اتاملصارعة، املالكمة، والقتال، ومنازلة ألافراد للحيوانات املفترسة، وام

 4وكانت تمارس من قبل العبيد''.

 

                                                           
 .22-22، ص6114 مصر، ، جامعة اإلسكندرية،0، طتاريخ التربية البدنية والرياضيةنوال إبراهيم شلتوت، مراد نجله:  1 

 .61صبحي قبالن، ناجح ذيابات، مرجع سابق، ص 2 

 .24سابق، صالمرجع ال نفس نوال إبراهيم شلوت، مراد محمد نجله، 3 

 .60سابق، صالمرجع نفس الصبحي قبالن ناجح ذيابات،  4 
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 حضارة بالد فارس:-3-6

 و  ''الشعب الفارس ي كان من الشعوب املحاربة، فقد مرت عليه العديد من الحروب والغزوات

انعكس ذلك على كافة مظاهر الحياة في فارس، ولذا فقد كان الهدف الرئيس ي للتربية الفارسية هو اعداد 

تهم ولذلك فقد اهتمت يابناءها لخوض املعارك والحروب، دفاعا عن بالدهم وتوسيع نفوذ وسلطان امبراطور 

 1ال''.فارس بممارسة أبناءها ألوجه ألانشطة البدنية بغرض اعدادهم للحرب والقت

 الحضارة إلاسالمية:-3-7

با تنكر الجسد وكأنه من فعل الشيطان فان إلاسالم حث على و ''في الوقت الذي كانت فيه أور 

اعداد جيد قوي يدافع عن إلاسالم ويعمل على نشر الدين، وفي نفس الوقت حث أيضا على الترويح عن 

الفصل بينهما، وهذا واضح في العديد من ا، وعدم الى الاهتمام بالجوانب الروحانية والبدنية مع ىالنفس ودع

 2ة التي دعت الى الاهتمام باألنشطة الرياضية''.فآلايات القرآنية الكريمة باإلضافة الى ألاحاديث النبوية الشري

''وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به هللا تعالى:  قول والدليل على ذلك 

 .]61ألانفال/  [ 3''.عدو هللا وعدوكم

 أهداف التربية البدنية والرياضية:-4

''في العصر الحديث أصبح الاهتمام بالتربية الرياضية أكثر من أي وقت مض ى نتيجة الثورة 

التي  و  مية الحديثة التي تتفق مع النظريات التربوية الحديثةلالصناعية والتكنولوجية وتطبيق البحوث الع

، وبالتالي ةمتجانسة، تشمل جميع جوانبه البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعي ةتؤكد بأن الفرد وحد

  4اعداد الفرد الصالح واملتمتع باللياقة الشاملة في املجتمع''.

''وأصبح ينظر الى التربية الرياضية كعلم له أهمية كسائر العلوم ألاخرى يتطلب دارسة أشمل 

الحيوية، وعلم الحركة، وغيرها  األاعضاء، والطب الرياض ي وعلم امليكانيكم التشريح ووظائف لوأعمق في ع

من العلوم ألاساسية، كما أصبح ينظر لها كفن يستهوي الكثير من افراد املجتمع يتطلب براعة، ودقة واتقان 

                                                           
 .22-22نوال إبراهيم شلتوت، مراد محمد نجلة، مرجع سابق، ص 1 

 .62-62صبحي قبالن ناجح ذيابات، مرجع سابق، ص 2 

 .06القرآن الكريم، سورة األنفال، اآلية  3 

 .22، ص6100، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 0، طأسس وبرامج التربية الرياضيةأكرم خطابية:  4 
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من وضع  في أداء املهارات الرياضية املختلفة في ألانشطة الرياضية املتعددة ويعتبر''دودلي سارجنت'' أول 

 1م، وتتمثل في آلاتي: 9191اهداف لها عام 

 ألاهداف البدنية والجسدية:-4-1

''تهدف التربية الرياضية من هذه الناحية الى تنمية العناصر البدنية املختلفة كعنصر القوة، 

 ل، والرشاقة، والسرعة، واملرونة، وغيرها من الصفات البدنية، وكذلك تعمل على تحسين ألاداءتحموال

سم إلانسان بالجهاز الدوري والتنفس ي، وتهتم أيضا باملحافظة على الصحة جالوظيفي لألجهزة الداخلية ل

 2العامة للفرد كي ينمو نموا سليما''.

 ألاهداف الحركية:-4-2

''يهتم هدف التنمية الحركية بتنمية وتطوير املهارات البدنية النافعة في حياة الانسان مع بذل أقل 

عند أدائها والتي تبدأ في مراحل الطفولة كاملهارات ألاساسية ألاصلية الطبيعية للطفل كاملش ي، جهد ممكن 

جل، واملهارات التي تستخدم في ألالعاب وألانشطة البدنية كالرمي والركل، والضرب، حوالجري، والوثب، وال

 3والحمل، والهبوط...الخ''.

 ألاهداف الاجتماعية والنفسية:-4-3

التربية الرياضية في هذه الناحية الى تنمية وتطوير كثير من العناصر الاجتماعية: كالقيادة، ''تهدف 

والطاعة، والتعاون، واقدام ألاخرين، وتعمل على تطوير العادات، والصفات الصحية السليمة: كالشجاعة، 

حو ممارستها، وتعمل على والصبر، والنظافة، كما ان ممارسة التربية الرياضية تنمي الاتجاهات إلايجابية ن

تطوير النضج العاطفي، والانفعالي، والشعور باملسؤولية، واحترام قواعد ألالعاب وكذلك فإن ممارسة التربية 

  4الرياضية تعمل على انكار الذات والشعور بجمال الحركة''.

 ألاهداف املعرفية:-4-4

''يتعلق هذا الهدف بالجانب العقلي واملعرفي للفرد من خالل تزويده باملعلومات واملعارف املتنوعة 

املرتبطة باملواد النظرية مثل: علم الحركة، علم وظائف ألاعضاء ، علم النفس، والفلسفة، والاجتماع...الخ، 

                                                           
 .42حوش، مرجع سابق، صخالد محمد الحش 1 

 . 22، ص6112، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، طعلم الصحة الرياضيةعصام الحسنات:  2 

 .22أكرم خطابية، مرجع سابق، ص 3 

 .22صبحي أحمد قبالن، نضال أحمد الغفري، مرجع سابق، ص 4 
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، كرة القدم، وكرة الطائرة، واملواد العلمية مثل: التمرينات الجمباز، مسابقات امليدان، املضمار

 والسباحة...الخ.

ية من و باإلضافة الى قدرة الفرد على الفهم والتحليل، والتركيب وهذه تؤدي الى تشكيل حصيلة ترب

 1بالثقافة الرياضية''. تعرفاملعارف واملعلومات لدى الفرد والقيم 

 ألاهداف الترويحية:-4-5

ملساعدة التالميذ على استغالل أوقات الفراغ بشكل جيد،  ''تعمل التربية الرياضية في هذه الناحية

وأن تصل بك الى السعادة واملتعة، والتخلص من التوتر، والشد العصبي، وتساعد على الاسترخاء، والراحة 

 2وتكسبه مهارات جديدة ومتعددة''.

 ألاهداف الخلقية:-4-6

ين، ومدى ثقة الناس به، واندماجه في ''تعني تحلي الفرد بالسجايا الخلقية كاحترامه لحقوق ألاخر 

في اكتساب ود ألاخرين وقدرته على تهذيبهم، واصالحهم ومدى  تهالجماعة او تجنبها، وثقته بنفسه ورغب

بة، والقدرات الابتكارية على اختيار نواحي إلاصالح، وفي ميدان يطموحه للتفوق باملثل العليا والصفات الط

تحلي الفرد بالخلق الرياض ي كاحترام قدرات آلاخرين، واللعب النظيف ألالعاب وألانشطة البدنية، مع 

 3وألامانة''.

 ألاهداف الجمالية:-4-7

''تهدف التنمية الجمالية الى تنمية الذوق، واملشاركة الانفعالية لجماليات الحركة بألوانها املختلفة 

ة التي يكتسبها الفرد نتيجة يالبدنية والقوامبتنمية حاسة الجمال في عقول ألافراد من خالل مالحظة التنمية 

اللوحات  و  ملمارسة ألانشطة البدنية والتذوق الجمالي للمهارات الفنية والتشكيالت والعروض الرياضية

  4الخلقية الجمالية التي تتوافر في ألوان أنشطتها املختلفة في املالعب، واملسابح وصاالت الجمباز...الخ''.

 

 

                                                           
 .22أكرم خطابية، مرجع سابق، ص 1 

 .40نوال إبراهيم شلتوت، مراد محمد نجلة، مرجع سابق، ص 2 

 .20-21سابق، صالمرجع نفس الأكرم خطابية،  3 

 .02صبحي أحمد قبالن، نضال احمد الغفري، مرجع سابق، ص 4 
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 الديمقراطية:ألاهداف -4-8

اتجاهات  و  ''توفر التربية الرياضية فرص التعبير عن النفس بما ال يضر باآلخرين واشباع ميول 

إطار التربية السليمة، وتهتم بحرية اختيار ألوان ألانشطة التي يستمتع بها الفرد باإلضافة الى ألافراد في 

د بيئة مناسبة لتدعيم القيم الديمقراطية في املساواة، واملشاركة، والقيادة، والتربية الرياضية مع وجو 

  1املجتمع''.

 أستاذ التربية البدنية والرياضية:-5

التربية على كاهل معلم التربية البدنية عبئا ضخما يجعله مسؤوال الى حد كبير عن اعداد جيل  يتلق

تلك بسليم للوطن، وهذه املسؤولية الكبيرة والخطيرة في نفس الوقت تتطلب من املعلم أن يكون جديرا 

سليما وهذا  قبال املسؤولية، وذلك عن طريق العمل املتواصل لكي ييهئ للتالميذ في مراحل التعليم مست

 ينعكس على تقدم الوطن. 

''ومعلم التربية الرياضية يلعب دورا هاما في املدرسة ولذا ال يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور ملا 

يمتلكه من صفات القيادة الحكيمة، كما أنه يعتبر في نفس الوقت من الشخصيات املحبوبة لدى التالميذ 

مل بأسلوب العطف، واللين، والصبر، والحزم، والكياسة ولقد أكدت الكثير والتي تؤثر عليهم، وذلك ألنه يتعا

من البحوث والدراسات أن شخصية معلم التربية الرياضية تلعب دورا هاما بالنسبة للتالميذ ملا يمتلك من 

 .2"مؤهالت تجعله ملما بطبيعة التالميذ النفسية والاجتماعية

 عن أدائها بكل غال أو رخيص، و  يتهاون  ويؤمن بأهميتها، وال واملعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها، 

يستصغر كل عقبة تجول دون بلوغ غايته ، حيث كان العمل التعليمي يخضع لالجتهاد، وكان الشخص ال 

 الانمهم، بينما أصبح التعليم يالذي يتولى التعليم يلزمه فقط أن يكون لديه معرفة أكثر ملن يضطلع لتعل

 3مقوماتها، ولها متطلباتها وأخالقياتها''. لها مهنة

 

 

 

                                                           
 .46نوال إبراهيم شلتوت، مراد محمد نجلة، مرجع سابق، ص 1 

، 6112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،  0، طالبدنية بين النظرية والتطبيقطرق تدريس التربية عصام الدين متولي عبد هللا:  2 

 .602ص

، دار الفكر العربي، 0، طالتدريس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيقأحمد ماهر نور حسن، علي محمد عبد المجيد، ايمان أحمد ماهر أنور:  3 

 .022، ص6112 مصر، القاهرة،
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 خالصة:

لقد قمنا بتقسيم هذا الفصل الى قسمين، القسم ألاول تطرقنا فيه حول ألاداء الحركي وألاداء 

 املهاري وكذلك املهارات الحركية، أما القسم الثاني فقد تناولنا بعض العناصر املتعلقة بالتربية الرياضية.

الحركي هو الشكل الظاهري للتعلم الحركي، أما ألاداء  إن ألاداءل يمكن القول في نهاية هذا الفص

 إن املهاراتيمكن القول  املباريات، كذلكاملهاري فال غنا عنه في أي رياضة كانت ويعتبر معيارا للفوز في 

الحركية هي أساس أي تعلم حركي، وبالتالي فإن الكفاءة املهارية هي مزيج بين ألاداء املهاري والحركي واملهارات 

 الحركية.

أما التربية الرياضية فهي أحد مجاالت املنظومة التربوية هدفها تكوين املواطن الصالح عبر عدة 

 ألوان للنشاط البدني.
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 :تمهيد

اهر النمائية تقريبا: ظاملراهقة مرحلة من مراحل الحياة تتميز بسرعة النمو والتغيرات في كل امل

تغطي الجسدية، املعرفية، الانفعالية، والاجتماعية، وحسب معظم العلماء والباحثين فإن هذه املرحلة 

سنة من العمر، حيث ينتقل خاللها الفرد من الطفولة الى الرشد، وبالتالي  01و 01السنوات املمتدة ما بين 

 فهي بمثابة الجسر الواصل بين هاتين املرحلتين.

وقد تطرقنا في هذا الفصل الى عدة عناصر من بينها مفهوم املراهقة والنظريات املفسرة لها 

اسة هذه املرحلة وأهم مظاهرها، كما تطرقنا الى أنماط املراهقة ومشاكلها وكيف ومراحلها، وكذلك أهمية در 

تكون حياة املراهق املدرسية وبشكل أهم ركزنا في هذا الفصل على خصائص املراهقة املتوسطة باعتبارها 

 العينة املستخدمة في هذا البحث.
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 مفهوم املراهقة:-1

 املفهوم اللغوي:-1-1

الدنو من الحلم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة  كلمة املراهقة من الناحية اللغوية الاقتراب و ''تفيد

 1هذا املعنى في قولهم راهق بمعنى اقترب من الحلم ودنا منه''. 

 2الذي يدنو من الحلم''.  ى''تعني الاقتراب والدنو من الحلم، واملراهقة بهذا املعنى: الفت

 املفهوم الاصطالحي:-1-2

 3خبرات النفسية من حدوث البلوغ الى بدايات مرحلة الرشد''. ال'' هي 

سنة وهذه التحديدات غير دقيقة ألن ظهور  01الى  00''تعرف املراهقة على أنها املرحلة ما بين 

 4ة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية''. ياملراهقة ومدتها يختلفان حسب الجنس والظروف البيئ

الحياة الواقعة بين البلوغ والنضج، وتتميز بتغيرات جسمية ونفسية ملحوظة كالحساسية  من '' فترة

 5الزائدة والوقوف على القيم املجردة بحيث يصبح هناك اهتمام باملظهر والدين''. 

 6'' مرحلة يمكن ''تحديدها ببدء نضج الوظائف الجنسية وتنتهي بسن الرشد''. 

 هقة:االنظريات املفسرة للمر -2

حاول بعض العلماء واملفكرين والفالسفة منذ القديم معالجة مشكالت املراهقة، غير أن هذه 

املشكالت لم تخضع للدراسة الجدية املوضوعية إال منذ عهد قريب، حيث نجد من خالل الدراسات 

 والبحوث التي قام بها العديد من علماء النفس، وعلماء الاجتماع، وعلماء التربية.

 ستعرض بعض النظريات التي عالجت موضوع املراهقة.ولهذا سوف ن

 

                                                           
 .11، ص1991، مكتبة التوبة، مصر، 1، طخصائص النمو في المراهقةمحمد السيد محمد الزعبالوي:  1 
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 .623-232، ص2000، دار الراتب الجامعي، بيروت، لبنان، 1، طالتكيف المدرسي للطفل والمراهقنادية شرادي:  4 
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 (:ةنظرية ستانلي هول )النظرية البيولوجي-2-1

''تعني املراهقة من وجهة نظر '' هول '' مرحلة تغير وشدة، وصعوبات في التوافق، وأنها مرحلة من 

تتمثل في نضج بعض حياة الانسان ال يمكن تجنبها، حيث تحدث فيها تغيرات تستند الى أسس بيولوجية 

مما يؤدي الى ظهور بعض الدوافع القوية لديه تؤثر في سلوكه، ويري ''هول ''  مفاجئة الغرائز وظهورها بصورة

بأن هناك عالقة بين أنماط الحب املتسم بالدافع الجنس ي، وبين تطوير القابليات في التفكير املنطقي 

 .  1خر''والتجريدي، وانعكاس الرغبات في الاتصال بالجنس لا 

 نظرية التحليل النفس ي:-2-2

اعطى هذا الاتجاه مفهوما آخر للمراهقة، اذ يعتبرها مرحلة إعادة تنشيط لتجارب سابقة عاشها ''

حيث نجد ''فرويد'' في نظرته الى املراهقة ال يرى أنها والدة جديدة، بل هي إعادة تنشيط لبعض الفرد، 

القول أن نظرية التحليل النفس ي حاولت البحث عن ألاسباب  العمليات التي حدثت في الطفولة، ويمكن

املراهق وسلوكه، ولكنه يقر بصعوبة هذا البحث بسبب  ةالعميقة للتغيرات البنيوية التي تحدث في شخصي

  2مواقفه املتناقضة ومشاعره التي تتصف بالثنائية''. 

 نظرية التعلم الاجتماعي:-2-3

 باندوراباالقتداء أو بالنموذج، فقد ظهرت هذه النظرية في أعمال ''''تؤكد هذه النظرية على التعلم 

ها ت(، حيث ترى أن الطفل يالحظ سلوك ألابوين، ويتوحد معها، ويدمج معتقدا0690وزمالءه'' منذ عام )

 واتجاهاتها ضمن إطار القيم التي يتبناها، مقلدا في ذلك النموذج.

لوك املراهقين على أساس الثقافة السائدة، كما يفسر أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي س

 3والتوقعات الاجتماعية، ويفرضون أن سلوك املراهقين هو نتيجة تربية الطفل الذي تعلم أدوارا معينة''.

