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 شكر وعرفان

نشكر هللا تعاىل قبل لك يشء اذلي اعاننا، ووفقنا، 

وهيئا لنا من أ س باب الصحة والعافية والقدرة، ما مكننا 

من أ داء هذا البحث، بعد شكره تعاىل نقول: يطيب يل 

يف هذا املقام أ ن أ توجه ابلشكر والتقدير والاحرتام اىل 

من  به أ س تاذ املرشف ''وانن سعيدي'' عىل ما حباين

توجيه وتعلمي يف مقاعد ادلراسة مث يف اعداد هذه 

املذكرة، فاكنت توجهياته وتعلاميته قواعد البحث 

وأ ساسه، وأ راؤه وحتليالته قبسا اس تضأ ت به يف فكل 

غوامضه واس تجالء ما اس تعىص عىل فهمه، واكن خري 

 مرشد لنا، جفزاه هللا عين خري اجلزاء.

أ مسى  ذيت، هلم مين مجيعاكام أ تقدم ابلشكر اىل لك اسات

 عبارات الاحرتام والتقدير.

 



 

 اهداء

امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات هذه مثرة من اجلهد والاجهتاد 

أ هدي هذا العمل املتواضع اىل منبع احلنان...رمز العطف واحملبة عىل 

اليت لن اوافهيا حقها همام قدمت لها، اىل من تقع اجلنة حتت اقداهما 

 الفخر والاعزتاز...اذليوأ مران الرحامن بطاعهتا أ يم الغالية، اىل رمز 

شق يل درب احلياة من أ جل راحيت، اىل اذلي لن أ رد هل القليل مما 

 منحين، أ يب العزيز أ طال هللا يف معره.

ىل و   .وليد، أ سامة، جامل، ولك زمالء ادلراسة أ صدقايئا 

 



 

 اهداء

امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات هذه مثرة من اجلهد والاجهتاد 

أ هدي هذا العمل املتواضع اىل منبع احلنان...رمز العطف واحملبة عىل 

اليت لن اوافهيا حقها همام قدمت لها، اىل من تقع اجلنة حتت اقداهما 

ي والاعزتاز...اذل وأ مران الرحامن بطاعهتا أ يم الغالية، اىل رمز الفخر

شق يل درب احلياة من أ جل راحيت، اىل اذلي لن أ رد هل القليل مما 

 منحين، أ يب العزيز أ طال هللا يف معره.

أ خوايت، اخوايل وخاليت، اعاميم، عاميت ولك -اخويت-اىل لك عائليت

 أ والدمه لك ابمسه.

واىل لك أ صدقايئ وزمالء ادلراسة وخاصة رشيفي حسام ادلين فرج 

  عنه.هللا

 اىل اذلين ملكوين عبدا حني علموين حروفا من نور

 اساتذيت لمك أ مسي عبارات الاحرتام والتقدير

 اىل ال س تاذ احملرتم ''وانن السعيدي'' واملرشف عن مذكريت

 شكرا وتقديرا

     اليك جامعيت اهدي ابكورة اعاميل.
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املتعددة وأسسه ونظمه ميدانا من ميادين التربية  هيعتبر النشاط البدني الرياض ي التربوي بألوان

عموما، وعامال قويا في تكوين الفرد الالئق والصالح، وكذلك اعداده اعدادا متكامال بدنيا واجتماعيا وعقليا 

ونفسيا، وذلك من خالل تزويده باملهارات الواسعة التي تمكنه من تحقيق الاندماج والتكيف والتعاون مع 

أي صحة الجسم ونشاطه، ورشاقته وقوته، كما  البدنيةي التربية البدنية الى العناية بالكفاية مجتمعّه، وترم

 تهتم بنمو الجسم وقيام اجهزته بوظائفها.

اهتماما كبيرا ملا لها من اهداف بناءة تساعد على اعداد  البدنيةولقد اهتمت الدول الحديثة بالتربية 

انب الشخصية سواء كانت عقلية او جسمية او نفسية او اجتماعية، املواطن الصالح اعداد شامال لجميع جو 

حتى انها أصبحت من املؤشرات الهامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع، وأصبح تطورها ضرورة من 

 ضروريات الحياة وواجبا اجتماعيا هاما يجب ان نعمل على تحقيقه.

مادة  صبحأضمن البرامج التعليمية، حيث  أدرجفقد  ونظرا لألهمية الكبيرة للنشاط البدني والرياض ي

لتي تساعد والرياضية ا البدنيةتدرس كباقي املواد ألاخرى في املؤسسات التعليمية، وذلك من خالل حصة التربية 

يقة ، وبناء الشخصية املتزنة واملتكاملة، فممارستها بالطر التلميذ على تفريغ الطاقات الزائدة والتعبير عن الذات

لتربوية الصحيحة واملنتظمة تؤثر بشكل مباشر على التلميذ بشكل خاص وتكسبه اتجاهات وقيم وسلوكات ا

  سليمة.

والرياضية فان الحضور وألاداء الفعال فيها من طرف  البدنيةوباعتبار ألاهمية الكبيرة لحصة التربية 

بمجموعة من العوامل البيداغوجية  التالميذ يعتبر امر ضروري، ويرتبط حضور وأداء التالميذ خالل الحصة

التي تؤثر عليهم والتي نذكر منها )ألاستاذ، ألانشطة الالصفية، الوسائل التعليمية(، فاألستاذ هو املسؤول عن 

والرياضية، واملتصل املباشر مع التالميذ، اما الوسائل التعليمية فهي ركيز وأساس  البدنيةتسير حصة التربية 

يه التالميذ خالل عملية التعلم أما ألانشطة الالصفية هي نشاطات يمارسها التالميذ الحصة، وما يعتمد عل

والرياضية، أي أن هذه العوامل مرتبطة بالتالميذ  البدنيةخارج الدوام الدراس ي، وتعتبر امتداد لحصة التربية 

ة على مدى والرياضي دنيةالبوالرياضية، ومنه يتوقف ممارسة التالميذ لحصة التربية  البدنيةوبحصة التربية 

 استغالل هذه العوامل.