 نظرية إريكسون:-2-4

''تعتبر نظرية ''إريكسون'' امتداد لنظرية فرويد فالدراسة الدقيقة لكل من النظريتين تظهر عالقة 

الوضوح، تصور إريكسون لطبيعة صراع مرحلة املراهقة يظهر بعد نفس ي اجتماعي، طرفه  واضحة تمام

                                                           
، 2013، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 1ط المشكالت وسبل عالجها(،-جوانب النمو-)النظرياتسيكولوجية المراهقة أحمد محمد الزعبي:  1 

 .22ص
، رسالة ماجيستير غير (تقدير الذات البدنية وعالقتها بالتوجه الرياضي لتالميذ أقسام التربية البدنية والرياضية لمتوسطات والية المسيلة)يحي قذيفة:  2 

 .121، ص2011-2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، معهد علوم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية، منشورة، 

 .72-72سابق، ص المرجع ال نفسأحمد محمد الزعبي،  3 
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إلايجابي هو إلاحساس بهوية الذات، وطرفه السلبي هو ارتباك الدور، ومهمة املراهق في هذه املرحلة هي ادماج 

  1عن هذا املاض ي''.  كل معرفة اتخذها عن نفسه وهوية ذاتية تبين الوعي باملاض ي واملستقبل الذي ال ينفصل

 نظرية املجال:-2-5

ي تحليل ر هذه النظرية الى طريقة فشي''يعتبر عالم النفس ''كيرت ليفين'' رائد هذه النظرية، حيث ت

وتفسير العالقات السببية، وفي تشييد الهيكل العلمي للنظرية، ويركز ليفين في تفسيره النفس ي للسلوك على 

 ك، فهي تؤكد على ضرورة تعامل الفرد مع ما هو كائن من الناحية النفسية.الغايات التي تحدد هذا السلو 

باإلضافة الى ذلك يؤكد لفين على املجال النفس ي الذي يشكل الهيكل ألاساس ي ألاكثر أهمية في هذه 

 2النظرية التي ترتكز على أبعاد الواقع''.

 مراحل املراهقة:-3

( عن مرحلة املراهقة باعتبارها احدى حلقات النمو النفس ي تتأثر 0666''يتحدث حامد زهران )

 3بالحلقات السابقة وتؤثر بدورها في الحلقات التالية لها، ويقسم مرحلة املراهقة الى ثالث مراحل فرعية هي: 

 سنة. 01-01-00مرحلة املراهقة املبكرة: وتستمر ما بين  -

 سنة. 01-09-01املتوسطة: وتستمر ما بين مرحلة املراهقة  -

 ."سنة 00-01-06-01مرحلة املراهقة املتأخرة: وتستمر ما بين  -

 ألاولى: املراهقة-3-1

سنة من العمر، وفيها يتضاءل  01الى  00''ويطلق عليها اسم املراهقة املبكرة وهي تبدأ من سن 

والدخول في مرحلة املراهقة التي تبدأ معها املظاهر السلوك الطفلي ذلك لخروج الطفل من مرحلة الطفولة 

الجسمية والفيزيولوجية والعقلية والانفعالية والاجتماعية والدينية وألاخالقية، الخاصة باملراهق في الظهور 

وفي البروز، ومن املؤكد في هذه املرحلة ألاولى أن اهم مظاهر النمو فيها هو البلوغ الجنس ي ونمو ألاعضاء 

  4لية''.التناس

 

                                                           
 .277يحي قذيفة، مرجع سابق، ص 1 

 .03أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق، ص 2 

 .053، ص7332، دار الفكر، عمان، 2ط ،علم نفس النمو )دورة حياة االنسان(سامي محمد ملحم:  3 
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 املراهقة الثانية: -3-2

سنة، ويطلق عليها كذلك اسم املرحلة الثانوية، وفي هذه املرحلة تتضاءل  01الى  01''تمتد من 

سرعة النمو الجنس ي وتزداد التغيرات الجسمية والفيزيولوجية وكذا اهتمام املراهق بمظهره الجسمي وقوة 

 جسمه فيزداد بهذا شعوره بذاته.

ذه املرحلة بتفهم املراهق للغير وتقديره وجهات نظرهم وإقامة العالقات الاجتماعية مع كما تتميز ه

 1لاخرين كما ينمو عنده الضمير الذاتي بشكل أكبر وعيا من ذي قبل''. 

 املراهقة الثالثة:-3-3

 من مجموعة أجزاءه''يسعى املراهق في هذه املرحلة الى توحيد جهوده من أجل إقامة وحدة متألفة 

 ومكوناته، كما يتميز املراهق في هذه املرحلة بالقوة والشعور باالستقالل.

حيث يشير العلماء الى أن هذه املرحلة تعتبر مرحلة تفاعل وتوحيد أجزاء الشخصية والتنسيق فيما 

 بينها، بعد أن أصبحت ألاهداف واضحة والقرارات مستقلة.

الذكاء الى قممه ويبدأ الاستعداد للحصول على في نهاية هذه املرحلة يتم النضج الجسمي ويصل 

  2عمل دائم وتكوين أسرة''.

 أهمية دراسة مرحلة املراهقة:-4

''تعتبر مرحلة املراهقة من أكثر املراحل اضطرابا ملا لها من أهمية في حياة الانسان، وأن جميع 

ي املراحل الالحقة، ان أسباب أو املشكالت والصعوبات التي يمر بها املراهق تترك أثرا عميقا في شخصيته ف

سبب تعرض املراهق الى املشكالت بهذه الصورة هي أن النمو السريع يطرأ على جسم املراهق وقدرته العقلية 

 3والنفسية وعالقاته الاجتماعية، كما أنها مرحلة انتقال من الطفولة الى الرجولة''. 
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 املراهقة والبلوغ:-5

يشكل البلوغ املظهر البيولوجي ملرحلة املراهقة، وهو يشمل املرحلة التي يصبح فيها الكائن الحي قادرا 

على التزاوج، ويحدث البلوغ في فترة معينة من فترات النمو، ويكون مصحوبا بعدة تغيرات والتي تكون ظاهرة 

 1على مستوى ألاعضاء التناسلية.'' 

( أو Puber( التي تشتق من الالتينية )Puberty-Pubertéباألجنبية )''واملعنى الحقيقي لكلمة بلوغ 

(Punis.وتعني شعر العانة )  

وفي الواقع يقصد بالبلوغ املرحلة التي يتم فيها النضج الجنس ي الذي يحصل عند الانسان خالل 

 نضج املبيضين وبدأمراحل تستمر فترات طويلة، وتنتهي في العادة في الوقت الذي تصل فيه الفتاة الى مرحلة 

 الطمث، والفتى الى مرحلة القذف''.

 مظاهر املراهقة:-6

يقصد باملراهقة تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ وحتى الوصول الى النضج وبالتالي فهي تستغرق فترة 

من الزمن وهي ليست مجرد حالة يمر بها الفرد ثم تزول مع مرور الوقت، وعلى كل حال يجب فهم هذه 

 املرحلة على أنها مجموعة من التغيرات التي تحدث في نمو الفرد.

 النمو الفيزيولوجي:-6-1

''إن من أهم مظاهر النمو لفترة املراهقة هي ظاهرة النضج، ويختلف النضج الجنس ي عند الاناث 

 سنة. 00:01سنة، وعند البنين من  6:01عنه عند الذكور، ويتراوح سن البلوغ عند البنات من 

( عند البنين، بعد ذلك 09-01( عند البنات، )01-00)سنوات  1داد النمو ازدياد سريعا بحوالي ويز 

 سنة عند البنات والى عشرين سنة عند البنين. 01تبدأ فترة النمو الهادئ، ويستمر حوالي 

 

 2هناك عدة عوامل تؤثر في النمو الجنس ي للمراهق من أهمها املحددات الوراثية''.

 العقلي:النمو -6-2

صورية، وخاصة ت''بعد تجاوز سن البلوغ يصبح ألافراد أكثر تعودا وقدرة على استخدام العمليات ال

في املجاالت التي ترتبط بالتخصص الدراس ي واملنهي وتزداد القدرة على التحصيل، وتزداد القدرة على الاتصال 
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ستقالل في التفكير، ويطرد نمو التفكير املجرد، العقلي مع لاخرين، كما تزداد القدرة على اتخاذ القرارات والا 

  1والتفكير املنطقي، والتفكير الابتكاري، ويستطع الشاب حل املشكالت املعقدة''. 

 النمو الحركي:-6-3

''حيث يكتسب الفرد ويتعلم مختلف الحركات واتقانها وتثبيتها، إضافة الى ذلك فإن عامل زيادة قوة 

الفتى يساعد كثيرا على إمكانية ممارسة أنواع متعددة من ألانشطة الرياضية التي العضالت الذي يتميز به 

في قدرتها على ممارسة بعض الانشطة  تزيدة العضلية، كما أن زيادة مرونة عضالت الفتاة و تحتاج الى الق

  2الرياضية كالجمباز والتمرينات الفنية''.

 النمو الاجتماعي:-6-4

حيث النمو الاجتماعي بالتفكير الواضح الذي يتمثل في إعادة تنظيم الصالت ''تتميز هذه املرحلة من 

 الاجتماعية.

ز السلوك الاجتماعي للمراهق في كونه أكثر تحديدا وعمقا، والرغبة في الارتباط بمجموعة يويتم

 منتقاة من ألاصدقاء.

اهلها ويحاول الاستقالل كذلك يعتبر املراهق ألاسرة عامال هاما في تكوين الصدقات بعد ان كان يتج

 والبعد عنها.

رة الاجتماعية زيادة يتبدأ الصداقات الوطيدة في التكوين أكثر من الصداقات املؤقتة، تزداد البص

  3واضحة من حيث تقسيم سلوك الفرد نفسه وسلوك غيره من ألافراد''. 

 النمو الانفعالي والوجداني:-6-5

الت، ويكون انفعال الغضب هو الانفعال ألاكثر حدوثا، أما ''تزداد القدرة على التحكم في الانفعا

الصفات املثالية عليه، وال يعني ذلك  طغيانمشاعر الحب فهي تتوجه نحو شخص من الجنس لاخر مع 

 التخلي عن املشاعر الوجدانية املوجهة نحو جماعة ألاصدقاء من نفس الجنس.

الت بطريقة موضوعية، وقادر على اتخاذ القرارات واملراهق في هذه املرحلة قادر على مواجهة املشك

 4والسعي لتحقيقها ما لم تتوفر أدلة على خطأ هذه القرارات''. 

                                                           
 .23، ص7332، دار البيان، بيروت، لبنان، 2، طفن التعامل مع المراهقينناصر الشافعي:  1 
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 النمو الجسمي:-6-6

والفتاة لتناسق شكل  ى'' تتميز هذه املرحلة بالبطء في عملية النمو الجسماني، ويالحظ استعادة الفت

الجسم، كما تظهر الفروق املميزة في تركيب جسم الفتى والفتاة بصورة جلية، كما يزداد نمو عضالت الجذع 

 والصدر والرجلين بدرجة أكبر من نمو العظام حتى يستعيد الفرد اتزانه الجسمي.

ساب اللياقة البدنية كما تزداد احتياجات الافراد في هذه املرحلة الى ألانشطة املختلفة الكت

  1والحركية وكذا الاهتمام باألنشطة التي تساعد على صحة وسالمة الجسم واكتساب املظهر الالئق''.

 النمو الخلقي:-6-7

''مع زيادة النمو والخبرة تتكون مفاهيم محددة عن الصواب والخطأ، وعن الخير والشر، والحق 

 أكثر قدرة على التعامل مع املواقف الجديدة.والباطل، والفضيلة والرذيلة، وبذلك يصبح 

وتعتبر وسائل الاعالم مسؤولة عن انهيار اخالق الشباب بسبب ما تنشره من قصص الفساد، ولذا 

ن حاجة الشباب الى التدين في هذه املرحلة من ألامور املهمة، حيث أن الدين هو مصدر القيم املطلقة التي اف

 2ي''.تمثل أعلى مستويات النمو الخلق

 خصائص املراهقة املتوسطة: -7

سنة ويمكن القول أنها مرحلة الدراسة الثانوية  01وحتى  01تبدأ مرحلة املراهقة املتوسطة من 

 بشكل عام وأهم ما يميزها سيتم عرضه في الخصائص التالية:

 الخصائص الجسمية:-7-1

 تباطؤ سرعة النمو الجسمي نسبيا عن املرحلة السابقة.'' -

 نمو الالياف العصبية وازدياد طولها.استمرار  -

 نمو الفك العلوي أسرع من الفك السفلي مما يؤثر في حركة الفم عند املراهق. -

 زيادة طول العظام وتغير شكلها وتركيبها بحيث تتحول الى مادة عظمية صلبة. -

 زيادة الدقة في الحواس مثل: اللمس، والذوق والسمع. -

 3 تحسن الحالة الصحية''. -

 

                                                           
 .223عباش أيوب، مرجع سابق، ص 1 
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 الخصائص الحركية:-7-2

 اتقان املهارات الحركية حيث يتفوق الذكور على الاناث في نمو القوة واملهارات الحركية.'' -

 يالحظ على املراهق في هذه املرحلة ازدياد نشاطه وقوته. -

 تصبح حركاته أكثر توافق وانسجاما. -

 يزداد اتقان املهارات الحركية. -

وهو الزمن الذي يمض ي بين املثير والاستجابة ويقاس بواسطة  Réaction Timeتزداد سرعة زمن الرجع  -

 1.''جهاز زمن الرجع

 الخصائص العقلية:-7-3

''إن قابلية النمو العقلي تصل الى أكبر مداها في هذه املرحلة، إذ يصل الى أقصاه في نهاية هذه 

رات العقلية واملمثلة بالقدرات املرحلة، وإن قدراته تتطور بشكل كبير وتنضج فتظهر الفروق الفردية في القد

اللغوية والعددية وامليكانيكية، والتذكر والادراك والتفكير، وهذه التطورات في النمو العقلي تؤدي الى تغير 

ليم الخلقية والاجتماعية التي تفرضها االى القيم والتع تهإدراك املراهق لكل ما يحيط به حيث تتغير نظر 

   2ويناقشها بشكل عقلي''.البيئة فأصبح يحللها 

 الخصائص الانفعالية:-7-4

 تظل انفعاالت املراهق قوية وتتسم بالحماس.'' -

تتطور مشاعر الحب لديه ويتضح ميله للجنس لاخر وتركيزه على عدد محدود من أفراد الجنس لاخر ثم  -

 يقتصر اهتمامه على واحد فقط.

 فق الاجتماعي، وعندما يشبع حاجته الى الحب واملحبة.بر الفرح والسرور عندما يشعر بالقبول والتواتيخ -

 3تالحظ الحساسية الانفعالية حيث ال يستطيع املراهق التحكم في كثير من الحاالت باملظاهر الخارجية''. -
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 الخصائص الاجتماعية:-7-5

كذلك في ''تحتل جماعة ألاقران مكانة هامة في حياة املراهقين في مرحلة املراهقة املبكرة وتبقى 

مرحلة املراهقة املتوسطة، اذ يقض ي املراهق في مرحلة املراهقة املتوسطة معظم وقته مع أقرانه، وتنبثق 

تقبل الفروق  هأهمية جماعة ألاقران في هذه املرحلة من كونها تسمح للمراهق بتجريب أدوار متنوعة، وتعلم

  1لعالقات أكثر حميمية''.الفردية، وتعده للتفاعل مع جماعة الراشدين في حال تشكيله 

 الخصائص الجنسية:-4-6

 2للمثيرات الجنسية والاهتمام بالجمال''. ته''تزداد لديه الانفعاالت الجنسية وتزداد رغب

 أنماط املراهقة:-8

ال يوجد في الحقيقة نمط واحد من املراهقين، فاملراهقة تأتي بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة، ''

 التي تحدث للمراهق فقد نجده يتخذ سلوكات عديدة.ونتيجة للتغيرات 

 3: ''حيث يرى ''صامويل مغاريوس'' ان هناك أربع أنماط عامة من املراهقة وهي

 املراهقة املتكيفة:-8-1

''يكون هدفه مسايرة الركب والانصياع ألوامر املجتمع والسلطة وألاسرة والدين، وأشخاص هذا 

 4مبتكرين''. النمط ليسوا بالضرورة مبدعين أو 

 املراهقة العدوانية:-8-2

 ،''ويكون فيها املراهق ثائرا، متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين املدرسة أو املجتمع الخارجي

كما يميل املراهق الى تأكيد ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم في سلوكهم كالتدخين وإطالق الشارب واللحية، 

والسلوك العدواني عند هذه الفئة قد يكون بصورة غير مباشرة يتخذ صورة العناد، وبعض املراهقين من 

  5ن بصورة أقل من سابقها''.هذا النوع الثالث قد يتعلقون باألوهام والخيال، واحالم اليقظة ولك
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 املراهقة املنطوية:-8-3

''حيث ينسحب املراهق من املجتمع وينطوي على نفسه ويفضل تأمل ذاته ومشكالته منفردا، 

فاملراهق دورة مكتئبة تميل الى العزلة والسلبية والتردد والخجل والشعور بالنقص وعدم التوافق الاجتماعي، 

اهتماماتهم وأنشطتهم، ويعبر عن آرائه عبر مذكراته الشخصية، ويميل الى النقد والتهجم فال يشارك لاخرين 

أمانيه من خاللها، وتصل به أحالم اليقظة في بعض  حققعلى الناس، ويسرف في أحالم اليقظة حيث ي

 1الحاالت الى حد ألاوهام والخياالت املرضية''.

 املراهقة املنحرفة:-8-4

ينجح في تطوير معاييره ألاخالقية وبناء الضمير، عالقاتهم باآلخرين باردة غير  ''وهو النمط الذي لم

مكترثة وتخلو من الحساسية حيال مشاعر لاخرين واملبادئ ألاخالقية العامة، انهم يشتركون مع النمط 

ن شعور حثهم عن املتعة الشخصية، إال أنهم ال يشعرون بما يشعر به أصحاب اللذة مبالباحث عن اللذة في 

بالذنب والخجل، لهذا فتصرفات النمط السيكوباتي ال تخضع للضبط الداخلي كما هو الحال في النمط 

 2الباحث عن اللذة، وتصرفاتهم بهذا املعنى ال تفكير وال إحساس''.

 مشاكل املراهقة:-9

املراهق مليئة بالفوض ى  حياة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على املراهق في هذه املرحلة، تصبح

 والتجارب العديدة التي يقوم بها، والتي تترك أثرا واضحا على تفكيره وسلوكه.  

 ''قد يصبح املراهق مشكلة بالنسبة للوالدين وللمجتمع ألنه أصبح مشكلة بالنسبة لنفسه.

يصاحب إن الانتقال من الطفولة الى الرشد يصاحبه نوع من التوتر أو الشد، ذلك الشد الذي 

النمو الجسمي والتغيرات الفسيولوجية والصراعات املرتبطة بالرغبة في الوصول الى السلوك الاجتماعي 

 .3املناسب للشخص الراشد في الحضارة او الثقافة الحديثة''

 4:املرحلةوفيما يلي بعض املشكالت التي يواجهها املراهق في هذه 
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 بالنضج مع أترابه من الجنسين.محاولة الوصول الى عالقات جديدة تتسم  -

 أن يتمكن من القيام بدور اجتماعي مقبول يتفق وجنسه. -

 تقبل املراهق لنموه الجسمي. -

 محاولة الوصول الى مرحلة الاستقالل عن الوالدين. -

 محاولة الوصول الى مرحلة استقالل اقتصادي. -

 اختيار احدى املهن والتأهب لها. -

 ازمة املراهقة:-11

)أزمة املراهقة( لإلشارة الى الاضطرابات السلوكية التي تظهر في هذه املرحلة من تستعمل عبارة 

 1العمر.

يعرفها علماء التحليل النفس ي على أنها: جملة من الاضطرابات التي يتعرض لها املراهق وتنتج عن ''

مشاكل تتعلق بالهوية والتقمص، ويرجعون هذه املشاكل التقمصية الى رفض املراهق للصورة ألابوية التي 

 لتقمصات الطفولية حتى البلوغ''.لكانت داعمة 

 تشكل الهوية لدى املراهق:-11

املعروف أن الانسان يواجه خالل رحلة حياته مهمات معينة البد من إنجازها حتى يتمكن من  من

القيام بوظائفه املختلفة بطريقة صحيحة واحدة هذه املهمات هي تشكيل الهوية، حيث تبدأ هذه املهمة في 

 2مرحلة املراهقة وتستمر في مرحلة الرشد.

ول من أدرك أن بناء الهوية الذاتية يعتبر من أهم ''وقد كان عالم النفس التحليلي إريكسون ا

إنجازات الفرد في مرحلة املراهقة، وهو خطوة حاسمة في قدرة الفرد على الوصول الى إلانتاجية والسعادة في 

والقيم التي يتبناها والاتجاهات التي يختارها لتحديد مرحلة الرشد، ويتضمن بناء الهوية معرفة الفرد ذاته 

ه، وأطلق إريكسون على الصراع النفس ي في مرحلة املراهقة اسم الهوية، حيث اعتقد أن طريقة حيات

 النتاجات الناجعة تمهد الطريق لحل هذه ألازمة''.
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 أهمية الدين في حياة املراهقة:-12

يحتل الدين أهمية كبيرة في حياة املراهق، إذ يشكل أحد أبعاد الشخصية ويتناول النواحي ''

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحياة، كما يعتبر قوة دافعة للسلوك، وله أثره الواضح على الشخصية 

النمو النفس ي للمراهق، فالعقيدة الدينية عندما تتأصل في النفس إلانسانية تدفعها الى سلوك إيجابي 

ذ يؤثر على حياة الانسان عبر وتجعل الفرد يعيش في حالة من الاستقرار وألامن، فاإليمان يؤدي الى ألامان، إ

  1مراحل تطورها من الطفولة الى املراهقة فالرشد ثم الشيخوخة''.

 أثر التغيرات الفيزيولوجية على نفسية املراهق:-13

''تترك التغيرات الجسمية النهائية ملرحلة املراهقة آثار على نفسية املراهق، فالنمو السريع في طول 

لتوازن ليرات جسمية عضوية حركية غير مألوفة، فينشأ عن ذلك فقدان املراهق ووزنه قد أحدثت تغ

، ويخفق في اتقان هذه ألاعمال أحيانا أخرى، ويبدو ذلك واضحا في ، ويتعثر املراهق في أعماله أحياناوالاتزان

حركات يديه وأصابعه وغيرها، وكذلك يصحب هذه التغيرات الكسل والخمول والتراخي، كما يبدو املراهق 

 2قلقا مضطربا''.

 املراهق والحياة املدرسية:-14

''تعتبر املدرسة اليوم املوئل ألاول للمراهق ملا تكون عليه من إمكانيات وملا لها من امتيازات تتمتع 

إلمكانيات هذه هي القدرات العقلية املتمثلة في الهيئات التدريسية، وفي املهارات الكثيرة لبها، وأول مصدر 

 املدرسون قد اكتسبوها.التي يكون 

وباستطاعة املدرسة أن تعوض على املراهق عما يكون قد فقده من حنان البيت وتوجيهه، وغالبا 

ما ينشد املراهق فردا يسدي اليه النصح وإلارشاد بشأن الجوانب الجسمية والانفعالية ويوجهه توجيها 

 3صائبا يتصل بالنمو الاجتماعي''.

 

 

 

                                                           
 .202أحمد محمد الزعبي: مرجع سابق، ص 1 

 .230مريم سليم، مرجع سابق، ص 2 

 .733، ص7320 األردن،  ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان،2، طتهاعلم نفس النمو ونظريعبد العزيز حيدر الموسوي:  3 
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 الانفعالية في مرحلة املراهقة:أهم الخصائص -15

إن هذا الجانب من املراهقة هو الذي لفت الانتباه إليها لدى عامة الناس أكثر من بقية الجوانب 

ألاخرى، وباستثناء الجانب الجسمي فالتغيرات الانفعالية التي تطرأ على العقل عندما يدخل مرحلة املراهقة 

 سنستعرض أهم هذه الخصائص الانفعالية والتي تكون كالتالي: بعد عملية البلوغ تكون كثيرة ومتنوعة، و 

يصبح املراهق أكثر ميال ملخالفة التعليمات والرفض القاطع لكل من يريد التحكم النزعة الشديدة للتمرد: -

 في حياته وشؤونه الخاصة.

 ص به.يحاول املراهق التخلص من تبعية ألاسرة ويحاول تكوين عالم خا النزعة الاستقاللية:-

 وتكون عبارة عن رد فعل شديد ألبسط ألامور التي ال يتقبلها املراهق. الحساسية الزائدة:-

وتعد أهم ما يميز املراهق في هذه املرحلة، حيث يمكن للشخص املالحظ أن  ضعف التحكم في إلانفعاالت:-

 يعرف شعور املراهق من تصرفاته.

 االت نفسية معينة كالقلق أو الغضب املفاجئ.والذي يكون عبارة عن ح الاضطراب الانفعالي:-

 يعبر عن معظم الحالة النفسية التي يمر بها املراهق. الشعور باإلحباط:-

حيث يصبح املراهق ذو مشاعر وأحاسيس متغيرة تجاه ألافراد املحيطين به، فمثال قد  التقلب العاطفي:-

 تتغير نظرته الى أحد ألابوين منذ أن كان قدوته في الحياة الى واحد من ألاشخاص الذين يقيدون حريته.

له هو حيث يرى املراهق أن ألاشخاص لاخرين مشغولون بنفس ألاشياء التي تشغ التمركز حول الذات:-

 ذاته وذلك نتيجة لشعور املراهق بالخصوصية. 

يصبح املراهق أكثر اهتماما باملظهر الخارجي ظنا منه أن ألافراد لاخرين يركزون عليه أثناء  املراقب الوهمي:-

 1 هذا ما يدل على اتباع جل املراهقين آلخر صيحات املوضة ويبالغون فيها.و مرورهم أمامه، 

 للمراهق:الصحة النفسية -16

لتحقيق الصحة النفسية للمراهق يجب على ألاولياء واملربين اشباع حاجات املراهق النفسية وذلك 

 بهدف ان يتمتع املراهق بصحة نفسية سليمة، وفيما يلي بعض ألاساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك:

 أمام لاخرين. تجنب معاملة املراهق كاألطفال والابتعاد عن كل ما يضايقه كذكر أخطائه -

 الابتعاد عن العصبية وألالفاظ الجارحة وسوء املعاملة. -

                                                           
 . 722-722، ص7320، دار المسبرة لنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 32، طالنفس علمأساسيات غالب محمد الشيخي:  1 
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تجنب التدخل في حياة املراهق، واعطائه الفرصة إلظهار شخصيته كاختيار املالبس املناسبة وكذلك  -

 اختيار ألاصدقاء والرفقاء.

تخاذ القرارات وإلاجراءات الابتعاد عن الشدة والعقاب، ويلجأ املربي الى املعاقبة واللوم مع التروي في ا -

 واملتخذة في حق املراهق.

معاملة املراهق باعتباره شخص ناضج، من خالل اشراكه في حل املشاكل ألاسرية مع ضرورة احترام  -

 آرائه ووجهة نظره.

 غرس املفاهيم الصحيحة والقيم الدينية والروحية البعيدة عن التعصب. -

 راهق مع ضرورة التبسيط في الحديث وإعطاء املغزى من الكالم.انتهاج مبدأ الحوار أثناء التعامل مع امل -

 التقرب من املراهق ومحاولة مساعدته على حل مشاكله. -

 على حياته. الذين يمكن أن يؤثروا بشكل سلبيينبغي مراقبة سلوك املراهق وابعاده عن ألاشخاص  -

الاحتكاك باآلخرين وختالط يجب إعطاء املراهق مكانة اجتماعية من خالل حضور املجالس وتشجيع الا  -

 جعل املراهق يتعلم كيف يسلك سلوكا مهذبا في حضرة من هم أكبر منه سنا.و طار الرعاية الرشيدة، افي 

اكتساب اعجاب املراهق واحترامه من خالل التصرفات واملبادرات الحسنة وكذلك بكون املربي قدوة  -

 1 حسنة يقتدي بها املراهق في حياته.

 ممارسة التربية الرياضية بالنسبة للتلميذ املراهق:أهمية -17

إذا كان تعريف التربية الرياضية بصفة عامة انها جزء من التربية العامة، فإنه يمكن اعتبارها 

ميدان تجريبي، هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية، العقلية، الانفعالية، عن طريق عدة ألوان 

 قيق ذلك. من النشاط البدني لتح

''تعتبر التربية البدنية والرياضية عملية تنفيس وترويج لتالميذ هذه املرحلة، حيث توفر لهم نوع من 

دة والراحة الفكرية والبدنية، تجعلهم يعبرون عن مشاعرهم وأحاسيسهم عن طريق حركات رياضية االسع

ية البيولوجية، أما من الناحية متوازنة ومنسجمة، فهي عملية توافق بين العضالت وألاعصاب من الناح

التربوية فإن وجود التالميذ في مجموعة واحدة تكسبهم الكثير من الصفات املثالية التربوية، كالطاعة 

 .2والشعور بالصداقة والزمالة''

                                                           
 .02-06، ص7332، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 32، طالصحة النفسية في مراحل العمر المختلفةكلير فهيم:  1 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد (( سنة21-21الرياضة المدرسية )االنتقاء والتوجيه الرياضي للتالميذ الموهوبين في إطار فنوش نصير: ) 2 

 .50، ص7335-7332التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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كما أن النتائج التالية التي توصلت اليها بعض الدراسات الاكاديمية تمثل أهمية التربية البدنية 

 راياصة لدى املراهقين، وذلك من خالل الاستجواب الذي قام به أحد الباحثين قصد معرفة والرياضية خ

أقوى دليل على والرياضية، حيث أن هذه النتائج تمثل  البدنيةمادة التربية  فياملراهقين في املرحلة الثانوية 

املستجوبين أنها تمنحهم ( من %91أهمية هذه املادة خاصة في مرحلة املراهقة، وأظهرت هذه النتائج أن )

 1( من املراهقين أنها تمنحهم السعادة''.94%الحرية والاستقاللية، كذلك يرى )

عن قدراته البدنية  يغ''من الطبيعي أن التربية البدنية والرياضية تساعد املراهق على التفر 

حيث أن ممارسة  والعقلية ويكشف من خاللها عن مواهبه إضافة بطبيعة الحال اكتسابه للسلوك السوي 

املراهقة من النشاط البدني الرياض ي املدرس ي وسيلة تربوية لها التأثير إلايجابي على سلوك التالميذ في مرحلة 

ح الرياضية، قيمة اللعب النظيف، الالتزام بتطبيق القوانين وقواعد و ر الحيث اكتساب القيم ألاخالقية، و 

  2وني''.اللعب، تحمل املسؤولية، التنافس في سياق تعا

 مبادئ هامة في رياضة املراهق:-18

ال شك أن الجسم وحدة متكاملة يرتبط عمل كل جزء فيه بعمل ألاجزاء ألاخرى، وأشد أنواع 

، حيث توجد عدة شروط ينبغي ما يتعلق برياضته املعرفة فائدة للمراهق هو ما يتصل بجسمه وخصوصا

 3املراهق بممارسة الرياضة وهي كالتالي: مراعاتها عندما يقوم

 أن يكون هناك مشرف متخصص أثناء ممارسة املراهق للرياضة وذلك لتصحيح ما يقع فيه من أخطاء. أوال:

 : تأدية التمارين حسب التدرج، حيث يتم البدء باألسهل ثم ألاصعب.ثانيا

 املختلفة.: تنويع الحركات حتى يستفيد كل جزء من أجزاء الجسم ثالثا

 : مراعاة قدرة املراهق وسنه، مع فرض املمارسة للعبة التي يمل لها.رابعا

 : تنظيم أوقات التدريب ومساعدة املراهق على معرفة أسس اللعبة التي اختارها.خامسا

 : اختيار تمارين سهلة بالنسبة للمراهق الحديث، وتمارين متقدمة للمراهق املواظب.سادسا

 وضع الجسم سليم أثناء تأدية الحركات.: مراعاة أن يكون سابعا

: إعطاء إرشادات وتعليمات للمراهق حول اللباس الرياض ي وكذلك التأكيد على أهمية ممارسة ثامنا

 ألانشطة البدنية بالنسبة للجسم والعقل ونبذ التصرفات السلبية كالتدخين والسهر لفترات طويلة.

 .ارسة الرياضة خارج أوقات الدراسةم: توجيه املراهق نحو متاسعا

                                                           
تربية البدنية معهد الدكتوراه غير منشورة،  اطروحة، (( سنة نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية21-21دوافع تالميذ الطور الثانوي ))مراد خليل:  1 

 .62، ص7327-7322جامعة منتوري، قسنطينة، والرياضية، 

الماستر ، مذكرة لنيل شهادة (سنة( 21-21أثر حصة التربية البدنية والرياضية على الحالة االنفعالية لتالميذ الطور المتوسط ))بوعزيز عبد السالم:  2 

 .27، ص7322-7320البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، أم معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ، منشورة غير

 .52، ص7327عمان،، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 2، طالرياضة صحة ورشاقة ومرونةنايف مفضي الجبور، صبحي أحمد قبالن:  3 
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 :خالصة

ومما سبق ذكره نجد أن فترة املراهقة استدعت اكتساب جوانب وخصائص متعددة فاملراهقة 

 مرحلة للنمو والارتقاء من جميع الجوانب الجسمية والانفعالية والنفسية والاجتماعية والدينية.

فهم تصرفاته واملشاكل  يحاولوامن املراهق و  فيجب على املحيط ألاسري والتربوي أن يقتربوا أكثر 

النفسية التي يمر بها مع تقديم التوجيهات الالزمة إلحداث التأقلم مع الجماعة واملجتمع الذي يعيش فيه 

 وكذلك من أجل بناء شخصية سوية مستقبال.
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 تمهيد:

بعدما تم عرضه في الجانب النظري لهذا البحث وحتى تكون دراستنا صحيحة ومبنية على خطوات 

علمية منهجية قمنا بإخضاع بحثنا هذا ملجموعة من إلاجراءات للوصول الى النتيجة املستهدفة، حيث تم 

اختيار املنهج املالئم للدراسة والاداة املستخدمة لجمع البيانات وكذا مجاالت البحث )املجال املكاني والزماني( 

ثم التطرق الى إلاجراءات التي قمنا بها أثناء الدراسة الاستطالعية وأخيرا كيفية فرز الاستمارات املوزعة بعد 

 جمعها.
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 منهج البحث:-1

''ان منهج البحث يعني مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته من 

أجل الوصول الى نتيجة معلومة وهو بهذا يقوم على التأمل والشعور والعلم الباحث في املناهج التأملية يسمى 

Méthodologie ''1.أي العلم الباحث في الطرق املستخدمة للوصول الى الحقيقة  

''البحث العلمي أداة ووسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية، وهو طريق مقبول لتثبيت 

مها بموضوعية، وهو الطريق امليسر لتوسيع يقدتحيث يتم عرضها و  وترسيخ الحقيقة في املجاالت إلانسانية،

  2الاتفاق العقلي بين الناس، وجعل احكامنا أكثر قبوال ودقة لدى آلاخرين''.

نا تحتم علي التربية البدنية و الرياضيةفي  وصفية والبحث الذي نحن بصدد إنجازه يعتبر دارسة

 لهذا النوع من الدارسات. استخدام املنهج الوصفي ملالئمته

 املنهج الوصفي:-1-1

''إنه من املناهج التي يكثر استعمالها في مجال التربية البدنية والرياضية وبهذا املجال يذكر )سكيتس 

scatesبقوله )يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل جميع  ة( في معرض حديثة عن الدراسات الوصفي

من الناس أو الدراسات التي تهتم بجمع وتلخيص الحقائق الحاضرة املرتبطة بطبيعة وبوضع جماعة 

  3مجموعة من الظروف أو فصيلة من ألاحداث أو نظام فكري''.

''ان البحث الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وانما يذهب الى أبعد من ذلك، فيحلل 

ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول الى تقييمات ذات معنى، فضال عن أن ألابحاث الوصفية ال تقتصر على 

 4بل انها تنفذ من الحاضر الى املاض ي لكي تزداد تبصرا بالحاضر''. التنبؤ باملستقبل

 البحث: مجتمع-1-2

''تحديد مجتمع عينة البحث يعني املجتمع الذي تشتق منه العينة من ناحية ألافراد الذين يمكنهم 

 الظهور في عملية البحث ويقصد به الافراد الذين يشملهم البحث فقط وتمثل مجتمع البحث. 