وبناءا على هذا جاءت دراستنا هذه كمحاولة ملعرفة تأثير بعض العوامل البيداغوجية )ألاستاذ، 

 لبدنيةاألانشطة الالصفية، الوسائل التعليمية( في زيادة أقبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية 

 طة املختصرة التالية:والرياضية، معتمدين على الخ
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وط ل عام لتقديم املوضوع والخطتطرقنا الى جانب تمهيدي يعنى بالتعريف بالبحث والذي يعتبر مدخ

، الفرضية العامة، الفرضية الجزئية، تبيان أسباب اختيار ريضة له، من طرح لإلشكالية، التساؤالت الفرعيةالف

املستخدمة في البحث، وأخيرا الدراسات السابقة  املوضوع، اهداف واهمية البحث التعريف باملصطلحات

 واملشابهة ثم التعقيب عليها.

 ثالثة فصول هي: الجانب النظري كما تناولنا في 

 اضية.والري البدنيةحصة التربية  باإلضافة الىوالرياضية،  البدنية: ويتمثل في ألانشطة الفصل ألاول 

 باإلضافة الى خصائص مرحلة املراهقة املتوسطة. : تناولنا فيه املراهقة بصفة عامة،الفصل الثاني

 : قمنا بتقسيمه الى ثالثة مباحث:الفصل الثالث

 والرياضية. البدنيةفي أستاذ التربية تمثل  .1

 تمثل في الوسائل التعليمية. .2

 تمثل في ألانشطة الالصفية. .3

لفصلين: اما ألاول فتناول منهجية البحث بصفة عامة، حيث نستعرض  الجانب التطبيقيوخصصنا 

فيه املنهج املتبع ثم مجتمع وعينة البحث وكيفية اختيار العينة، ثم نتطرق الى وصف ألاداة املستعملة لجمع 

فرز  ةاملعلومات ثم مجاالت البحث )املجال الزماني، املجال املكاني(، وبعدها التعريف بمتغيرات البحث وطريق

 الاستبيان.

: ويشتمل على تحليل وعرض ومناقشة النتائج املتحصل عليها، لنصل الى الاستنتاج الفصل الثاني

    العام وأخيرا الخاتمة مرورا ببعض الاقتراحات. 
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 إلاشكالية:
يعد النشاط الرياض ي ميدانا مهما من ميادين التربية يهدف الى اعداد الفرد الصالح وتزويده بخبرات 

وألانشطة ومهارات تمكنه من ان يتكيف مع مجتمعه ويجعله قادرا على مسايرة العصر في تطوره ونموه 

الرياضية وإن اختلفت مصطلحاتها وتسمياتها كلها تعبر عن حركة الانسان املنظمة سواء كانت في مستواها 

يق للمهارة و مجال التطبالتعليمي والتربوي البسيط في املدرسة او في اطارها التنافس ي بين ألافراد والجماعات ا

تطور السريع الذي لم يسبق له مثيل في مجاالت املعرفة املتعلمة، كما أن '' العصر الذي نعيش فيه يتسم بال

والبحث العلمي، ولقد أصبحت التربية الرياضية تشغل مكانا واضحا في ثقافة كل مجتمع متحضر، والواقع أن 

وكما تعتبر التربية  1التربية الرياضية لم تعد مجرد حركات أو مهارات بل أصبحت علما له أصوله وقواعده''،

لرياضية مادة تعليمية تساهم بالتكامل مع املواد ألاخرى وطريقتها الخاصة في تحسين قدرات التالميذ البدنية وا

والرياضية والذي يعتبر امليدان الحقيقي الذي يتم  البدنيةفي العديد من املجاالت وذلك عن طريق درس التربية 

مي دنية والرياضية يتسم بالطابع التعليعن طريقه تنفيذ املناهج لتحقيق ألاهداف، حيث أن درس التربية الب

ة ولتحقيق ألاهداف التعليميوالتربوي، فمن خالله يكتسب التالميذ املهارات واملعارف وامليول والاتجاهات 

والرياضية ينبغي توفر بعض التسهيالت والعوامل التي تساهم في نجاحها، من بينها العوامل  البدنيةللتربية 

تبر ومنها ألاستاذ الذي يعالتالميذ  تأثر علىس التربية البدنية والرياضية، والتي البيداغوجية الخاصة بدر 

الشخص املسؤول عن تسيير درس التربية البدنية والرياضية والذي يتصل مع التالميذ بشكل مباشر وهو 

ي درس ف صاحب الدور الرئيس ي في عملية التعليم، ويقع على عاتقه اختيار أوجه النشاط املناسب للتالميذ

التربية البدنية والرياضية، وباإلضافة الى الوسائل التعليمية التي تعتبر من العناصر ألاساسية في التعليم، ففي 

وقتنا الحاضر تهدف طرق التعليم الحديثة الى استغالل جميع حواس الفرد في التعلم وذلك باستخدام الوسائل 

احدة، كما تقوم في أساسها على اشتراك اكثر من حاسة في التعليمية املختلفة التي تخاطب أكثر من حاسة و 

تكوين التصور الذهني واملفاهيم بصورة أفضل لدى املتعلم، وكذلك ألانشطة الالصفية والتي تعتبر نشاطا 

تربويا خارج دوام اليوم الدراس ي، والهدف ألاساس ي منها هو منح لذوي الهواية والرغبة املزيد من ساعات املمارسة 

اضية، كما تتيح فرصة للتالميذ املتميزين للرفع من مستوى أدائهم وتطوير قدراتهم البدنية في النشاط الري

ط ممارسة هذا النشاتالميذ املستوى الضعيف من تدارك ضعفهم وتحسين مستواهم، ويتم املمارس، وتمكن 

 .املؤسسة داخل أو خارجه

                                                      
، 8112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طالمدخل الى طرائق تدريس التربية الرياضيةميرفت علي خفاجة، مصطفى السايح محمد،  1 

 .5ص
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 لية: الى أي مدى تساهم بعض العواملمن هذه املعطيات يمكن طرح إلاشكالية الرئيسية التا

)ألاستاذ، ألانشطة الالصفية، الوسائل التعليمية( في زيادة اقبال تالميذ )الطور املتوسط( على  البيداغوجية

 البواقي؟حصة التربية البدنية والرياضية بمتوسطات والية أم 

 ومن خالل إلاشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 دنيةالبحصة التربية ممارسة يؤثر أستاذ التربية البدنية والرياضية على زيادة اقبال تالميذ على  هل 

  ؟والرياضية

 البدنية؟ة التربية صحممارسة على التالميذ ألانشطة الالصفية على زيادة إقبال  تؤثر  هل 

 ؟ةوالرياضي البدنيةحصة التربية ممارسة تؤثر الوسائل التعليمية على زيادة إقبال تالميذ على  هل   

الفرضيات:-1  

 الفرضية العامة:-1-1

 بال زيادة إق فيبعض العوامل البيداغوجية )ألاستاذ، ألانشطة الالصفية، الوسائل التعليمية(  تساهم

 حصة التربية البدنية والرياضية.ممارسة تالميذ على 

 الفرضيات الجزئية:-1-2

 حصة التربية البدنية ممارسة والرياضية على زيادة إقبال تالميذ على  البدنيةأستاذ التربية  يساهم

 والرياضية.

 حصة التربية البدنية والرياضيةممارسة ى ألانشطة الالصفية على زيادة إقبال تالميذ علساهم ت. 

 حصة التربية البدنية والرياضيةممارسة ى الوسائل التعليمية على زيادة إقبال تالميذ علساهم ت. 

 أهمية البحث:-2

لكل بحث علمي أهميته الخاصة به، بحيث يقوم بتسليط الضوء على ظاهرة معينة، وذلك باتباع أسلوب علمي 

 أهمية موضوع بحثنا هذا في: وتكمن، سليم

  باملجال الرياض ي. تعنىأثراء مكتبة بالبحوث ألاكاديمية التي 

 الالصفية ابراز الواقع الحقيق ملمارسة ألانشطة البدنية والرياضية 

  ية.والرياض البدنيةمحاولة معرفة الطرق وألاساليب الالزمة لتوجيه التلميذ الى ممارسة حصة التربية 
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  ا الرياضية في املؤسسات إلاكمالية، حول توفرهو  البدنيةمعرفة واقع الوسائل التعليمية الخاصة بالتربية

 ومدى صالحيتها.

 أهداف البحث:-3

الخاصة به، والتي يسعى إلى غاية يرجى تحقيقها وفي بحثنا هذا تتمثل ال شك ان لكل بحث أهدافه 

 أهدافه في:

  بطرق تحفيز التالميذ على ألاداء الجيد خالل الحصةإلاملام 

 .التعرف على دور النشاط الالصفي وأثره على ممارسة ألانشطة البدنية 

  ة.حول ألانشطة الالصفي املطالعةاو غثراء املكتبة الجامعية بمرجع يساعد الطلبة اثناء القيام ببحوث 

 .ابراز أهمية الوسائل التعليمية في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية 

 .معرفة الطرق التي تجعل من التالميذ يتفاعلون بشكل إيجابي خالل الحصة 

 التوصل الى معرفة الطريقة الناجحة للتعامل مع التالميذ في مرحلة املراهقة املتوسطة. 

 أسباب اختيار املوضوع:-4

 .اهمال التالميذ لحصة التربية البدنية والرياضية 

  محاولة اكتساب مختلف املعارف النظرية والتطبيقية التي تساعدنا كأساتذة في مجال املنهي على تدريس

 مادة التربية البدنية والرياضية بكفاءة.

 اهمال او عدم الاملام بالنشاط الالصفي 

 ي ممارسة ألانشطة البدنية والرياضية الالصفيةالخبرة الذاتية ف 

 .قلة البحوث العلمية السابقة حول موضوع النشاط الالصفي 

 .القاء الضوء على واقع الوسائل التعليمة الخاصة بالتربية البدنية والرياضية 
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 :تحديد مفاهيم البحث-5

 أستاذ التربية البدنية والرياضية:-5-1

املصدر الرئيس ي لنقل املحتوى التعليمي الى التالميذ، وهو املشارك ألاول في تنفيذ الخطة ''هو التعريف النظري: 

الدراسية، وهو املستخدم الرئيس ي للوسائل التعليمية، وهو الذي يدير مختلف ألانشطة التربوية ويوجهها 

  1لصالح تنمية التلميذ والارتقاء به''.

اختيار أوجه النشاط املناسب للتالميذ في درس التربية البدنية  هو الذي يقع على عاتقه التعريف الاجرائي:

 والرياضية، ويسعى جاهدا الى تحقيق أهداف محددة في كل درس وكذلك يعتبر قدوة للتالميذ.