املقصود بمجتمع الدراسة كل العناصر املراد دراستها، ان سحب جزء من مجتمع الدراسة يطلق 

   Sampleing .''1والعملية التي تتم بهذا الشكل يطلق عليها املعاينة Sampleعليه العينة 

                                                           
 .22ص ،2112، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، 10، طأسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر، ميرفت علي خفاجة:  1 

 .01، ص2112، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 10، طالمرجع في مناهج البحوث التربوية والنفسيةحسن شحاته:  2 

 .022، ص2111، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، 10، طأسس البحث العملي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم:  3 

 .72، ص2112، دار دجلة، عمان، األردن، 10، طمقدمة في منهج البحث العلميعزاوي: رحيم يونس، كرو ال 4 
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السنة ا تالميذ ذة التربية البدنية و الرياضية و كذه يتكون مجتمع البحث من اساتذو في دراستنا ه

 157 ب حوالي املقدر عددهمتوسط املتواجدون على مستوى بعض متوسطات والية ام البواقي و م الثالثة

 تلميذ.   600و  ذاستا

 عينة البحث:-1-3 

استبيان  02والرياضية حيث تم توزيع  البدنيةأساتذة التربية  من عشوائية اختيار  عينةقمنا ب

 السنة الثالثةمتوسطات، وكذلك هو الحال بالنسبة لتالميذ  12أستاذ من  02بطريقة عشوائية على 

 تلميذ من متوسطة(. 02متوسطات )كل  7تلميذ من  122استبيان على  122متوسط حيث تم توزيع 

 متوسطات من 12تم اختيار عشوائيا عنقودية حيث املستخدمة في البحث هي العينة الالعينة 

 .من مجتمع البحث % 12حوالي  وهي تمثلعلى مستوى والية ام البواقي  موجودة متوسطة 122 حوالي

 خصائص العينة:-1-3-1

 خصائص عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية:-أ

 والرياضية البدنية التربية أساتذة عينة خصائص( يمثل 11الجدول رقم )

 املجموع النسبة العدد النوع الخاصية

 الجنس
 %17 11 ذكور 

122% 
 %7 21 اناث

 املؤهل
 %07 27 ليسانس

122% 
 %57 17 ماستر

 :تالميذ السنة الثالثة متوسطخصائص عينة -ب

 متوسط الثالثة السنة تالميذ عينة خصائص يمثل( 12) رقم الجدول 

 املجموع النسبة العدد النوع الخاصية

 الجنس
 %20 20 ذكور 

122% 
 %75 75 اناث

 السن
 %12 12 سنة 12

122% 
 %12 12 سنة 12أكثر من 

 

                                                                                                                                                                                                 
 .077 ،2112، حائل، السعودية والتوزيع،دار االندلس للنشر  ،1ط ،والمعلماتالبحث التربوي للمعلمين حمدي شاكر محمود:  1 
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 مجاالت البحث:-1-4

 املجال املكاني:-1-4-1

ة والرياضية على مستوى بعض متوسطات والية يتم توزيع الاستبيان الخاص بأساتذة التربية البدن

 أستاذ. 02أم البواقي حيث قدر عددهم بـ 

وتم توزيع الاستبيان الخاص بالتالميذ على مستوى بعض متوسطات والية ام البواقي حيث قدر 

 تلميذ. 122عددهم بــ 

 في املتوسطات التالية: الاساسيةوقد أجريت الدراسة 

 )متوسطة كوشاري بشير )عين البيضاء. 

 )متوسطة جبايلي احمد )ام البواقي. 

 )متوسطة قباج أحميدة )الحرملية.  

 )متوسطة الخوارزمي )عين فكرون. 

 )متوسطة ابن باديس )مسكيانة.   

 ( فكرينةمتوسطة دلفي حمادة). 

 )متوسطة معمري ميلود )بريش. 

 )متوسطة ضيف العمري )بئر رقعة. 

  (عين مليلة) خليفي التهاميمتوسطة.  

 .)متوسطة تاغريبت الدراجي )عين ببوش   

 املجال الزماني:-1-4-2

، حيث خصصنا الاشهر ألاولى 0215هذا في شهر نوفمبر الى غاية نهاية شهر أفريل شرعنا في بحثنا 

 )نوفمبر، ديسمبر، جانفي( للجانب النظري، أين تم جمع املراجع وتوفير املادة العلمية.

اما الجانب التطبيقي فقد خصصنا له ألاشهر )فيفري، مارس، أفريل( حيث تم اعداد أسئلة 

 توزيعها على ألاساتذة والتالميذ في املؤسسات التربوية وأخيرا تحليل النتائج وحوصلتها.الاستبيان وتحكيمها ثم 

 الدراسة الاستطالعية:-1-5

مثلت املرحلة ألاولى في دراستنا امليدانية التي كانت غايتها التعرف على الواقع امليداني قبل الخوص في 

فيفري حيث كان الهدف منها معرفة مدى  17الى  0تفاصيله، وقد قسمت الى مرحلتين: ألاولى دامت ما بين 
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الدراسة امليدانية، أما املرحلة  استجابة ألاسرة املدرسة مع موضوع بحثنا وكذا التعرف على محيط اجراء

مارس حيث تم فيها توزيع الاستمارات على عينة البحث وبمساعدة بعض  02الى  7الثانية فدامت ما بين 

 زمالء الدفعة الذين اجروا تربصات ميدانية في املؤسسات التربوية التي اخترناها.

 ألادوات املستعملة في الدراسة:-1-6

تستخدم في البحوث العلمية للحصول على البيانات املرتبطة باملوضوع، كما  ''يعتبر الاستبيان أداة

يتبع نوع الدراسة التي تتعلق بتطبيقه، وهو يستعمل للحصول على البيانات واملعلومات عما هو قائم بالفعل، 

حتى يتمكن الباحث من التحقق من صحة الفروض املطروحة، وأحيانا يطلق عليه الاستفتاء أو 

   1صاء''.الاستق

''يعد الاستبيان وسيلة من وسائل جمع املعلومات، وقد يستخدم على إطار واسع ليشمل ألامة أو في 

إطار ضيق على نطاق املدرسة، وبطبيعة الحال فهو يختلف في طوله ودرجة تعقيده، إن الجهد ألاكبر في 

ومن ألاهمية بمكان أن تكون الاستبيان ينصب على بناء فقرات جيدة والحصول على استجابات كاملة، 

  2أسئلة الدارسة وفرضياتها واضحة ومعرفة كي يكون باإلمكان بناء الفقرات بشكل جيد''.

 وقد استخدمنا في هذا البحث الاستبيان كأداة لجمع املعلومات.

 مراحل بناء الاستبيان:-1-7

 .تم الاستعانة بالدراسات السابقة إلنجاز فقرات البحث -

 الاستبيان في صورتها ألاولية بالتعاون مع ألاستاذ املؤطراعداد فقرات  -

تم تحكيم هذه الفقرات من طرف بعض أساتذة املعهد حيث تم تعديل وتغيير بعض ألاسئلة، كما تم  -

 حذف وزيادة بعضها.

 اعداد فقرات الاستبيان في صورتها النهائية. -

 

 

 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 10، طالتربية البدنية والرياضيةالمرشد في البحث العلمي لطلبة بوداود عبد اليمين، عطا هللا احمد:  1 

 .22، ص2117

 .70، ص2112، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 10ط أساسيات البحث العلمي،منذر الضامن:  2 
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 :لالستبيان السيكومترية خصائص-1-8

 ن:الاستبيا ثبات-1-8-1

تم حسب معامل ثبات الاستبيان بطريقة ألفا كرو مباخ وبعد توزيع الاستمارة تبين أن معامل الثبات 

 وهي درجة دالة على ثباته. 2.51

 الاستبيان: صدق-1-8-2

 املقصود بصدق الاستبيان هو أن يقيس الاختبار بالفعل القدرة أو الظاهرة التي وضع لقياسها.

 : صدق املحكمين:أوال

حساب صدق الاختبار بعرضه على عدد من املختصين والخبراء في املجال الذي يقيسه الاختبار يمكن 

فإذا قال للخبراء إن هذا يقيس السلوك الذي وضع لقاسه فإن الباحث يستطيع الاعتماد على حكم الخبراء، 

افة إليه عند وضع يقصد بصدق الاستبيان أن يقيس فعال ما وضع لقياسه وال يقيس شيئا بدال منه أو باإلض

اختبار لقياس القوة يجب أن يقيس القوة للعينة املراد تحديد هذه الصفة لديها وال يقيس التحمل مثال بدال 

 منها أو باإلضافة اليها...

حيث تم عرض أداة الاستبيان على مجموعة من ألاساتذة الجامعيين للتربية البدنية وبعد التوجيهات 

 وحذف بعضها كونها خارجة عن املوضوع أو مكررة في املعنى. قمنا بتعديل بعض العبارات

 الصدق الذاتي هو قيمة الجذر التربيعي لقيمة ثبات الاستبيان وهو يمثل معامل الثبات. الصدق الذاتي: ثانيا:

 .2.52=    الثبات√الصدق الذاتي = الجذر التربيعي للثبات = 

 إجراءات البحث:-1-9

 :كآالتيشملت هذه الدراسة مجموعة من الخطوات تمت 

  عبر عدة محاور  الاستبيان فقراتاعداد. 

 ة املعهد.ذتحكيمها من طرف بعض اسات 

 الضبط النهائي لفقرات الاستبيان. 

  التربوية. تكليف بعض زمالء الدفعة بتوزيعها في املؤسسات 

 التربوية اعالم إلادارة حتى يكون الاجراء قانوني داخل املؤسسة. 
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 .اعالم ألاستاذ املشرف على الحصة من أجل تخصيص الوقت الالزم لتوزيع الاستمارة 

 :الطريقة الاحصائية-2

بعد جمع الاستمارات املوجهة الى ألاساتذة وكذلك تالميذ الطور املتوسط، قمنا بفرزها حيث 

استخدمنا تقنية النسبة املئوية في تحليل النتائج املتحصل عليها، وقد تمت هذه العملية بحساب عدد 

في املعادلة  العينة كماثم الكل على عدد أفراد  122التكرارات لألجوبة الخاصة بكل سؤال مضروبة في 

 التالية:

 

 حيث:

 

                                        : وذلك لحساب قيمة الثبات الاستبيان.معامل ألفا كرو نباخ

 لحساب القيم النسبة. (:Excelبرنامج الاكسيل )

 صعوبات البحث:-3

 من الصعوبات نذكر منها: واجهتنا في هذا البحث العديدلقد 

صعوبات توزيع واستالم بعض الاستمارات خاصة وأن عدد املتوسطات التي أجريت فيها الدراسة  -

  متوسطات.  12ألاساسية 

 صعوبة في تحليل نتائج الاستبيان وخاصة أن بعض التالميذ تعاملوا مع الاستبيان على انه امتحان. -

عس=     × 𝟏𝟎𝟎
ن
⁄ 

 

 النسبة المئوية.س: 
 عدد التكرارات.ع: 
 عدد افراد العينة.ن: 
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 ألتساتذة:لاملوجه تستييا  لا تحليل نتائج و عرض -1

 (:5-4-3-2-1)املحور ألاول: يتضمن ألاتسئلة التي تخص الفرضية ألاولى -1-1

الى مراحل فما هو تسيب  السؤال ألاول: تصادفك بعض املهارات املركبة التي تحتاج منك تقسيمها-1-1-1

 ذلك؟

 .معرفة كيف يتصرف ألاستاذ عندما يصادف املهارات املركبةالهدف من السؤال: 

 .( يمثل تسيب تجزئة املهارات املركبة من طرف لاتستاذ11)رقمالجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (00) % 11 عدد التالميذ في الفصل قليل

 (40) % 10 أجزاء الحركةتعلم على فهم مساعدة امل

 (60) % 12 النها الطريقة املالئمة لتعليم هذا النوع من املهارات

 (100) % 21 املجموع العام

 

 

 

 

 .( يمثل تسيب تجزئة املهارات املركبة من طرف لاتستاذ11)رقم بياني الرتسم ال

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة  النتائج:وتحليل عرض 

يرون ان تجزئة املهارات املركبة الى مراحل تعد الطريقة املالئمة لتعليم هذا النوع من املهارات  (60) %وبنسبة

لنسبة الباقية والتي ها طوال مدة تدريسهم لهذه املادة، اما او وهذا يرجع الى الخبرة امليدانية التي اكتسب

أن السبب هو مساعدة املتعلم على فهم أجزاء الحركة وهذا يرجع الى من ألاساتذة يرون  (40) %تمثل

 اعتمادهم على مبدا مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.

 

ى مساعدة التعلم عل
فهم أجزاء الحركة

40%

ي عدد التالميذ ف
الفصل قليل

0%

النها الطريقة 
ذا المالئمة لتعليم ه

النوع من المهارات
60%
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حركي السؤال الثاني: يكو  أداء املتعلم عندما يحي  دوره ألداء مهارة معينة بعد ا  الحظ نموذج -1-1-2

  :لها مبني على أجزاء ومراحل

   .مجزئ معرفة كيف يكو  أداء املتعلم عندما يالحظ نموذج حركي  الهدف من السؤال:

 .( يمثل كيف يكو  أداء املتعلم ملهارة مجزئة12)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (10) % 02 أداء صحيح لفهمه كل جزء من أجزاء الحركة

 (90) % 18 أداء يحتوي على أجزاء صحيحة وأخرى خاطئة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل كيف يكو  أداء املتعلم ملهارة مجزئة12)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

ترى ان أداء  (90) %ألاساتذة وبنسبةمن خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية 

نموذج حركي ملهارة مجزئة، وهذا يرجع الى ان  تهبعد مالحظأجزاء صحيحة وأخرى خاطئة  يحتوي املتعلم 

من ألاساتذة يرون ان أداء املتعلم يكون  (10) %هناك بعض ألاجزاء التي لم يفهمها املتعلم في حين ما نسبته

 الحركة.فهمه كل جزء من أجزاء لصحيح 

 

 

 

 

أداء يحتوي على
أجزاء صحيحة 
وأخرى خاطئة

90%

أداء صحيح لفهمه
كل جزء من أجزاء 

الحركة
10%
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 هم مالحظاتك؟أالسؤال الثالث: قمت بتعليم مهارة معينة باتستخدام الطريقة الجزئية، فما كانت -1-1-3

  .معرفة أهم مالحظات املعلم عند تعليم مهارة ما بالطريقة الجزئية الهدف من السؤال:

 للطريقة الجزئيةأهم مالحظات ألاتستاذ حول املتعلم بعد اتستخدامه ( يمثل 13)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (55) % 11 املتعلم ال يبذل مجهودا كبيرا ألداء املهارة

 (45) % 10 املتعلم اتستوعب أجزاء املهارة جيدا

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .ألاتستاذ حول املتعلم بعد اتستخدامه للطريقة الجزئيةيمثل أهم مالحظات ( 13)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان % (55) من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان النسبة الكبيرة من ألاساتذة 

املتعلم ال يبذل مجهودا كبيرا ألداء مهارة وهذا يرجع الى أن تجزئة املهارة يجعل املتعلم يعرف كيف يوزع 

ترى ان املتعلم استوعب جيدا أجزاء املهارة وهذا يرجع الى ان املتعلم فهم مراحل  (45) %نسبةبـو مجهوده 

 وأجزاء هذه املهارة.

 

 

 

 

 

المتعلم ال يبذل 
مجهودا كبيرا ألداء

المهارة
55%

المتعلم استوعب 
أجزاء المهارة جيدا

45%
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 السؤال الرابع: حسب رأيك تؤثر هذه الطريقة على مستوى التعلم الحركي لدى التالميذ على: -1-1-4

  .معرفة أي من الجوانب تؤثر الطريقة الكلية على التعلم الحركي الهدف من السؤال:

 ( يمثل أي من الجوانب تؤثر هذه الطريقة على التعلم الحركي للتالميذ14)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (35) % 10 تنفيذ املتعلم للمهارة

 (20) % 14 الفهم ولاتستيعاب لدى املتعلم

 (45) % 10 معا

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .الحركي للتالميذ( يمثل أي من الجوانب تؤثر هذه الطريقة على التعلم 14)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

ترى ان تأثير  (45) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان أغلبية ألاساتذة وبنسبة

من ألاساتذة فيرون ان تأثيرها  (35) %والاستيعاب، أما وكذلك الفهمهذه الطريقة يكون من جانب التنفيذ 

ترى أن تأثيرها يكون على الفهم  (20) %يكون من جانب التنفيذ أي ألاداء، في حين ان النسبة املتبقية 

 والاستيعاب فقط.

 

 

 

 

 

مهارةتنفيذ المتعلم لل
35%

اب الفهم واالستيع
لدى المتعلم

20%

معا
45%
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السؤال الخامس: لتسهيل التعلم بالنسبة للتالميذ اتستخدمت طريقة التجزئة واظهر ذلك تحسن -1-1-5

 هو السيب من وجهة نظرك؟ملحوظا في أدائهم، فما 

  .معرفة تسيب تحسن أداء التالميذ بعد اتستخدام الطريقة الجزئية الهدف من السؤال:

 .( يمثل تسيب تحسن أداء التالميذ بعد اتستخدام الطريقة الجزئية15)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (50) % 11 ألنها تراعي الفروق الفردية

 (50) % 11 ألنها تساعد املتعلم على فهم كل مرحلة من املهارة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل تسيب تحسن أداء التالميذ بعد اتستخدام الطريقة الجزئية15)رقم بياني الرتسم ال

 : عرض وتحليل النتائج

أعاله نالحظ أن ألاساتذة متفقين على ان سبب وجود تحسن في من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول 

أداء املتعلمين يرجع الى أن الطريقة الجزئية تراعي الفروق من جهة وكذلك تساعد على فهم كل مرحلة من 

 بالنسبة لكل سبب وهذا ما يظهره الجدول. (50) %مراحل املهارة، حيث كانت النسب

 

 

 

 

 

ألنها تراعي الفروق
الفردية

50%

لم ألنها تساعد المتع
على فهم كل مرحلة

من المهارة
50%
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 (:11-0-0-0-6)املحور الثاني: يتضمن ألاتسئلة التي تخص الفرضية الثانية -1-2

 السؤال السادس: حسب خبرتك ال تكو  طريقة التدريس مالئمة ملا:-1-2-1

 .معرفة متى ال تكو  طريقة التدريس غير مالئمة الهدف من السؤال:

 .( يمثل متى تكو  طريقة التدريس غير مالئمة16)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (50) % 11 ال تراعي الفروق الفردية للتالميذ

 (35) % 10 تجعل املتعلم يرتكب العديد من ألاخطاء

 (15) % 13 ال تجعل عملية التعليم مشوقة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .متى تكو  طريقة التدريس غير مالئمة( يمثل 16)رقم بياني الرتسم ال

 : عرض وتحليل النتائج

يرون ان طريقة  (50) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان أغلبية ألاساتذة وبنسبة

ألاساتذة يرون انها ال من % (35) التدريس ال تكون مالئمة ملا ال تراعي الفروق الفردية للتالميذ، في حين ان

فيرون انها ال تكون  (15) %تكون مالئمة ملا تجعل املتعلم يرتكب العديد من ألاخطاء، أما النسبة املتبقية

 مالئمة عندما ال تجعل عملية التعليم مشوقة.