 درس التربية البدنية والرياضية:-5-2

''هو ذلك النشاط الحركي يقدم للتالميذ في وقت محدد له مكان في الجدول املدرس ي اثناء  التعريف النظري:

  2اليوم الدراس ي، ويجبر التالميذ على حضوره إال من أعفي بسبب يستوجب إلاعفاء''.

  التعريف إلاجرائي:

، لجدول املدرس يوهو يمثل مجموعة ألانشطة الحركية التي تقدم للتالميذ في وقت معين يتم تحديده في ا

ساعة أسبوعيا، وهو أحد اشكال املواد ألاكاديمية يمد التالميذ باملهارات والخبرات واملعارف  18بواملقدر 

 واملعلومات التي تغطي مختلف الجوانب )العملية، الاجتماعية، الصحية، النفسية(.

 املراهقة: -5-3

نسان التي تمتد ما بين اهاية الطفولة املتأخرة هي عبارة عن الفترة الزمنية من حياة الا التعريف النظري:

  3وبداية سن الرشد، تتميز بوجود مجموعة من التغيرات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية''.

ويتميز املراهق خالل سنة(  01-01تتمثل املراهقة املتوسطة في املرحلة العمرية املمتدة بين ) التعريف إلاجرائي:

املرحلة بالهدوء والسكينة وزيادة القدرة على التوافق، كما تتوفر لدى الفرد في هذه املرحلة طاقة هائلة هذه 

وقدرة على العمل وإقامة عالقات متبادلة مع آلاخرين ومن اهم سمات هذه املرحلة تميزها بتطور النمو 

 الاجتماعي للمراهق بشكل ملفت لالنتباه.

                                                      
 . 012-011، ص8111، دار الفكر العربي، القاهرة، 0، طفي التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق التدريسأحمد ماهر أنور حسن وآخرون،  1 

 .41ص ،نفس المرجع، واخرون حسن أنور ماهر احمد 2 

، عمان، األردن، دار الزهران للنشر والتوزيع، 10، طسيكولوجية المراهقة )النظريات، جوانب النمو، المشكالت وسبل عالجها(أحمد محمد الزعبي،  3 

 .02، ص8102
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  ألانشطة الالصفية:-5-4

''مجموعة من ألاساليب التربوية الوسيلية املوجهة للمتعلمين بغرض اكسابهم مجموعة من  التعريف النظري:

املهارات والخبرات واملعارف والعلوم في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والتربوية والجمالية والقيمية، من اجل 

 1تهذيب سلوكهم وبناء شخصيتهم لخدمة أمتهم واوطااهم''.

عن أنشطة تمارس خارج دوام الحصص الرياضية املبرمجة في املؤسسة التربوية، ة هي عبار  ريف إلاجرائي:التع

بهدف رفع مستوى أداء التالميذ وإتاحة الفرص للتالميذ إلبراز مواهبهم الرياضية الكامنة وتقوية رغباتهم 

 وميولهم نحو ممارسة الرياضية.

 : الوسائل التعليمية-5-5

رسة لتسهم في إثراء درس التربية الرياضية د'' وهي ألادوات التي ينبغي ان تكون في داخل املي:تعريف النظر 

  2وتحقيق الهدف منه مثل أجهزة الجمباز املتعددة، الكرات، أدوات ألالعاب''.

ألادوات وألاجهزة املختلفة التي يستخدمها أستاذ التربية البدنية والرياضية في حصة  وهي التعريف إلاجرائي:

والرياضية قصد الوصول بالتالميذ الى تحقيق النتائج املطلوبة وضمان السير الحسن للحصة  البدنيةالتربية 

  هارات الحركية.وهذه ألادوات تعمل على نقل خبرة املعلم الى املتعلم والى توضيح مختلف التمارين وامل

 واملشابهة:الدراسات السابقة -6

( للطلبة بوسعدة محمد امين، وحرنان زين الدين، 81015-8101مذكرة لنيل شهادة ماستر )الدراسة ألاولى: 

في تحقيق دافعية التوجه نحو التخصصات  تحت عنوان ''دراسة أهمية ألانشطة الرياضية الصفية والالصفية

 سنة(، دارسة ميدانية لبعض متوسطات أوالد رشاش.08-9الرياضية لدى تالميذ الطور املتوسط )

وقد قاما الطالبان باستخدام املنهج الوصفي الذي اعتبروه مناسبا لدراستهم واستعانوا باالستبيان املوجه  -

ال يمارسون  58تلميذ يمارسون النشاط الالصفي و 58ذ، حيث تلمي 011للتالميذ، حيث كان عدد العينة 

 النشاط الالصفي.

 وقد توصل الطالبان الى النتائج التالية: -

 للنشاط الالصفي دور في تحقيق دافعية التوجه لدى تالميذ الطور املتوسط. -

                                                      
 .4، ص8118، دار المقداد للطباعة، غزة، 11، طالنشاط المدرسي وتطبيقاته التربويةزياد علي الجرجاوي،  1 

 .201، األردن، ص، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع10ط طرق تدريس التربية الرياضية الحديثة،خالد محمد الحشحوش:  2 
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اضية لدى يتساهم ألانشطة الرياضية الصفية والالصفية في تحقيق دافعية التوجه نحو التخصصات الر  -

 ( سنة بأدوار متفاوتة.08-9تالميذ املرحلة املتوسطة )

تساهم ألانشطة الرياضية الصفية في تحقيق دافعية التوجه نحو التخصصات الرياضية لدى تالميذ   -

 ( سنة بدرجة اقل منها عند الالصفية.08-9املرحلة املتوسطة )

وجه نحو التخصصات الرياضية لدى تالميذ تساهم ألانشطة الرياضية الالصفية في تحقيق دافعية الت -

 ( سنة بدرجة أكبر منه عند الصفية.08-9املرحلة املتوسطة )

 للنشاط الالصفي دور في بناء شخصية التالميذ. -

 إن النشاط الرياض ي الالصفي هو وسيلة أساسية إلبراز املواهب الرياضية للتالميذ. -

 الرياض ي.مساهمة النشاط الالصفي في عملية الانتقاء  -

 تفضيل التالميذ للنشاط الرياض ي الالصفي على حساب النشاط الرياض ي الصفي. -

 تفضيل التالميذ للنشاط الرياض ي الالصفي في ألالعاب الجماعية على حساب ألالعاب الفردية. -

 النشاط الرياض ي الالصفي يساهم في توطيد العالقات بين التالميذ ونشر ألاخوة وإرساء القيم السامية. -

 مساهمة النشاط الرياض ي الالصفي في بعث روح التنافس بين التالميذ. -

  ط الرياض ي الالصفي جو يسوده التفاهم والحركة والنشاط طيلة فترات ألاداء.اشيخلق الن -

 ربيع وقوشاش اعراب(، من اعداد الطلبة بن 8101-8102مذكرة مكلمة لنيل شاهدة ماستر ) دراسة الثانية:

عمار، تحت عنوان ''أهمية الرياضة املدرسية الالصفية في الانتقاء والتوجيه الرياض ي لدى تالميذ مرحلة 

 التعليم املتوسط'' جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي.

وقد قاما الطالبان باستخدام املنهج الوصفي الذي اعتبروه مناسبا لدراستهم، واستعانوا باالستبيان املوجه 

 أستاذ. 15، حيث شملت عينة دراستهم لألساتذة

 توصل الطالبان في هذه الدراسة الى النتائج التالية:

 رغم تنظيم العديد من املنافسات الرياضية املدرسية إال ان عملية الانتقاء ال تتم بطرق علمية. -

 نقص ملحوظ في الوسائل البيداغوجية والعتاد الخاص باالنتقاء. -

 تقاء والتوجيه املسطرة من طرف أساتذة التربية البدنية والرياضية.عدم وجود برامج خاصة باالن -
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 الحظنا نقص في حجم الساعي للرياضة املدرسية -

 الحظنا ان الانتقاء يتم بعدم وجود أخصائيين في هذا املجال. -

( تحت 8105-8101صابر ومذكور نور الدين ) مذكرة لنيل شهادة ماستر للطلبة بوقلمونة دراسة الثالثة:

 عنوان ''تأثير ألانشطة الالصفية على سمات الشخصية لدى تالميذ الطور الثانوي )أم البواقي(. 

وقد استخدم الباحثان املنهج التجريبي الذي يعتبرونه مناسب لدراستهم وقد استعانوا باالختبار الدراسة  -

لى ع ات واحاطة كل ما يتعلق بالدراسة بشكل جيد، وشملت عينتهمالبيوغرافية لجمع البيانات واملعطي

 تلميذ وتلميذة يدرسون في الطور الثانوي. 41

 الاستنتاجات:-

بين كل أبعاد سمات الشخصية غير معنوي ما عدا  1.15هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 فهي معنوية لدى تالميذ الطور الثانوي. بعد الاكتئابية

عدنا الى جانب النظري نجد ان املشاكل التي تواجه ألانشطة الرياضية  وإذامن خالل الاستنتاجات  -

الالصفية هو مشكل الزمن أي الوقت املخصص لها غير كافي من اجل تأثير فعال على سمات الشخصية 

 لدى تالميذ الطور الثانوي وقد يكون مع فترة زمنية أطول.

( للطالب شبوكي عبد العزيز، تحت عنوان ''العوائق 8108-8100ل شهادة ماستر )مذكرة لني الدراسة الرابعة:

سنة('' دراسة ميدانية 04-01)والرياضية املرحلة العمرية  البدنيةتفعيل حصة التربية لالتي تواجه ألاستاذ 

 .''بمدينة بسكرة

لى اتذة حيث شملت عينته عولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي كما استعان باالستبيان املوجه الى ألاس

 أستاذ. 81

 ليها هي:اواهم النتائج التي توصل 

 يواجه ألاستاذ عوائق اثناء تفعيل الحصة من ناحية املرافق والعتاد واملنشآت الرياضية.ال  -

 ال يواجه ألاستاذ عوائق تفعيل الحصة من ناحية التالميذ -

 رس ي املواد ألاخرى.ددارة ومإلا ال يواجه ألاستاذ عوائق اثناء تفعلي الحصة من ناحية  -
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ة ونظرية تربية بدينة والرياضية تخصص يهجنمذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في م دراسة الخامسة:

( تحت عنوان ''تطوير املناهج 8112-8111أيوب ) عباشالنشاط البدني الرياض ي التربوي من إعداد طالب 

التربوية وعالقتها بدافعية امليول ملمارسة ألانشطة البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم 

 معة الجزائر، معهد التربية البدنية والرياضية.االثانوي ''ج

ة ه يتناسب مع طبيعة بحثه وقد استعان ببطاقوقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الارتباطي الذي يرى ان -

تلميذ وتلميذة  811أستاذ و 51املالحظة والاستبيان املوجه الى ألاساتذة والتالميذ حيث تكونت عينته من 

 من الطور الثانوي.