 

 

 

ال تراعي الفروق
ذالفردية للتالمي

50%
كب تجعل المتعلم يرت

العديد من األخطاء
35%

ة ال تجعل عملي
قةالتعليم مشو

15%
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السؤال السابع: تعليم املهارات الحركية يتطلب منك أداء التمثيل الحركي للمهارة بنفسك أو أحد -1-2-2

 التالميذ بهدف:

 .معرفة الهدف من أداء التمثيل الحركي الهدف من السؤال:

 .( يمثل الهدف من أداء التمثيل الحركي للمهارة10)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (45) % 10 فهم املهارة كاملة من طرق املتعلم

 (45) % 10 حتى ال يضع الكثير من وقت الحصة

 (10) % 12 الحركة مع مستوى التالميذلتتناتسب 

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل الهدف من أداء التمثيل الحركي للمهارة10)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة اتفقوا على ان الهدف من أداء  

وكذلك هو الحال  (45) %التمثيل الحركي للمهارة هو فهم املهارة كاملة من طرف املتعلم حيث بلغت النسبة

في حين يرى باقي  ،(45) %حيث بلغت النسبةأكثر من وقت الحصة  لالستفادة الاخرى التي تراها للفئة بالنسبة

 .(10) %ألاساتذة ان الهدف من ذلك هو تناسب الحركة مع مستوى التالميذ بنسبة

 

 

 

فهم المهارة كاملة 
من طرق المتعلم

45%
ثير حتى ال يضع الك

من وقت الحصة
45%

ع لتتناسب الحركة م
مستوى التالميذ

10%
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السؤال الثامن: أثناء الدرس قمت بتعليم مهارة ما دو  تجزئتها فالحظت تذبذبا في أداء بعض -1-2-3

 التالميذ فما هو السيب من وجهة نظرك؟ 

 .معرفة تسيب تذبذب أداء بعض التالميذ بعد اتستخدام الطريقة الكلية السؤال:الهدف من 

 .( يمثل تسيب تذبذب أداء بعض التالميذ عند تعليم مهارة معينة بالطريقة الكلية10)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (45) % 10 بعض أجزاء املهارة صعبة

 (15) % 13 املتعلم أثناء ألاداءأخطاء يرتكبها 

 (40) % 10 الطريقة ال تناتسب مستوى التالميذ 

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل تسيب تذبذب أداء بعض التالميذ عند تعليم مهارة معينة بالطريقة الكلية10)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أن سبب  (45) %املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة وبنسبةمن خالل النتائج 

تذبذب أداء بعض التالميذ عند تعليم مهارة معينة بالطريقة الكلية هو ان بعض أجزاء املهارة صعبة، في حين 

تناسب مستوى  من ألاساتذة يرون ان سبب تذبذب ألاداء يرجع الى أن الطريقة ال  (40) %ان ما نسبته

 فترى ان ألاخطاء التي يرتكبها املتعلم هي السبب وراء تذبذب ألاداء. (15) %التالميذ، أما النسبة الباقية

 

 

 

بعض أجزاء المهارة 
صعبة

45%

أخطاء يرتكبها 
اءالمتعلم أثناء األد

15%

ب الطريقة ال تناس
ذ مستوى التالمي

40%
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السؤال التاتسع: عندما يالحظ املتعلم نموذج ملهارة ما بالطريقة الكلية ثم يحي  دوره ألدائها، ما -1-2-4

 هي اهم الصعوبات التي تواجهه؟ 

 .معرفة اهم الصعوبات التي تواجه املتعلم بعد مالحظة نموذج بالطريقة الكلية السؤال:الهدف من 

  .( يمثل الصعوبات التي تواجه املتعلم عندما يؤدي مهارة ما تم عرضها بالطريقة الكلية10)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (30) % 16 يبذل مجهودا كبيرا أثناء ألاداء

 (30) % 16 يحتاج الى وقت طويل للتنفيذ

 (40) % 10 يرتكب أخطاء في بعض ألاجزاء الصعبة من املهارة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 ( يمثل الصعوبات التي تواجه املتعلم عندما يؤدي مهارة ما تم عرضها بالطريقة الكلية10)رقم بياني الرتسم ال

 :وتحليل النتائج عرض

يرون ان  (40) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول عليها نالحظ ان اغلبية ألاساتذة وبنسبة 

الصعوبات التي تواجه املتعلم عندما يؤدي مهارة ما تم عرضها بالطريقة الكلية هي ارتكاب ألاخطاء في بعض 

ان هذه الصعوبات ترجع الى أن املتعلم  (30) %ينة وبنسبةالصعبة، في حين يتقف باقي افراد الع أجزاء املهارة

 أيضا. (30) %يحتاج وقتا طويال للتنفيذ وكذلك يبذل مجهودا كبيرا اثناء ألاداء والذي كانت نسبته

 

 

 

 

را يبذل مجهودا كبي
أثناء األداء

30%

ت يحتاج الى وق
ذطويل للتنفي

30%

يرتكب أخطاء في 
بعض األجزاء 

الصعبة من المهارة
40%
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 السؤال العاشر: نظرا الكتظاظ الفصل قمت بعرض مهارة معينة بالطريقة الكلية فالحظت أ : -1-2-5

 .معرفة ما الحظه املعلم بعد عرض مهارة بالطريقة الكلية الهدف من السؤال:

 .( يمثل مالحظات ألاتستاذ بعد عرض مهارة الطريقة الكلية11)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (35) % 10 بعض املهارات تحتاج الى تجزئتها لتسهيل تعلمها

 (30) % 16 يجب أخذها بعي  لاعتبارهناك بعض الفروق الفردية التي 

 (35) % 10 املتعلم يحتاج الى فهم بعض أجزاء الحركة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل مالحظات ألاتستاذ بعد عرض مهارة الطريقة الكلية11)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة اتفقوا على أن أهم ما الحظوه من خالل النتائج املتحصل عليها 

هو ان بعض املهارات تحتاج الى تجزئتها لتسهيل تعلمها وكذلك ان املتعلم يحتاج الى فهم بعض أجزاء الحركة 

الفروق من ألاساتذة يرون ان هناك بعض  % (30) لكال الاجابتين، في حين ان ما نسبته (35) %بنسبة بلغت

 الفردية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

 

 

 

 

هم المتعلم يحتاج الى ف
بعض أجزاء الحركة

35%

هناك بعض الفروق 
ذها الفردية التي يجب أخ

بعين االعتبار
30%

هم المتعلم يحتاج الى ف
بعض أجزاء الحركة

35%
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 :(16-15-14-13-12-11)املحور الثالث: يتضمن ألاتسئلة التي تخص الفرضية الثالثة -1-3

  الحادي عشر: حسب خبرتك تعد طريقة التدريس ناجحة عندما يتميز التالميذ بــ:السؤال -1-3-1

 .معرفة ما يتميز به التالميذ حتى تكو  طريقة التدريس ناجحة الهدف من السؤال:

 .ما يميز التالميذ حتى تكو  طريقة التدريس ناجحة( يمثل 11)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (30) % 16 التركيز ولانتباه اثناء املمارتسة

 (40) % 10 تسرعة اكتساب املهارات الحركية

 (30) % 16 الشعور باملتعة والتشويق اثناء ألاداء

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

  .يمثل ما يميز التالميذ حتى تكو  طريقة التدريس ناجحة( 11)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون ان ما  (40) %اغلبية ألاساتذة وبنسبةمن خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان 

 (30) %يجعل طريقة التدريس ناجحة عندما يتميز التالميذ بسرعة اكتساب املهارات الحركية، في حين يتفق

من افراد العينة ان التركيز والانتباه اثناء املمارسة وكذلك الشعور باملتعة والتشويق اثناء ألاداء هو ما يميز 

 أيضا. (30) %طريقة التدريس ناجحة بنسبةالتالميذ لتكون 

 

 

 

 

باه التركيز واالنت
اثناء الممارسة

31%

سرعة اكتساب 
المهارات الحركية

37%

الشعور بالمتعة 
داءوالتشويق اثناء األ

32%
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 السؤال الثاني عشر: عند تخطيطك لهذه الحصة تختار الطريقة املالئمة للتدريس على أتساس: -1-3-2

 .معرفة أتساس اختيار طريقة التدريس املالئمة الهدف من السؤال:

 .أتساس اختيار طريقة التدريس املالئمة( يمثل 12)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (35) % 0 مراعاة الفروق الفردية

 (35) % 0 لاتستفادة أكثر من وقت الحصة

 (30) % 6 جعل العملية مشوقة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .يمثل أتساس اختيار طريقة التدريس املالئمة( 12)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

اتفقوا على أن  (35) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة بنسبة 

 (35) %أساس اختيار طريقة التدريس املالئمة عند تخطيط الحصة يرجع الى مراعاة الفروق الفردية وكذلك

من ألاساتذة يرون ان  (30) %وقت الحصة، في حين ان ما نسبتهمن أفراد العينة يؤيدون الاستفادة أكثر من 

 ألاساس هو جعل العملية مشوقة.

 

 

 

 

ةمراعاة الفروق الفردي
35%

ت االستفادة أكثر من وق
الحصة

35%

ةجعل العملية مشوق
30%
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السؤال الثالث عشر: في حالة عدم قدرة بعض التالميذ على القيام باملهام املطلوبة منهم، كيف -1-3-3

 تتصرف؟

  املهامبعض معرفة كيف يتصرف املعلم عندما يعجز بعض التالميذ على القيام ب الهدف من السؤال:

 .( يمثل كيف يتصرف ألاتستاذ عندما يعجز التالميذ عن القيام ببعض املهام13)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (20) % 14 تجعل املتعلم يكرر املهارة

 (40) % 10 وتستبدله بآخرتلغي التمرين 

 (40) % 10 تؤدي املهارة وتعيد ألاجزاء الصعبة فيها

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .يمثل كيف يتصرف ألاتستاذ عندما يعجز التالميذ عن القيام ببعض املهام( 13)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان أداء  (40) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان أغلبية ألاساتذة وبنسبة 

م، ادة بعض ألاجزاء الصعبة فيها هو التصرف املالئم إذا عجز التالميذ عن القيام ببعض املهااملهارة واع

يفضلون الغاء التمرين واستبداله بآخر، في  ألاخرى من أفراد العينة الذين (40) %وكذلك هو الحال بالنسبة لــ

 ان يجعل املتعلم يكرر املهارة هو التصرف املالئم.من ألاساتذة  (20) %حين يرى 

 

 

 

رر تجعل المتعلم يك
المهارة

20%

بدله تلغي التمرين وتست
بآخر

40%

تؤدي المهارة وتعيد
هااألجزاء الصعبة في

40%
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السؤال الرابع عشر: من وجهة نظري أرى ا  الطريقة الجزئية الكلية أفضل لتعليم املهارات -1-3-4

 الحركية، ما هي أفضل ميزة لها حسب رأيك؟

 .املختلطةمعرفة أهم ميزة للطريقة  السؤال:الهدف من 

 .أفضل ميزة للطريقة الجزئية الكلية( يمثل 14)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (45) % 10 ألنها تراعي الفروق الفردية بي  التالميذ

 (40) % 10 النها ال تحتاج الى وقت طويل للتعلم

 (00) % 11 رغبة املتعلمألنها تشبع 

 (15) % 13 النها طريقة مشوقة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .يمثل أفضل ميزة للطريقة الجزئية الكلية( 14)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان أفضل  (45) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية ألاساتذة وبنسبة 

من أفراد العينة يرون ان أفضل  (40) %ميزة للطريقة الجزئية الكلية هي مراعاة الفروق الفردية، في حين ان 

العينة فيرون أن أفضل ميزة لها انها طريقة  الباقية من (15) %ميزة لها انها ال تحتاج الى وقت طويل، أما 

 مشوقة.
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40%
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 السؤال الخامس عشر: ما هي أكثر الطرق التي تتبعها انت اثناء الحصة؟-1-3-5

 .معرفة أكثر الطرق التي يتبعها املعلم أثناء الحصة الهدف من السؤال:

 .( يمثل أكثر الطرق املتبعة اثناء الحصة15)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجــــــــــــــــابة

 (05) % 1 الطريقة الجزئية

 (00) % 1 الطريقة الكلية

 (95) % 10 الطريقة املختلطة

 (100) % 21 املــــــــجموع العـــــــــام

 

 

 .( يمثل أكثر الطرق املتبعة اثناء الحصة15)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يتبعون الطريقة  (95) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ أن أغلبية ألاساتذة وبنسبة 

من أفراد  (05) %ان  املختلطة أثناء الحصة وهذا يرجع الى ما تتميز به هذه الطريقة من خصائص، في حين

 العينة يتبعون الطريقة الجزئية أثناء الحصة.

 عشر: حسب خبرتك ما هي أفضل طريقة لتعليم املهارات الحركية؟ السادسالسؤال -1-3-6

 معرفة أفضل الطرق املستخدمة لتعليم املهارات الحركية.  الهدف من السؤال:

 بعد فرز إجابات ألاساتذة حصلنا البيانات التالية: :عرض وتحليل النتائج

  الطريقة الجزئية الكلية.-

 

يةالطريقة الجزئ
5%

يةالطريقة الكل
0%

ةالطريقة المختلط
95%
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 لتالميذ:لاملوجه تستييا  لا تحليل نتائج و عرض -

 (:6-5-4-3-2-1)املحور ألاول: يتضمن ألاتسئلة التي تخص الفرضية ألاولى -1-1

)مسك الجلة، السؤال ألاول: مهارة معقدة مثل مهارة دفع الجلة يقوم ألاتستاذ بتقسيمها الى مراحل -1-1-1

 هل ترى ا  ذلك:الوقفة لاتستعدادية، مرحلة دفع ألاداة، مرحلة التخلص من ألاداة( 

 .الهدف من السؤال: معرفة رأي املتعلم حول تجزئة مهارة دفع الجلة

 .رأي املتعلم حول تجزئة مهارة دفع الجلة( يمثل 16) رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (83) % 33 يساعدك على فهم كل أجزاء املهارة

 (14) % 14 يراعي قدراتك ومستواك

 (03) % 33 يساعدك على اتقا  أجزاء املهارة

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .املتعلم حول تجزئة مهارة دفع الجلةيمثل رأي ( 16)رقم بياني الرتسم ال

 النتائج:وتحليل عرض 

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ يرون أن تجزئة مهارة دفع  

من التالميذ  (14) %في حين يرى  (83) %الجلة الى مراحل يساعدهم على فهم أجزاء املهارة حيث بلغت النسبة 

املتبقية من أفراد العينة فترى أنها تساعدها على  (03) %أن هذه الطريقة تراعي قدراتهم ومستواهم، أما 

 إتقان أجزاء املهارة.
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كل أجزاء المهارة
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 التدرج في تعلم مهارة دفع الجلة من املرحلة ألاولى الى املرحلة ألاخيرة يجعلك: :الثانيالسؤال -1-1-2

 .التدرج في تعلم مهارة دفع الجلةالهدف من السؤال: معرفة رأي املتعلم حول 

 .حول التدرج في تعلم مهارة دفع الجلة( يمثل رأي املتعلم 11)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (13) % 13 تأخذ وقت طويال للتعلم

 (08) % 33 تتعلم بسرعة

 (79) % 17 تقلل من عدد ألاخطاء أثناء ألاداء

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .يمثل رأي املتعلم حول التدرج في تعلم مهارة دفع الجلة( 11)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أن التدرج  (79) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة

من أفراد العينة  (13) %في تعلم مهارة دفع الجلة يجعلهم يقللون من عدد ألاخطاء أثناء ألاداء، في حين يرى 

املتبقية من التالميذ يرون أن ذلك يجعلهم يتعلمون  (08) %ان ذلك يأخذ وقت طويال للتعلم، أما النسبة 

 بسرعة.
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 ملراحل كل مرحلة من مراحل املهارة السابقة:عند معرفتك : الثالثالسؤال -1-1-3

  .الهدف من السؤال: معرفة رأي املتعلم عند معرفته ملراحل دفع الجلة

 .رأي املتعلم عند معرفته ملراحل دفع الجلة( يمثل 13)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (37) % 37 يتحسن اداؤك

 (60) % 60 تفهم أجزاء الحركة

 (03) % 03 تتقن املهارة

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .يمثل رأي املتعلم عند معرفته ملراحل دفع الجلة( 13)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أن معرفة  (60) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة

يرون أن معرفة العينة من أفراد  (37) %مراحل املهارة السابقة يجعلهم يفهمون أجزاء الحركة، في حين يرى 

املتبقية من التالميذ يرون أن ذلك يجعلهم  (03) %مراحل املهارة السابقة يحسن من أدائهم، أما النسبة 

 يتقنون املهارة.
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 رأيك هل تجزئة املهارة تسهل من فهمك لها:السؤال الرابع: حسب -1-1-4

 .الهدف من السؤال: معرفة رأي متعلم حول فهمه للمهارة عند تجزئتها

 .( يمثل رأي املتعلم حول فهمه للمهارة عند تجزئتها17)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (100) % 133 نعم

 (00) % 33 ال

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .( يمثل رأي املتعلم حول فهمه للمهارة عند تجزئتها17)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أن تقسيم  (100) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة

 املهارة الى مراحل يسهل على املتعلم فهم أجزاء املهارة.