 الاستنتاج العام لهذه الدارسة: -

ا وتنويع استخدامها وفق توجد عالقة ارتباط قوية موجبة ودالة احصائيا بين كفاية الوسائل التعليمية -

للمواقف التعليمية وبين دافعية ميول التالميذ ملمارسة ألانشطة البدنية والرياضية وذلك عند مستوى 

 (.%0داللة )

توجد عالقة ارتباط قوية موجبة ودالة احصائيا بين تنويع أساليب طرق التدريس وتهيئة املحيط للتالميذ  -

 (.%0ة البدنية والرياضية وذلك عند مستوى داللة )وبين دافعية ميولهم ملمارسة ألانشط

توجد عالقة ارتباط قوية موجبة ودالة احصائيا بين استخدام أسلوب التقويم الذاتي ألداء التالميذ وبين  -

 (.%0دافعية ميولهم ملمارسة مختلف ألانشطة البدنية والرياضية وذلك عند مستوى داللة )

للدراسة التي مفادها انه توجد عالقة ارتباط موجبة ودالة احصائيا بين تطوير ومنه تتحقق الفرضية العامة 

 املناهج التربوية ودافعية ميول تالميذ املرحلة الثانوية الى ممارسة ألانشطة البدنية والرياضية.

 :واملشابهة السابقة التعقيب على الدراسات-7

ات أجريت داخل الجزائر ولكن اختلفت من خالل عرض الدراسات السابقة اتضح لنا ان كل الدراس

، أما 8105-8108وباقي الدراسات ما بين  8112 في  في أماكن اجرائها، اما من حيث الزمان أجريت دراسة

، واستعمل في الدراسات املنهج الوصفي إال دراسة واحدة فقد استخدام الباحث فيها 8101دراستنا ستكون في 

اسب لدراسته، اما أدوات جمع املعلومات املستخدمة فتمثلت في الاستبيان املنهج التجريبي الذي يرى انه من

بطاقة املالحظة والدراسة البيوغرافية والاختبار، وتمثلت عينات هذه الدراسات في التالميذ في الدراسة ألاولى 

هم من عدد نت عينتوالثالثة، اما الدراسة الثانية والرابعة فتمثلت عينتهم في ألاساتذة، والدراسة الخامسة تكو 

من التالميذ وألاساتذة، ومن خالل ما تم عرضه نجد ان جميع ألاهداف التي تسعى الدراسات الى تحقيقها 
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تصب في درستنا، وفي ضوء العرض والتحليل على الدراسات السابقة قد اثارت السبيل لنا من الوقوف على 

 كما يلي: كثير من املعالم والتي أفادت الدارسة الحالية، لخصها  

  الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة، وألاساليب إلاحصائية املنتهجة في تحليل بيانات الدراسات

 السابقة ومساهمتها في اخيار ألاساليب إلاحصائية املالئمة لهذه الدراسة.

  القدرة على اختيار عينة البحث الحالي من التالميذ وألاساتذة 

  العمل في هذه املذكرة.تكوين تصور واضح حول كيفية 

 

  



 

الجانب 

 النظري
 



 

 الفصل األول:

التربية حصة 

ة البدني
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  تمهيد:

تعتبر التربية ضرورة اجتماعية يحتاجها الفرد لكي يكون في املجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه 

هذا في بالحياة فيه و رف واملعلومات التي تساعد في بناءه والنهوض اباإلضافة الى ذلك ألاخذ منه واعطائه املع

باب بر املجال ألاهم ملزاولة ألاطفال والشتوالرياضية التي تع بدنيةكافة امليادين من بين ذلك ميدان التربية ال

وهذا ألنها تعمل على اعداد الفرد الصالح وتزويده الشرائح البشرية للمجتمع للتربية الرياضية،  ومختلف

الشجاعة والثقة بالنفس والعمل الجماعي ومساعدة ألاخرين وغيرها بخبرات ومهارات وكذلك تكسبهم القوة و 

 من الصفات ألاخالقية للتكيف مع املجتمع ومسايرة العصر.

والرياضية أحد اشكال املواد ألاكاديمية والتي لها تأثيرها مباشر على  بدنيةوتعتبر حصة التربية ال

اتهم بطريقة علمية وسليمة، تحت قيادة مدربة، وبما أن التالميذ، والتي تعمل على تطوير جميع قدراتهم وامكان

بدنية عالقة بدرس التربية الوالرياضية سنتطرق الى كل ما له  موضوع دراستنا مرتبط بدرس التربية البدنية

 والرياضية من تعاريف وتقسيمها وأهدافها وكل ما له صلة بحصة التربية البدنية والرياضية.
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 التربية العامة:مفهوم -1

يده باملهارات وتعديل سلوكه نحو ألافضل بما و ''هي عملية اعداد الفرد للحياة اعدادا متكامال وتز 

 1يتفق مع عادات وقيم املجتمع الذي يعيش فيه أي لجميع الخبرات التي يمر بها الفرد في حياته''.

 والدته خالل مراحل نموه مع البيئة هي '' عملية النمو والتطور والتكيف التي تحدث للفرد منذوكذلك 

 2واملجتمع الذي يعيش فيه''.

مجموعة من العادات الفكرية  وإنهاوفي تعرف أخر '' العمل الذي تقوم به لتنشئة طفل او شاب 

 3واليدوية التي تكسب ومجموعة من الصفات الخلقية التي تنمو''.

التي تبدا من الوالدة وال تنتهي إال باملوت، إضافة الى أنها ''تهذيب وتنشئة الانسان وهذه العملية 

وتشمل ألافراد جميعا ويمارسها ألافراد جميعا، وكذلك ألاجيال على بعضها البعض بالتعاقب وهي عملية 

 4تستوعب متغيرات الحياة ألنها تتأثر بخصوصية لذلك تتغير أهدافها وتبدل وسائلها وتتطور أدواتها''.

نجد أنها تصب في معنى واحد وهو ان التربية هي مجموعة عمليات أو وبالتمعن في هذه التعريفات 

جميع العمليات التي يستطيع الفرد بواسطتها تنمية قدراته واتجاهاته وغير ذلك من أشكال القيم الاجتماعية 

 للسلوك في املجتمع الذي يعيش فيه واعداد هذا الفرد اعدادا متكامال للحياة.