 يدل على ان الطريقة الجزئية تجعل املتعلم يفهم أجزاء املهارات الحركية والرياضية جيدا. وهذا ما
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 :كمتعلم ترى أ  تقسيم املهارة الى مراحل يجعلهاالسؤال الخامس: -1-1-5

 .الهدف من السؤال: معرفة رأي املتعلم حول تقسيم املهارة الى أجزاء

 .تقسيم املهارة الى أجزاء حول ( يمثل رأي املتعلم 23)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (11) % 11 مملة

 (79) % 79 تجعل من التعلم تسهل

 (10) % 10 تخلو من عنصر التشويق

 (00) % 00 رأي آخر

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .يمثل رأي املتعلم حول تقسيم املهارة الى أجزاء( 23)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أن تقسيم املهارة الى من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ 

يرون  العينة من أفراد % (11) أن ، في حين (60) %مراحل يجعل من عملية التعلم سهلة حيث بلغت النسبة 

فترى أن ذلك يجعلها تخلو من عنصر  الباقية (10) %، أما النسبة تقسيم املهارة الى مراحل يجعلها مملة

 التشويق.
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 :من وجهة نظرك هل هذه الطريقة )تجزئة املهارة( تسهل من أداء الحركة: السادسالسؤال -1-1-6

 .الهدف من السؤال: معرفة رأي املتعلم حول تسهولة ألاداء بهذه الطريقة

 .تسهولة ألاداء بهذه الطريقة( يمثل رأي املتعلم حول 21)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (100) % 100 نعم

 (00) % 00 ال

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .يمثل رأي املتعلم حول تسهولة ألاداء بهذه الطريقة( 21)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

هذه الطريقة تسهل من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ يرون أن 

 .(100) %حيث بلغت النسبة  من أداء الحركة

 وهذا يدل على ان الطريقة الجزئية تجعل من أداء املتعلم سهال نتيجة لفهمه أجزاء ومراحل املهارة.
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 (13-12-11-13-7-3-1)الثانيةتخص الفرضية  التي ألاتسئلة املحور الثاني: يتضمن-1-2

السؤال السابع: مهارة التمرير ولاتستقبال في كرة السلة يقوم ألاتستاذ أو أحد زمالئك بأداء نموذج -1-2-1

 لها دو  تقسيمها، يؤدي ذلك الى:

 معرفة رأي املتعلم عند أداء مهارة التمرير ولاتستقبال بالطريقة الكلية.  الهدف من السؤال:

 .( يمثل رأي املتعلم حول مهارة التمرير ولاتستقبال دو  تجزئة22)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (31) % 31 عدم فهمك للمهارة ألنه لم يتم تقسيمها الى مراحل

 (69) % 69 منها فقطتستوعب جزء أو أجزاء 

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .( يمثل رأي املتعلم حول مهارة التمرير ولاتستقبال دو  تجزئة22)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون أن أداء مهارة  (69) %نسبة بمن خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية  

 من أفراد % (31) في حين أن التمرير والاستقبال دون تجزئتها يجعلهم يستوعبون جزء أو أجزاء منها فقط، 

 .العينة يرون أن ذلك يجعلهم ال يفهمون املهارة ألنه لم يتم تقسيمها الى مراحل
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نموذج لها )دو  تجزئة(، ترى ا  هذه السؤال الثامن: وضعية لانطالق في الجري السريع يتم أداء -1-2-2

 الطريقة:

 .معرفة رأي املتعلم حول أداء وضعية لانطالق بالطريقة الكلية الهدف من السؤال:

 .( يمثل رأي املتعلم حول أداء وضعية لانطالق بالطريقة الكلية23)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (36) % 36 كمتعلمال تأخذ بعي  لاعتبار قدراتك 

 (64) % 64 أ  املهارة الحركية يصعب تعلمها ككل

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .( يمثل رأي املتعلم حول أداء وضعية لانطالق بالطريقة الكلية23)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

، يرون أن أداء (64) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ بنسبة 

املتبقية  (36) نموذج لوضعية الانطالق بالطريقة الكلية يجعل من املهارة صعبة التعلم ككل، في حين أن %

 من العينة يرون أن ذلك ال يأخذ بعين الاعتبار قدراتهم كمتعلمين.
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ما اهم ما  لتنفيذها،السؤال التاتسع: بعد أ  الحظت نموذج إلحدى املهارات السابقة وجاء دورك -1-2-3

 ميز ادائك: 

 .املهارات السابقة تنفيذاملتعلم عند  ءمعرفة اهم ما ميز ادا الهدف من السؤال:

 .عند أداء املهارات السابقةاملتعلم اهم ما ميز اداء ( 24)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (26) % 26 احتجت الى وقت طويل لتنفيذ املهارة

 (49) % 47 ارتكبت عددا من ألاخطاء أثناء ألاداء

 (07) % 31 بذلك مجهودا كبيرا للقيام بالحركة

 (18) % 13 لم تستطع تنفيذ املهارة ألنك لم تفهمها

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .اهم ما ميز اداء املتعلم عند أداء املهارات السابقة( 24)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أنهم ارتكبوا  (49) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ بنسبة 

من  (26) ، في حين أن %املهارات السابقةالعديد من ألاخطاء أثناء ألاداء عندما حان دورهم ألداء إحدى 

من التالميذ  (18) %أما ،أنهم احتاجوا الى وقت طويل لتنفيذ إحدى املهارات السابقةيرون أفراد العينة 

منهم الذين يروا انهم بذلوا مجهودا  (07) % فيرون انهم لم يستطيعوا تنفيذ املهارة ألنهم لم يفهموها وكذلك

 .كبيرا للقيام بالحركة
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السؤال العاشر: أحيانا تواجهك صعوبات في تنفيذ بعض املهارات التي يطلب ألاتستاذ أدائها، -1-2-4

 حسب رأيك ما هو السيب؟

 .معرفة تسيب وجود صعوبات في تنفيذ بعض املهارات حسب رأي املتعلم الهدف من السؤال:

 .حسب رأي املتعلم( يمثل تسيب وجود صعوبات في تنفيذ بعض املهارات 25)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (37) % 31 اكتظاظ الفصل

 (58) % 53 لاختالف في مستوى التالميذ من ناحية ألاداء

 (05) % 35 عدم تجزئة املهارة

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 .حسب رأي املتعلم( يمثل تسيب وجود صعوبات في تنفيذ بعض املهارات 25)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ يرون أن السبب وراء وجود  

 %صعوبات في تنفيذ بعض املهارات يرجع الى الاختالف في مستوى التالميذ من ناحية ألاداء بنسبة بلغت 

أفراد العينة ان اكتظاظ الفصل هو سبب وجود صعوبات لتنفيذ املهارات، اما من  (37) ، في حين يرى %(58)

 .املتبقية فترى ان عدم تقسيم املهارة الى مراحل هو السبب08) %)
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 السؤال الحادي عشر: هل ترى ا  أداء املهارة ككل أفضل من تقسيمها الى مراحل:-1-2-5

 معرفة رأي املتعلم حول أ  كانت الطريقة الكلية افضل من الطريقة الجزئية الهدف من السؤال:

 ( يمثل رأي املتعلم حول ا  كا  أداء املهارة كلها أفضل من تجزئتها.26)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (29) % 27 نعم

 (71) % 11 ال

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 ( يمثل رأي املتعلم حول ا  كا  أداء املهارة كلها أفضل من تجزئتها.26)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

يرون أداء  % (71) من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ بنسبة بلغت 

العينة يرون أن أداء املهارة ككل أفضل من من أفراد % (29) املهارة كلها ليس أفضل من تجزئتها، في حين يرى 

 تجزئتها الى مراحل.

وهذا يدل ان املتعلم يفضل الطريقة الجزئية على الطريقة الكلية وذلك ألن أداء املهارة ككل يجعل املتعلم ال 

 يستوعب كل أجزاءها وكذلك يرتكب العديد من ألاخطاء أثناء ألاداء.
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كتلميذ في طور التعليم املتوتسط وكمشارك دائم في الحصة، ترى ا  ربط السؤال الثاني عشر: -1-2-6

 أجزاء املهارة يجعلها:

 .معرفة رأي التلميذ في ربط أجزاء املهارة الهدف من السؤال:

 .رأي املتعلم حول الطريقة الكلية ( يمثل21)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (45) % 45 صعبة الفهم

 (55) % 55 التنفيذ صعبة

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 يمثل رأي املتعلم حول الطريقة الكلية.( 21)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان الطريقة الكلية هي من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ  

 من التالميذ أنها صعبة الفهم. (45) ، في حين يرى %(55) %بنسبة بلغت طريقة صعبة التنفيذ 

وهذا يدل على أن الطريقة الكلية هي طريقة صعبة الفهم بالدرجة ألاولى نتيجة ألن املتعلم لم يستوعب 

 أجزاء املهارة جيدا.
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 وممتعة للتعلم: السؤال الثالث عشر: هل ترى ا  هذه الطريقة )أداء املهارة كلها( شيقة-1-2-1

 معرفة رأي املتعلم في الطريقة الكلية اذ كانت شيقة وممتعة للتعلم. الهدف من السؤال:

 

 .كانت طريقة شيقة وممتعة للتعلم أ ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة الكلية 23)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (81) % 31 نعم 

 (19) % 17 ال

 (100) % 100 العاماملجموع 

 

 

 كانت طريقة شيقة وممتعة للتعلم. إ ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة الكلية 23)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان % (81)من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ بنسبة بلغت  

 منهم يرون انها ليست كذلك. % (19) هذه الطريقة شيقة وممتعة للتعلم، في حين يرى 

وهذا يدل على أن أداء املهارة كلها دون تجزئة يعتبر أمرا شيقا وممتعا بالنسبة للمتعلم وال يجعله يحس 

 بامللل.

 

 

 

 

 

نعم
81%

نعم
19%



 تحليل نتائج االستبيان الموجه للتالميذ  و عرض                                   :  الثالثالفصل  

 

121 

 (:13-11-16-15-14) الثالثةاملحور الثالث: يتضمن ألاتسئلة التي تخص الفرضية -1-3

 السؤال الرابع عشر: حسب رأيك يتعلم التالميذ املهارات الحركية عندما:-1-3-1

 .معرفة متى يتعلم التالميذ املهارات الحركية الهدف من السؤال:

 .( يمثل رأي املتعلم حول طريقة تعلمهم للمهارات27)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (27) % 21 التدريس شيقة للتعلمتكو  طريقة 

 (11) % 11 ال تحتاج وقتا طويال للتعلم 

 (62) % 62 تراعي طريقة التدريس مستوى التالميذ وامكانياتهم الفردية

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 ( يمثل رأي املتعلم حول طريقة تعلمهم للمهارات27)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ يرون أنهم يتعلمون املهارات  

في حين ،  (62) %الحركية عندما تراعي طريقة التدريس مستوياتهم وامكانياتهم الفردية حيث بلغت النسبة 

، أما عندما تكون طريقة التدريس شيقة للتعلممن أفراد العينة انهم يتعلمون املهارات الحركية  (27) %يرى 

 فيرون ان ذلك يتحقق عندما ال تحتاج طريقة التدريس وقت طويال للتعلم. (11) %

 

 

 

يس تكون طريقة التدر
شيقة للتعلم
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مهارة الوثب الطويل بعد ادائها من طرف لاتستاذ كلها دو  تجزئة ثم قام عشر:  الخامسالسؤال -1-3-2

 :بإعادة بعض لاجزاء التي وجدت فيها صعوبة، كانت الطريقة 

 معرفة رأي املتعلم حول أداء مهارة الوثب الطويل بالطريقة املختلطة. الهدف من السؤال:

 الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها.مهارة  اداء ( يمثل رأي املتعلم حول 33) رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (49) % 47 مناتسبة ملستوى املتعلم

 (08) % 33 لم يحس املتعلم بامللل

 (20) % 23 تسهلة الفهم

 (23) % 23 تسهلة التنفيذ

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 مهارة الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها. اداء املتعلم حول يمثل رأي ( 33)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون ان أداء  (49) %نسبة وب التالميذ من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية 

من أفراد  (23) %في حين يرى مهارة الوثب الطويل ككل وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها مناسبة ملستوى التالميذ، 

املتبقية  (08) %من التالميذ انها طريقة سهلة الفهم، اما  (20) % أنها طريقة سهلة التنفيذ، كذلك يرى العينة 

 فيرون انها طريقة غير مملة.
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 السؤال السادس عشر: أحيانا تواجهك صعوبة في أداء بعض املهارات، كيف يكو  رد فعلك:-1-3-3

 .معرفة رد فعل املتعلم عندما يواجه صعوبة في أداء بعض املهارات الهدف من السؤال:

 ( يمثل رأي املتعلم حول مهارة الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها.31)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (45) % 45 تطلب من ألاتستاذ إعادة أداء املهارة

 (25) % 25 تطلب إعادة شرح املهارة

 (10) % 13 تطلب من ألاتستاذ تغيير التمرين

 (20) % 23 تطلب من ألاتستاذ أ  يؤدي املهارة ويعيد بعض ألاجزاء الصعبة فيها 

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 ( يمثل رأي املتعلم حول مهارة الوثب الطويل كلها وإعادة ألاجزاء الصعبة فيها.31)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون أن رد  (45) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة  

 %، في حين يرى ألاداء هو طلب إعادة أداء املهارة من طرف ألاستاذفعلهم عندما يواجهون صعوبة في تنفيذ 

هو أداء طلب من التالميذ  (20) %، كذلك يرى أن رد فعلهم هو طلب إعادة شرح املهارةمن أفراد العينة  (25)

م هو فترى أن رد فعلهاملتبقية  (10) %ما أ، أداء املهارة وإعادة بعض ألاجزاء الصعبة فيها من طرف ألاستاذ

 .طلب تغيير التمرين
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السؤال السابع عشر: أنا كتلميذ في التعليم املتوتسط أرى أداء املهارة كلها ثم إعادة ألاجزاء -1-3-4

 الصعبة فيها:

 .معرفة رأي املتعلم في الطريقة املختلطة الهدف من السؤال:

 ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة املختلطة.32)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (40) % 43 أفضل من الطرق السابقة

 (10) % 13 ال تختلف عن الطرق السابقة

 (23) % 23 تسهلة الفهم

 (27) % 21 تسهلة التنفيذ

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 ( يمثل رأي املتعلم في الطريقة املختلطة.32)رقم بياني الرتسم ال

 :عرض وتحليل النتائج

يرون أن  (40) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة  

من أفراد العينة يرون انها سهلة التنفيذ،  (27) %الطريقة املختلطة أفضل من الطرق السابقة، في حين يرى 

املتبقية فيرون انها ال تختلف عن الطرق  (10) %من التالميذ يرون انها سهلة الفهم، أما  (23) %كذلك 

 السابقة.
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 السؤال الثامن عشر: ما هي الطريقة التي تراها انت مناتسبة لتتعلم املهارات الرياضية:-1-3-5

 معرفة الطريقة املفضلة لدى املتعلم. الهدف من السؤال:

 .الطريقة التي يفضلها املتعلم( يمثل 33)رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات إلاجابة

 (22) % 22 تقسيم الحركة الرياضية الى أجزاء

 (00) % 33 أداء املهارة كلها دو  تجزئة 

 (78) % 13 تنفيذ املهارة ككل وإعادة ألاجزاء التي وجدت فيها صعوبة 

 (100) % 100 املجموع العام

 

 

 املتعلم.يمثل الطريقة التي يفضلها ( 33)رقم بياني الرتسم ال

  :عرض وتحليل النتائج

تنفيذ يرون أن  (78) %من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان اغلبية التالميذ وبنسبة 

 %، في حين يرى املهارة ككل وإعادة ألاجزاء التي وجدت فيها صعوبة هي أفضل الطرق لتعلم املهارات الرياضية

 .تعد افضل الطرق  تقسيم الحركة الرياضية الى أجزاءأن من أفراد العينة  (22)
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 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:-2

 وتنص على ما يلي: :ألاولىالجزئية نتائج لاتستييا  في ضوء الفرضية مناقشة -2-1

 والية ام  لدى تالميذ الطور املتوسط املهارية الكفاءة بناء الطريقة الجزئية تساهم بطريقة معتدلة على

 .البواقي

وجدنا انها الطريقة املالئمة باألساتذة  من خالل النتائج املتحصل عليها من الاستبيان الخاص

كما انها تساعد املتعلم على فهم أجزاء الحركة  (60)الجدول رقم  %06لتعليم املهارات املركبة بنسبة بلغت 

، اما أداء املتعلم فيها فيكون أداء يحتوي على أجزاء صحيحة وأخرى  (60)الجدول رقم  %40بنسبة قدرت بــ 

من أفراد العينة أن هذه  (67)الجدول رقم  %50في حين يرى  ، (64)الجدول رقم  %90خاطئة بنسبة بلغت 

   الطريقة تراعي الفروق الفردية للمتعلم.

صحة هذه الفرضية حيث يرى وكذلك هو الحال بالنسبة لالستبيان الخاص بالتالميذ الذي أكدوا 

العينة ان هذه الطريقة تساعدهم على فهم كل أجزاء املهارة، كما أن من أفراد  (81)الجدول رقم  83%

يرون انها تساعدهم على تقليل عدد ألاخطاء املرتكبة اثناء ألاداء، وبالنسبة ذاتها  (87)الجدول رقم  77%

 يرون ان الطريقة الجزئية تجعل من التعلم سهال.

ومنه يمكن القول إن الفرضية الجزئية ألاولى تحققت أي ان طريقة تجزئة املهارة تساهم بصورة 

 وسط.على ألاداء الحركي لدى تالميذ الطور املت معتدلة

 وقد أكد ذلك ما يلي:

''تعد هذه الطريقة فعالة جدا عند تعليم املهارات الحرية املركبة والصعبة، حيث تساعد املتعلم 

على اكتشاف مواطن القوة والضعف في املهارة الحركية من خالل تقسيمها الى عدة أجزاء، ألامر الذي يمكن 

كما أنها تتناسب مع قابليات وقدرات املتعلمين في التغلب على بعض الصعوبات في العملية التعليمية، 

 1املراحل ألاولى من التعلم''.

وتستخدم هذه الطريقة في املهارات الصعبة التي ال يستطيع التالميذ أدائها، عندئذ يجزئها املدرس "

 حدة.الى أجزاء صغيرة، وتساعده هذه الطريقة على فهم واتقان كل جزء على 

                                                           
 .45يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط: مرجع سابق، ص 1 
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الطريقة انها تحتاج الى وقت طويل للتعلم وخالية من عوامل التشويق وال تشبع ومن نواقص هذه 

 1رغبة التالميذ في التعلم الذاتي''.

)جالل وعالوي(: أن هذه الطريقة تفقد املهارة الحركية  نقال عن محمد حسن درويش حمص ''ويرى 

مل على تأخر التوافق املنشود ونشوء بعض الارتباط الصحيح للمهارات التي تتكون منها املهارة املركبة، مما يع

العادات الحركية الخاطئة، هذا عالوة على أن بعض املهارات ال يمكن تجزئتها وبالتالي ال يمكن اتباع هذه 

 2الطريقة''.

 .''3''التدريس بالطريقة الجزئية يفقد املهارة عنصر املنافسة 

  يفقده الناحية الترويحية والتشويقية ألن التعليم في ''ان طريقة التجزئة للمهارة أو الحركة أو التمرين

 هذه املهارة سيتم من خالل تمارين شكلية جامدة.

 .ان اتباع هذه الطريقة في التعليم يحتاج الى وقت طويل 

 .تعد هذه الطريقة مملة وغير مشوقة للطالب النها تفقد الشكل الكامل للمهارة 

 4صبي، ألن كل جزء فيها سيحتاج الى طاقة عضلية وعصبية''.احتياج هذه الطريقة الى ترابط وتوافق ع  

 .ال تناسب املهارات السهلة البسيطة'' 

 .اتقان الطالب ألداء أجزاء املهارة ال يعني بالضرورة اتقانه للمهارة كوحدة واحدة 

 .تقسيم بعض املهارات الي أجزاء من شانه أحيانا ان يغير من شكل الحركة 

 5رات ال يمكن تجزئتها''.هناك العديد من املها  

 وتنص على ما يلي: :مناقشة نتائج لاتستييا  في ضوء الفرضية الجزئية الثانية-2-2

 والية ام  لدى تالميذ الطور املتوسط املهارية الكفاءة بناء الطريقة الكلية هي أقل الطرق مساهمة على

 .البواقي

باألساتذة وجدنا ان الطريقة الكلية ال تراعي من خالل النتائج املتحصل عليها في الاستبيان الخاص 

، حيث يرى افراد العينة انها تساعد املتعلم  (61)الجدول رقم  %06الفروق الفردية للتالميذ بنسبة بلغت 

 لالستفادةويتم اللجوء اليها  (67)الجدول رقم   %40على اكتساب تصور حركي كامل للمهارة بنسبة قدرت بــ 

                                                           
 .97ناهد محمود سعد، نيلي رمزي فهيم، مرجع سابق، ص 1 

اإلسكندرية، مصر، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 10، طاعداد طالب كليات التربية الرياضية في التدريب الميدانيمحمد حسن درويش حمص:  2 

 .93، ص3102

 .322أكرم خطابية، مرجع سابق، ص 3 

 .311محمد سلمان الخزاعلة، وصفي محمد فرحان الخزاعلة، مرجع سابق، ص 4 

 .319، ص3112، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، طأساليب تدريس التربية الفنية والمهنية والرياضيةأحمد جميل عايش:  5 
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كما يرى أساتذة املادة ان أداء املتعلم يكون متذبذبا نظرا لصعوبة بعض أجزاء املهارة  أكثر من وقت الحصة،

يكون مصحوبا بالعديد من ألاخطاء وهو ما يتميز به أداء املتعلم الذي  (86)الجدول رقم  %40بنسبة بلغت 

  .(86)الجدول رقم  % 46بنسبة قدرت بــ 

التالميذ الذين أكدوا صحة هذه الفرضية حيث أن وكذلك هو الحال بالنسبة الاستبيان الخاص ب

من أفراد العينة يرون أن أداء املهارة بهذه الطريقة يجعلهم يستوعبون جزء او  (44)الجدول رقم  07%

من التالميذ يرون أن هناك مهارات يصعب تعلمها ككل،  (40)الجدول رقم  %04أجزاء منها فقط، كما أن 

من افراد العينة انهم ارتكبوا العديد من ألاخطاء اثناء ألاداء،  (40)الجدول رقم  %47أما أداء املتعلم فيرى 

من افراد العينة ال تفضل هذه  (41)الجدول رقم   %78حول هذه الطريقة كانت  رأيهموعند محاولة معرفة 

 من التالميذ يرون انها صعبة التنفيذ. (47)الجدول رقم  %00الطريقة كما أن 

ل ان الفرضية الجزئية الثانية تحققت أي أن طريقة أداء املهارة كاملة هي أقل ومنه يمكن القو 

 الطرق مساهمة على ألاداء املهاري لدى مراهقي الطور املتوسط.

 وقد أكد ذلك ما يلي: 

''ان التطور الحركي والوصول الى الاتقان للمهارة ال يصل اليها الطالب بنفس املستويات، لذلك 

تعطي فرصة للطالب الضعاف للتقدم مقارنة مع ذوي املستويات ألاعلى، ألن هذه الطريقة هذه الطريقة ال 

ال تراعي الفروق الفردية بالتعليم، فنجد ان بعض الطلبة اتقنوا املهارة وبعضهم آلاخر لم يصل لذلك 

ستوى وبالتالي يصبح الاتقان مما يجعل معلم التربية الرياضية أمام فئتين من الطالب متباينتين في ألاداء وامل

 1ه صعبا''.مالوضع اما

''ومن نواقصها انها ال تراعي الفروق الفردية عند التعلم كذلك ال يستطيع التالميذ معرفة تفاصيل 

 2تم تأديتها بسرعة كبيرة''. إذاالحركة وخصوصا 

تربية ''تحتاج هذه الطريقة الى عوامل امن وسالمة أكثر من الطريقة الجزئية، ويحتاج معلم ال

الرياضية أيضا الى انتباه واسع وشديد على مجريات الحصة، الن الطالب يقوم بأداء املهارة دون تجزئة، 

ودون معرفة بدقائق ألامور، مما يجعله عرضة لإلصابات والحوادث، وكذلك تحتاج الى تشجيع وتحفيز لهم 

 3لدفعهم الى اداء املهارة دون خوف او تردد''.

  وتفاصيل املهارة املراد تدريسها.''عدم معرفة دقائق 
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 .تتطلب حرصا كبيرا من املعلم، حيث تكثر إلاصابات نتيجة عدم التدرج في ألاداء 

 .ال تتناسب مع جميع املهارات الحركية فهناك مهارات صعبة ال يمكن اداؤها بصورة كلية 

 .''1يصعب التخلص من ألاخطاء التي تحدث في أثناء التعليم 

  قدرات الطلبة املختلفة في املهارات الحركية، حيث تسمح هذه الطريقة بتقدم بعض ''ال تنسجم مع

 الطلبة وبسرعة دون غيرهم، فإنها ال تعطي الفرصة املناسبة للطلبة الضعفاء.

  ال تمكن الطالب من التركيز بصفة دائمة على كل أجزاء املهارة الحركية بل نجد ان هناك تركيز على جزء

 معين منها.

 تصحيح ألاخطاء والتخلص من العادات الخاطئة التي تتكون أثناء أداء املهارة الحركية كوحدة  صعوبة

  2واثناء املمارسة''.

  في هذه الطريقة ال يستطيع الطالب معرفة الدقائق والتفاصيل للمهارة الحركية وانما يكون على معرفة''

 عامة بها.

 ون أن يتم تقسيمها.ان هذه الطريقة يصعب تطبيقها في بعض الحركات د 

 .''3استقرار العادات الخاطئة التي تتكون اثناء ممارسة املهارة أو اللعبة او الحركة وصعوبة التخلص منها 

 بل الفروق الفردية بين الطالبا''ال تق. 

 .''4هناك بعض املهارات الحركية التي يصعب تعلمها ككل  

   وتنص على ما يلي: ة الثالثة:مناقشة نتائج لاتستييا  في ضوء الفرضية الجزئي-2-3

  والية ام  لدى تالميذ الطور املتوسط املهارية الكفاءة بناءالطريقة املختلطة هي أكثر الطرق مساهمة على

 .البواقي

تتميز  املختلطةمن خالل النتائج املتحصل عليها في الاستبيان الخاص باألساتذة وجدنا ان الطريقة 

، كما انها تراعي الفروق الفردية بين  (80)الجدول رقم  %46املهارات الحركية بنسبة بلغت  اكتساببسرعة 

مشوقة  التعليمية لجعل العملية، حيث يلجا اليها ألاساتذة  (84)الجدول رقم  %00 التالميذ بنسبة قدرت بــ

اجه املتعلم صعوبات أثناء ، أما أفراد العينة فيلجئون اليها عندما يو  (84)الجدول رقم  %06بنسبة بلغت 

 أداء بعض املهارات.

                                                           
 ،3119 مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار ،0ط ،والتطبيق النظرية بين الرياضية التربية في التدريس: المجيد عبد محمد علي حسن، أنور ماهر أحمد 1 

 .001ص

 .329-322ص سابق، مرجع خطابية، أكرم 2 

 .313صسابق، المرجع المحمد سلمان الخزاعلة، وصفي محمد فرحان الخزاعلة،  3 

 .33خالد محمد الحشحوش، مرجع سابق، ص 4 
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  %46طويال للتعلم بنسبة قدرت بــ  ان ألاساتذة يفضلون هذه الطريقة النها ال تحتاج وقتاكذلك ف

 %70، أما من حيث أكثر الطرق املتبعة خالل الحصة فكانت هذه الطريقة بنسبة بلغت (80)الجدول رقم 

  ، وكذلك عند سؤال ألاساتذة عن أفضل طريقة كانت اجاباتهم ''الطريقة الجزئية الكلية''.  (87)الجدول رقم 

وكذلك هو الحال بالنسبة لالستبيان الخاص بالتالميذ الذين أكدوا صحة هذه الفرضية حيث يرى 

طريقة من افراد العينة أن التالميذ يتعلمون املهارات الحركية عندما تراعي ال (08)الجدول رقم  04%

من التالميذ انها طريقة مناسبة ملستوى املتعلم،  (04)الجدول رقم  %47إمكانياتهم الفردية، وكذلك يرى 

منهم يرون ان هذه الطريقة أفضل من الطرق السابقة، إضافة الى انها سهلة  (04)الجدول رقم  %46وكذا 

للتعلم كانت إجاباتهم ''تنفيذ املهارة ككل الفهم والتنفيذ، وعند سؤالهم عن الطريقة التي يرون أنها مناسبة 

 . (00)الجدول رقم  %71 وإعادة ألاجزاء التي وجدت فيها صعوبة'' بنسبة بلغت

ومنه يمكن القول ان الفرضية الجزئية الثانية تحققت أي ان الطريقة املختلطة هي أكثر الطرق 

 املتوسط.مساهمة على تعليم املهارات الحركية لدى تالميذ الطور 

 وقد أكد ذلك ما يلي: 

املهارة الحركية ككل ثم نختار ألاجزاء الصعبة من املهارة الحركية ويتم التدريب عليها  ىا تؤده''وفي

وتكرارها وبعد اتقانها يقوم املتعلم بأداء الحركة ككل مرة أخرى، والتدريب عليها باستمرار ويطلق على هذه 

م هذه الطريقة في تعليم املهارات الحركية يمكن الاستفادة من مميزات كل الطريقة الجزئية الكلية وباستخدا

 1ي العيوب''.فمن الطريقة الكلية والطريقة الجزئية وكذلك تال

''جاءت هذه الطريقة كحل وسط بين الطريقتين السابقتين الجزئية والكلية للتخلص من كثير من 

بتعليم املهارات والحركات وألالعاب املختلفة، وبهذه الطريقة ا، ولكي تالئم كثيرا من املواقف الخاصة معيوبه

 2يتمكن معلم التربية الرياضية من إعطاء الحصة بناءا على قدرات ومستويات الطالب املراد تعليمهم املهارة''.

'' وهذه الطريقة تراعي الفروق الفردية في القدرات الحركية كما تقلل من الوقت الضائع في 

 3ك تحدد أهدفا واضحة امام التالميذ ويصبحون ايجابين في ألاداء''.التعليم، كذل

 .تراعي مستويات الطلبة وقدراتهم الحركية بمختلف فئاتها في الصحة'' 

 .تلبي رغبات وميول واتجاهات الطلبة نحو الفعالية او املهارة املراد تعليمها 
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 الرياضية بأن الطريقة الجزئية ستقوده الى ي السلبيات لكل طريقة، فعندما يرى معلم التربية فتال

 1سلبيات أكثر يستخدم الكلية والعكس صحيح''.

  لتالميذ حسب امكاناتهم وقدراتهم.ل''تعطي الفرصة 

 توضح ألاهداف امام التالميذ وتعمل على التفاعل إلايجابي مع املهارة. 

 .''2تعمل على اختصار الزمن من الارتباطات العصبية 

  البدنية''تعطي الفرصة للطلبة للتعلم حسب قدراتهم وامكاناتهم. 

 تحدد ألاهداف بصورة أفضل من الطريقة الجزئية. 

 .فرص إلاصابة عند الطلبة قليلة 

 تعمل هذه الطريقة على تقليل وقت التدريس 

 .''3 ال تحتاج الى ارتباطات عصبية كبيرة 

 لاتستنتاج العام:-3

عليها في الاستبيان املوجه لألساتذة وكذلك الستبيان املوجه إلى التالميذ من خالل النتائج املتحصل 

نجد ان أغلبية أفراد العينة يتفقون على ان تنويع طرق التعلم الحركي يساهم بصورة متفاوتة على الكفاءة 

التي يلجأ املهارية لدى التالميذ، حيث يرون ان الطريقة الجزئية هي اقل الطرق مساهمة في التعلم الحركي و 

اليها عند تعليم املهارات الحركية املركبة، في حين أن الطريقة الكلية تعد اقل الطرق مساهمة في التعلم 

الحركي ويتم اللجوء اليها عند تعليم املهارات البسيطة، اما الطريقة املختلطة فتعد افضل الطرق لتعليم 

حيث انها ال تحتاج وقت طويال للتعلم كما انها  املهارات الحركية من حيث مراعاتها للفروق الفردية ومن

 طريقة مشوقة وممتعة.

بعد تحليل نتائج الاستبيان املقدم لكل من ألاساتذة والتالميذ ومن خالل هذه الدارسة توصلنا الى 

 النتائج التالية:

  ن.املراهقي لدىتنويع طرق التعلم الحركي يساهم بصورة متفاوتة على تعليم املهارات الحركية 

 تالميذ.ال ىالطريقة الكلية هي أقل الطرق مساهمة لتعليم املهارات الحركية لد 

 تالميذ.ال ىالطريقة املختلطة هي أفضل الطرق املستخدمة لتعليم املهارات الحركية لد 
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 الاقتراحات: -4

ثراء موضوع اليها والتي دعمت باملعلومات النظرية، وجب علينا اعلى ضوء النتائج التي توصلنا 

 بحثنا املتواضع بمجموعة من إلاقتراحات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

  املختلطة لتعليم املهارات الحركيةاستخدام الطريقة. 

 تقليل عدد التالميذ في الفصل حتى تحقق العملية التعليمية التأثير املطلوب. 

  استخدام الوسائل التكنولوجية في عرض املهارات الحركية ملساعدة املتعلم على اكتساب املهارات

 بشكل أفضل. الرياضية

  ساتذة على وضع اقتراحامهم وارامهم حوا الوضعيات انشاء مواقع على شبكة الانترنت بهدف تشجيع لا

 التعليمية وكذلك طرح املشاكل التي تواجههم اثناء التدريس.

كما قمنا باقتراح بعض إلاشكاليات الهامشية التي صادفناها أثناء انجاز هذا البحث، لتكون مشاريع بحث 

 مستقبلية للطلبة الجدد وهي:

  والرياضية في ظل عدم وجود الكتاب املدرس ي.تدريس التربية البدنية 

  والرياضية البدنيةدور معامل املادة في زيادة اقبال التالميذ على التربية. 

  اجراء بعض الدراسات والبحوث حول طريقة املحاولة والخطأ وطريقة حل املشكالت وكذلك طريقة

 .البرنامج

 والرياضية خالل الحصة. البدنية مدى تأثير تطور طرق التدريس على أداء أستاذ التربية 

  والرياضية. البدنيةعالقة الوسائل التعليمية الحديثة بطرق تدريس التربية 
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 الخاتمة:

ا قمنا بتحديد اشكالية الدراسة حيث تم تدعيمها بعدة خطوات كتحديد اهداف ذهفي بحثنا 

العلمية من  وعرض املادة، ثم قمنا بجمع واملشابهةبعض الدراسات السابقة  وكذا عرض واهمية البحث

فصول اولها تطرقنا فيه الى طرق التعلم الحركي ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن الكفاءة املهارية عبر  3خالل 

 مبحثين، اما الفصل الاخير فقمنا بعرض املرحلة العمرية.