 والرياضية:مفهوم التربية البدنية -2

هي ''أسلوب متكامل من التربية لتنمية الفرد وتكييفه بدنيا وعقليا واجتماعيا ووجدانيا عن طريق 

 5ألانشطة البدنية املختارة والتي تمارس تحت اشراف قيادة صالحة لتحقيق أسمى القيم إلانسانية''.

البدنية والعقلية والانفعالية كما انها '' ميدان تجريبي هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية 

 6والاجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدني أختيرت بغرض تحقيق هذه ألاغراض''.

وكذلك هي '' جزء متكامل من التربية العامة، تهدف الى تكون املواطن الصالح من جميع النواحي 

ألانشطة البدنية املتنوعة واملختارة على  البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وذلك عن طريق ممارسة

  7أسس علمية سليمة تحت اشراف قيادة صالحة''.

                                                           
 .20، ص0212، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان األردن، 1ط فن الرياضة والصحة،نشوان عبد هللا نشوان،  1 

 .01، ص0211، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط أسس وبرامج التربية الرياضية،ة، خطايب أكرم 2 

 .21، ص0222، مكتبة مجتمع العربي، األردن، 1الخزاعلة، وصفي محمد الخزاعلة، التربية الرياضية الفاعلة وطلبة كلية التربية، طمحمد سليمان  3 

 .122ص مرجع سابق،هنية محمود كاشف،  4 

 .20، صمرجع سابقنشوان عبد هللا نشوان،  5 

، 0222، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1، طتدريس التربية الرياضيةالمدخل الى طرائق ميرفت علي خفاجة، مصطفى السايح محمد،  6 

 .12ص

 .01، صنفس المرجعخطايبة،  أكرم 7 
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وكما تعرف أيضا على انها '' مجموعة أنشطة بدنية مهيأة ألجل الفرد واملجتمع كخدمة مهنية لالرتقاء 

ت العامة ماني والتطلعاقدما باملستويات املرغوبة واملقبولة للحياة كتحقيق القيم ألاساسية والاجتماعية وألا 

للمجتمع والفردية، وبهذه يمكن لألهداف العامة في التربية البدنية والرياضية أن تكمل معالم الصورة الكلية 

   1للتربية''.

وفي تعريف آخر هي '' تلك ألانشطة املختارة لتحقيق حاجات الفرد من الجوانب البدنية والعقلية 

 2نمو املتكامل للفرد''.والنفسية الحركية، بهدف تحقيق ال

طة ألانش البدنية والرياضية هي جميعجميع هذه التعريفات نستخلص أن التربية  باملقارنة بين

تكون مختارة بعناية ومنظمة والتي تحدث تغيرات في الجوانب البدنية والعقلية  وألاعمال الرياضية التي

 تحقيق النمو املتكامل للفرد.  والاجتماعية والنفسية للفرد وذلك من خالل املمارسة بغية

 عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة:-3

تعتبر ''التربية البدنية والرياضية جزء بالغ ألاهمية من عملية التربية العامة وهي ليست حشو يضاف 

ق التربية فعن طريالى البرنامج املدرس ي كوسيلة لشغل ألاطفال ولكنها على العكس من ذلك جزء حيوي من 

برنامج للتربية البدنية موجه توجيها صحيحا يكتسب ألاطفال املهارات الالزمة لقضاء وقت الفراغ وينمون 

 3اجتماعيا كما أنهم يكتسبون الصحة الجسمية والعقلية''.

تلفة خكما أن التربية البدنية والرياضية تعتبر جزأ من التربية الذي يتم عن طريق ألانشطة البدنية امل

التي تتطلب استخدام الجهاز الحركي لجسم الانسان وذلك بغية اكتساب الفرد لبعض الاتجاهات السلوكية 

وكذلك تحقيق النمو البدني، العقلي، والانفعالي، واللياقة الاجتماعية للفرد ووسيلته البدنية هي النشاط البدني 

 الذي اختاره في ضوء تحقيق تلك النتائج.

 البدنية والرياضية:حصة التربية -4

يعد درس التربية البدنية والرياضية ''ذلك النشاط الحركي الذي يقدم للتالميذ في وقت محدد له 

مكان في الجدول املدرس ي اثناء اليوم الدراس ي ويجبر التالميذ على حضوره إال من أعفي بسبب يستوجب 

  4إلاعفاء''.

ي وهو وحدة املدرس  بدنيةر الزاوية في برنامج التربية الكما يعتبر درس التربية البدنية والرياضية ''حج

املنهاج التي تحمل جميع صفاته وخصائصه، وهو يكاد ان يكون الوسيلة ألاكثر ضمانا لتوصيل الخبرات التربوية 

                                                           
 .11، ص0222، دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، مصر، 1، طتاريخ التربية البدنية والرياضيةنوال إبراهيم، مراد محمد نجله،  1 

 .23-23، ص0221، دار الفكر العربي، القاهرة، 2ط أصول التربية البدنية والرياضية،أمين أنور الخولي،  2 

 .22ميرفت على خفاجة، مصطفى السايح محمد، مرجع سابق، ص 3 

 .36مرجع سابق، ص التدريس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق،أحمد ماهر أنور حسن وآخرون،  4 
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للتالميذ، فهو جزء البرنامج الذي يستفيد منه جميع التالميذ دون تفرقة، بخالف أجزاء البرنامج ألاخرى 

 1الداخلي او الخارجي التي قد تعتمد في ممارستها على رغبة التالميذ واختيارهم''. كالنشاط

كما انه '' اللبنة او الوحدة املصغرة التي تبنى وتحقق بتتابع واتساق ألاهداف ومحتوى املنهج ويعتبر 

ي )حركي، السلوك تنفيذ درس التربية الرياضية أهم واجبات املدرس ويكون لكل درس أغراض تعليمية من املنظور 

معرفي، وجداني( وتتكون الوحدة التعليمية من عدد من الدروس التعليمية وهي أجزاء البرنامج املدرس ي للتربية 

  2الرياضية''.