قمنا في تم فيه عرض الاجراءات املستخدمة في البحث، ثم فصول اولها  3في الجانب التطبيقي تم تجزئته الى 

 وحللنا نتائجالاستبيان املوجه الى ألاساتذة، اما الفصل الاخير فقد عرضنا  وتحليل نتائجالفصل الثاني بعرض 

بعض  واخيرا اعطاءاملوجه الى التالميذ كما قمنا بمناقشة النتائج املتوصل اليها في ضوء الفرضيات  الاستبيان

  .والاشكاليات املستقبليةالاقتراحات 

بحثنا املتواضع هذا توصلنا الى نتيجة مفادها ان تنويع طرق التعلم الحركي يساهم بصورة  في نهاية

  .والحركات الرياضيةاكتسابه للمهارات  وكذا مدىمتفاوتة على اداء املتعلم اثناء الحصة 
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علم باللعب في تطوير القدرات املعرفية واملهارات الهجومية للطالب بكرة تأثير التصميم التعليمي الشامل والتخالدة عبد زيد الدليمي: ) .91

 . 2211، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل، العراق، اليد(

رسالة ماجستير  نة(،س 16-11إدراك أهمية تخطيط البرامج التدريسية العلمية في اعداد وتكوين الفئات الصغرى لكرة اليد سديرة سعد: ) .92
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 .2222-2226غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، أثر استخدام التعليم التعاوني على تعلم بعض مهارات كرة السلة لطالبات الصف السابع ألاساس ي(صفاء مخلص محمد عبد العزيز: ) .93

 .2211العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات 

 ألاسلوب التدريس ي املتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية املكانية لبيئة تعليم التنس(،ظافر هاشم إسماعيل: ) .91

 .2222اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراق، 

، تأثير بعض استخدامات أنظمة قواعد املعرفة في برامج التعلم بالنموذج الرمزي لتعلم املهارات الهجومية باملبارزة(فضال علي: )عادل  .95

 . 2222اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراق، 

ملمارسة ألانشطة البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم  تطوير املناهج التربوية وعالقتها بدافعية امليول عباش أيوب: ) .96

 .2221-2222، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، الجزائر، الثانوي(

تنمية الادراك الحس حركي لبعض مهارات كرة أثر استخدام ألاسلوب التبادلي وأسلوب التطبيق الذاتي في علي ماهر عبد الرحمان شنطي: ) .92

 .2215، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، السلة لدى طلبة كلية التربية الرياضية(

، رسالة ماجستير ك الفني للنساء(تأثير استخدام الحاسوب في تعلم بعض املهارات ألاساسية في الجمناستيعدنان احمد أمين الدغستاني: ) .91

 .2222غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد ، العراق، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد ( سنة(11-11الانتقاء والتوجيه الرياض ي للتالميذ املوهوبين في إطار الرياضة املدرسية )فنوش نصير: ) .99

 .2225-2221لجزائر، الجزائر، التربية البدنية والرياضية، جامعة ا

مذكرة لنيل شهادة  (،-فئة اكابر-عالقة دافعية إلانجاز الرياض ي بتحسين أداء بعض املهارات ألاساسية بكرة الطائرةمخازني سيد علي: ) .122

 .2215-2211املاستر غير منشورة، جامعة أكلي أمحند اولحاج، البويرة، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، 

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد ( سنة نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية(11-16دوافع تالميذ الطور الثانوي )مراد خليل: ) .121

 .2212-2211التربية البدنية والرياضية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التربية  املواهب الشابة وتوجيهها(،دور مدرس التربية البدنية والرياضية في انتقاء العنتري محمد علي: ) .122

 .2229-2221البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

، رسالة ماجستير غير دور النشاط البدني الرياض ي التربوي في تطوير النمو النفس ي الاجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية(نحال حميد: ) .123

 .2229-2221منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 مجالت

تأثير التغذية الراجعة الخارجية في تعلم واحتفاظ مهارتي الارسال والاستقبال بالكرة الطائرة لدى طالب اياد علي حسين، حازم محمد علي:  .121
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 .2212، 22، العدد 21، مجلة كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، املجلد الفني للنساء(

، 11، مجلة التربية الرياضية، املجلد أثر استخدام أسلوبي التعلم الكلي والجزئي على تعليم السباحة الحرة والظهر(سلمان مهدي: )عقيل  .126

 .2225، 22العدد 
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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة العريب بن هميدي

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 -أ م البوايق -

 الطور المتوسط ألساتذةاستمارة استبيان موجهة 
 يف الرتبية البدنية والرياضية املاسرتيف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة 

 االنسان وحركيةحركة ختصص 
 بعنوان: 

 
 
 
 
 
 
 

 نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة باإلجابة عن هذه األسئلة، ولعلمكم أنه ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى
 خاطئة.

 لذا فإن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية إلجناح هذه الدراسة.
 ولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات االمتنان.

 إشراف األستاذ:                                                                              :إعداد الطلبة
كاتب جنيب .                                                                       ونان السعيدي 
فارس سيف الدين. 

 :معلومات عامة 
            ..................................اجلنس:  ..................... -
 ...................................: ......................اخلربة -
 ....................................املؤسسة:................... -
 ....................................املدينة:..................... -

 .في الخانة التي توافق رأيكم)×(مالحظة: ضع عالمة 

، )الطريقة الجزئيةعالقة طرق التعلم الحركي 

ر بتطوي الطريقة الكلية، الطريقة المختلطة(

المتوسط الكفاءة المهارية لدى تالميذ الطور  

 



  االستبيان الموجه لألساتذة

 

تصادفك بعض المهارات المركبة التي تحتاج منك تقسيمها الى مراحل فما هو سبب  :1س
 ؟ذلك

 عدد التالميذ في الفصل قليل......................................  

 مساعدة المتعلم على فهم أجزاء الحركة..........................  

  المهاراتألنها الطريقة المالئمة لتعليم هذا النوع من...........  

يكون أداء المتعلم عندما يحين دوره ألداء مهارة معينة بعد أن الحظ نموذج حركي لها  :2س

 مبني على أجزاء ومراحل:

 أداء صحيح لفهمه كل جزء من أجزاء الحركة..................  

 أداء يحتوي على أجزاء صحيحة وأخرى خاطئة................ 

 اهم مالحظاتك؟ كانتما فقمت بتعليم مهارة معينة باستخدام الطريقة الجزئية، : 3س

 المتعلم ال يبذل مجهودا كبيرا ألداء المهارة.....................  

 المتعلم استوعب أجزاء المهارة جيدا............................ 

 على: لدى التالميذتؤثر هذا الطريقة على مستوى التعلم الحركي رأيك  حسب :4س

  تنفيذ المتعلم للمهارة............................................              

 الفهم واالستيعاب لدى المتعلم..................................  

 معا................................................................ 

واظهر ذلك تحسنا ملحوظا في : لتسهيل التعلم بالنسبة للتالميذ استخدمت طريقة التجزئة 5س

 أدائهم، فما هو السبب من وجهة نظرك؟

 الفروق الفردية بين التالميذ........................... ألنها تراعي  

  فهم كل مرحلة من مراحل المهارة.....................النها تساعد على........ 

 

 



 ا:محسب خبرتك ال تكون طريقة التدريس مالئمة ل :6س

 ال تراعي الفروق الفردية للتالميذ..............................  

  األخطاء......................تجعل المتعلم يرتكب العديد من.. 

 جعل عملية التعليم مشوقةال ت........................................  

 تعليم المهارات الحركية يتطلب منك أداء التمثيل الحركي للمهارة بنفسك أو أحد  :7س

 التالميذ بهدف:

 ............................فهم المهارة كاملة من طرف المتعلم 

 ............................حتى ال يضيع الكثير من وقت الحصة 

 لتالميذ.ا مستوىالحركة مع  لتتناسب............................. 

: أثناء الدرس قمت بتعليم مهارة ما دون تجزئتها فالحظت تذبذبا في أداء بعض التالميذ، 8س

 فما هو السبب من وجهة نظرك؟

 بعض أجزاء المهارة صعبة......................... 

 خطاء يرتكبها المتعلم اثناء األداءأ.................. 

  تناسب مستوى التالميذالطريقة ال............... 

: عندما يالحظ المتعلم نموذج لمهارة ما بالطريقة الكلية ثم يحين دوره ألدائها، ما هي 9س

 اهم الصعوبات التي تواجهه؟

 يبذل مجهودا كبيرا أثناء األداء.............................. 

 يحتاج الى وقت طويل للتنفيذ.................................. 

 يرتكب أخطاء في بعض األجزاء الصعبة من المهارة..... 

 أن: ت: نظرا الكتظاظ الفصل قمت بعرض مهارة معينة بالطريقة الكلية فالحظ01س

 بعض المهارات تحتاج الى تجزئتها لتسهيل تعلمها.............. 

 هناك بعض الفروق الفردية التي يجب أخذها بعين االعتبار...... 

 المتعلم يحتاج الى فهم بعض أجزاء الحركة....................... 



 : حسب خبرتك تعد طريقة التدريس ناجحة عندما يتميز التالميذ بــ:00س

 التركيز واالنتباه أثناء الممارسة................. 

 سرعة اكتساب المهارة الحركية.................. 

 أثناء األداء الشعور بالمتعة والتشويق........... 

 : عند تخطيطك لهذه الحصة تختار الطريقة المالئمة للتدريس على أساس:20س

 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ......... 

 االستفادة أكثر من وقت الحصة............. 

  عملية مشوقةالجعل........................... 

 ميذ على القيام بالمهام المطلوبة منهم كيف تتصرف؟: في حالة عدم قدرة بعض التال30س

 تجعل المتعلم يكرر المهارة................................... 

 تلغي التمرين وتستبدله بآخر................................. 

 تؤدي المهارة وتعيد بعض األجزاء الصعبة فيها........... 

الطريقة الجزئية الكلية أفضل لتعليم المهارات الحركية، ما : من وجهة نظري أرى أن 40س

 هي أفضل ميزة لها حسب رأيك؟

 النها تراعي الفروق بين التالميذ................. 

 النها ال تحتاج الى وقت طويل للتعلم............. 

 النها تشبع رغبة المتعلم.......................... 

 النها طريقة مشوقة................................ 

 ما هي أكثر الطرق التي تتبعها انت اثناء الحصة؟ :50س

 الطريقة المختلطة .........              الطريقة الكلية........ الطريقة الجزئية .......           

 : حسب خبرتك ما هي أفضل طريقة لتعليم المهارات الحركية؟60س

.................................................................................................... 



 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة العريب بن هميدي

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 -أ م البوايق -

 الطور المتوسط لتالميذاستمارة استبيان موجهة 
 يف الرتبية البدنية والرياضية املاسرتيف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة 

 حركة االنسان وحركيةختصص 
 بعنوان: 

 
 
 
 
 
 
 

نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة باإلجابة عن هذه األسئلة، ولعلمكم أنه ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى 
 خاطئة.

 لذا فإن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية إلجناح هذه الدراسة.
 ولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات االمتنان.

 إشراف األستاذ:                                                                              :إعداد الطلبة
كاتب جنيب .                                                                       ونان السعيدي 
فارس سيف الدين. 

 :معلومات عامة 
            ..................................اجلنس:  ..................... -
 ...................................: ......................املستوى -
 ....................................املؤسسة:................... -
 ....................................املدينة:..................... -

 .في الخانة التي توافق رأيكم)×(مالحظة: ضع عالمة 

، )الطريقة الجزئيةعالقة طرق التعلم الحركي 

 بتطوير الطريقة الكلية، الطريقة المختلطة(

المتوسط الكفاءة المهارية لدى تالميذ الطور  

 



للتالميذاالستبيان الموجه    

 

: مهارة معقدة مثل دفع الجلة يقوم األستاذ بتقسيمها الى مراحل )مسك الجلة، الوقفة 0س

 االستعدادية، مرحلة دفع األداة، مرحلة التخلص من األداة( هل ترى أن ذلك:

  المهارةيساعدك على فهم كل أجزاء.............. 

 يراعي قدراتك ومستواك............................. 

 يساعدك على اتقان أجزاء الحركة................. 

 من المرحلة األولى الى المرحلة األخيرة يجعلك: دفع الجلة: التدرج في تعلم مهارة 2س

 .........تقلل من عدد األخطاء أثناء األداء             .......تأخذ وقتا طويال للتعلم 

 ............تتعلم بسرعة

 عند معرفتك لخصائص كل مرحلة من مراحل المهارة السابقة: :3س

 ...........تتقن المهارة         ..........تفهم أجزاء الحركة    ...........    يتحسن اداؤك

 ؟لهان فهمك تسهل م : حسب رأيك هل تجزئة المهارة4س

 ............ال                                                ...........نعم

 :تقسيم المهارة الى مراحل يجعلهاكمتعلم ترى أن هذه  :5س

 ...............تخلو من عنصر التشويق                     ..........................مملة 

 رأي اخر..................................                      .......تجعل من التعلم سهل

 : ....................................................................................ما هو باختصار

 تسهل من أداء الحركة؟)تجزئة المهارة( : من وجهة نظرك هل هذه الطريقة 6س

 نعم .........................                      ال.........................  



: مهارة التمرير واالستقبال في كرة السلة يقوم األستاذ أو أحد زمالئك بأداء نموذج لها 7س

 دون تقسيمها، يؤدي ذلك الى:

 عدم فهمك للمهارة ألنه لم يتم تقسيمها الى مراحل........  

 ب جزء او أجزاء منها فقطتستوع..........................  

دون تجزئة(، ترى ان هذه ري السريع يتم أداء نموذج لها )وضعية االنطالق في الج :8س

 الطريقة:

 ال تأخذ بعين االعتبار قدراتك كمتعلم........... 

 ان المهارة الحركية يصعب تعلمها ككل........ 

إلحدى المهارات السابقة وجاء دورك لتنفيذها، ما أهم ما ميز بعد أن الحظت نموذج  :9س

 أدائك؟

 احتجت الى وقت طويل لتنفيذ المهارة............  

 ارتكبت عددا من األخطاء أثناء األداء.............. 

 بذلت مجهودا كبيرا للقيام بالحركة................  

 لم تستطع تنفيذ المهارة ألنك لم تفهمها.......... 

: أحيانا تواجهك صعوبات في تنفيذ بعض المهارات التي يطلب األستاذ أدائها حسب 01س

 رأيك ما هو السبب؟

 عدم تجزئة المهارة............                       اكتظاظ الفصل ............

 في مستوى التالميذ من ناحية األداء............ االختالف

 ؟تقسيمها الى مراحللمهارة أفضل من ربط أجزاء اهل ترى ان  :00س

              ال ..................                             نعم ..................

           



 :ككل المهارةأداء كتلميذ في طور التعليم المتوسط وكمشارك دائم في الحصة ترى أن : 02س

         ..................                      صعبة التنفيذ..................صعبة الفهم 

 شيقة وممتعة للتعلم؟( كلها المهارة أداء)هل ترى ان هذه الطريقة  :03س

                   ال .....................                                نعم ..................

 رأيك يتعلم التالميذ المهارات الحركية عندما:: حسب 04س

 تكون طريقة التدريس شيقة للتعلم....................................... 

 لتعلمل طويال اال تحتاج وقت................................................ 

 تراعي طريق التدريس مستوى التالميذ وامكانياتهم الفردية.......... 

 قام بإعادة: مهارة الوثب الطويل بعد أدائها من طرف األستاذ كلها دون تجزئة ثم 50س

 بعض األجزاء التي وجدت فيها صعوبة، كانت الطريقة: 

 
 سهلة الفهم.............      ......           ........المتعلممناسبة لمستوى 

  سهلة التنفيذ.........       لم يحس المتعلم بالملل...............           

 أحيانا تواجهك صعوبة في أداء بعض المهارات، كيف يكون رد فعلك؟ :60س

 تطلب من األستاذ إعادة أداء المهارة........................................  

 تطلب إعادة شرح المهارة.................................................... 
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 ملخص الدراسة

 ملخص الدراسة:

عالقةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةيق الةةةةةةةةةةةريقة الكييةةةةةةةةةةةا خالطي( ةةةةةةةةةةةة ال    ةةةةةةةةةةةة  الطي( ةةةةةةةةةةةة ال ق ةةةةةةةةةةةة  الطي( ةةةةةةةةةةةة ا  رقطةةةةةةةةةةةة  

 .برطو(ي الكفاءة ا هار(ة لدى تالم ذ الطور ا روسط

هدددددددددسة الىسملرددددددددداالةدددددددددفا طرةددددددددداا دددددددددسفا ةددددددددد ه االى    ددددددددد ا ددددددددد ا دددددددددر الىددددددددد ط  ال  ر ددددددددد ا  دددددددددفالى  ددددددددد   ا

لىطدددددددددد مالمل  رددددددددددتالايهدددددددددد لا دددددددددد اي هدددددددددداا  ددددددددددرا   ذدددددددددد اي ردددددددددد    المله ميدددددددددداا دددددددددد الىالميذدددددددددداالىري  ددددددددددذااىددددددددددسفا   ذدددددددددد ا

اايلىري  دددددددددددددذاالاطذدددددددددددددوالرددددددددددددد نسعالىط ى ددددددددددددد  الملددددددددددددد   الى  ددددددددددددد  امل   دددددددددددددااىهددددددددددددد لالى ددددددددددددد  ا ددددددددددددد اذدددددددددددددلىالميذددددددددددددداالى س 

ا011لىسملرددددددددد  الاي  ا ددددددددد ا ذ ددددددددداالى الدددددددددوا ددددددددد ا   ذدددددددددد الىطددددددددد مالمل  ردددددددددتاى   ددددددددداالعالى ددددددددد ل  الى ددددددددد ى ا ددددددددددس ه ا

 رددددددددد   الاطذدددددددددواا01ي  دددددددددذااى   ددددددددداا عالى ددددددددد ل  الى ددددددددد ى ا دددددددددس ه ااايلىر ذددددددددد   ذددددددددد ايذددددددددد ىلا رددددددددد    الىالميذددددددددداالى س 

ل   دددددددددسالىط ى ددددددددد  ا  دددددددددفاهرددددددددد فذ  اذدددددددددل ل املطرةددددددددداا دددددددددسفا ةددددددددد ه االى    ددددددددد ا ددددددددد ا دددددددددر الىددددددددد ط  ال  ر ددددددددد ا  دددددددددفا

   ل الى   ذ ا  ال  صااي سفالذتة به اى  ه مل ايل  ر   الىري  ذا.

ألا ل ال  ر ددددددددد ااي ددددددددد  اىددددددددداا  دددددددددفي   دددددددددنالىط ى ددددددددد  الةدددددددددفا  الىطري ددددددددداال    ذددددددددداا ةددددددددد ه ايصددددددددد م ا ط س

ألا ل الملهددددددددددد م اىدددددددددددسفااي ددددددددددد  ا   ذددددددددددد الايذددددددددددد لا  الىطري ددددددددددداالى  ذددددددددددداا ددددددددددد ا  دددددددددددنالىطدددددددددددر ا ةددددددددددد ه اا  دددددددددددفلىىدددددددددددسفا

لملهدددددددددد مل ال  رذذددددددددددااىددددددددددسفااي دددددددددد  لملدددددددددد ط  الا دددددددددد اطددددددددددط الىطري دددددددددداالملن  طدددددددددداا طددددددددددسا ذ ددددددددددمالىطددددددددددر ا ةدددددددددد ه اا  ددددددددددفا

    ذ .لى

 ا ا هار(ة  تالم ذ الطور ا روسط.ايق الريقة الكييا  الكفاءة :الى     المل   طذا

Study Summary: 
The relationship of motor learning methods (partial method, total method, mixed method) 
to the development of skill competence among middle stage students. 
The aim of the study was to determine the contribution of diversification in the methods of 
motor learning to the skill of physical education in the middle stage students. This is from 
the point of view of students and teachers of physical education and sports. The students 
used the descriptive approach to suit this type of study. For the state of Umm al-
Bawaki, the 100 students as well as professors of physical education and sports for the 
state of Umm al-Bawaki 20 teachers, where the Taliban adopted the questionnaire as 
a tool to know the extent of the contribution of diversification in ways of learning 
locomotives on the performance of students in the share and the extent of acquisition of 
For sports skills and movements. 
The students concluded that the partial method contributes moderately to the pupils' motor 
performance, and that the overall method is the least contribution to the skill performance of 
the learner, while the mixed method is the most common method of teaching motor skills 
among pupils. 
Keywords: motor learning methods, skill competence, middle stage students. 