ن درس التربية البدنية '' بمثابة الجزء ألاهم من مجموعة أجزاء البرنامج املدرس ي للتربية الذا ف

 3ات واملواد التي تحقق أهداف املنهج ''.الرياضية ومن خالله تقدم كافة الخبر 

وفي نظري يعتبر درس التربية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد ألاكاديمية والذي يقدم في وقت 

 من الا ساعة أسبوعيا( حيث يجبر التالميذ على حضوره  2محدد وله مكان في الجدول املدرس ي والذي يقدر بـ )

بية البدنية والرياضية الى اكتساب التالميذ املعارف واملعلومات في مختلف أعفي بسبب طبي ويهدف درس التر 

 تطور قدراتهم البدنية والحركية.لالجوانب 

 مكونات درس التربية البدنية والرياضية:-5

ريقة بط ن العوامل املختلفة، فكل درس يؤدىن تحضير درس التربية البدنية يعتمد على العديد ما

ن األاخر بناءا على وجهات نظر خاصة، ألنه لو تكرر كل درس كالدرس السابق أو التالي فدرس المختلفة عن 

ذلك يؤدي الى امللل والفشل وعدم البهجة، ورغم كل العوامل العديدة واملختلفة لكل درس هناك اتفاق على 

 أن درس التربية البدنية محدد بساعتين أسبوعيا ويتكون من ثالثة أجزاء رئيسية.

 الجزء التمهيدي:-5-1

في الجزء التمهيدي يعمل ألاستاذ على اعداد التالميذ فيزيولوجيا ونفسيا لتلقي الواجبات الحركية 

 املختلفة او تنفيذ مجموعة تمرينات معدة لغرض معين، ويحتوي هذا الجزء على:

 املناداة وتسجيل الغيابات، مراقبة اللباس الرياض ي، شرح هدف الحصة 

  ياضيةالعاب شبه ر 

 نزع التالميذ كل ما يؤدي الى إلاصابة كالساعات والقالدات...الخ 

                                                           
 .121، ص0221، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1، طبين النظرية والتطبيق بدنيةطرق تدريس التربية العصام الدين متولي عبد هللا،  1 

 .20ميرفت على خفاجة، مصطفى السايح محمد، مرجع سابق، ص 2 

 .112، ص0222لفكر العربي، القاهرة، ، دار ا2ط التربية الرياضية المدرسية،أمين أنور الخولي وآخرون،  3 
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  التسخين وذلك بالقيام بالتمرينات التي تهدف الى تحضير البدني والنفس ي الجيد وذلك ملنع التعرض

 لإلصابات ويقسم التسخين الى:

 ويتمثل في الجري الخفيف، التمارين إلاحمائية، وكذا تمديد عام تسخين عام:

ويتم بأنشطة خاصة كالجري مع تغير الرتم وكذا التركيز على التمديد الخاص بنوع  سخين خاص:ت

 النشاط الذي سيتم مزاولته.

 الجزء الرئيس ي: -5-2

''وفي الجزء الرئيس ي من الحصة يجب تحقيق جميع الواجبات املحددة سلفا للحصة والتي تشمل 

تنمية الصفات البدنية والاساسية طبقا للمنهاج السنوي وكذلك تنمية املهارات الحركية وأيضا تطوير بعض 

ميذ جديدة ثم تعويد التال املعارف النظرية للتالميذ عن طريق التوجيه وإلارشاد والشرح عند تعلم املهارات ال

الواجبات جميعها يمكن تحقيقها إما على حدة أو بشكل على طرق التعامل الصحيحة والعادات التربوية، وهذه 

 1مترابط بحيث يتم تحقيق أكثر من هدف''.

 الجزء الختامي:-5-3

البدنية ويتضمن هذا يهدف هذا الجزء الى إعادة الجسم الى حالته التي كان عليها قبل أداء ألانشطة 

  2الجزء تمرينات التهدئة بأنواعها املختلفة لتمرينات التمديد العضلي، التنفس والاسترخاء الى غير ذلك''.

تم توكذلك في هذا الجزء في العادة يتم جمع ألادوات وإعادة جسم التلميذ الى حالة الراحة كما 

 ظات من طرف ألاستاذ وإعطاء النتائج.مناقشة بين ألاستاذ والتالميذ، وتقديم مختلف املالح

 تقسيم حصة التربية البدنية:-6

 3: يمثل تقسيم حصة التربية الرياضية(1-1)رقم  جدول ال

أجزاء 

 الحصة

 واجباتال

 النفسية التربوية البدنية

ء 
جز

ال

ي
يد

مه
لت

ا
 

إحمـــاء الـــدورة الـــدمويـــة  العضــــــــــــــالت، 

الاربطـــة، الجهـــاز العصــــــــــــــبي، العمليـــات 

 الحيويةالكيميائية 

تغيير املالبس، أخـــــذ الغيـــــابــــــات، 

الــتــوجـــيـــــــه فــي الــطـــــــابـــور، رقـــــــابـــــــة 

 املالبس الرياضية

 تحديد ألاهداف-

تجهيز التالميذ نفســـــيا للتدريس -

ــــويقهم  ــ ــ ــ ــ وتنميــة اهتمـــامـــاتهم وتشــ

 للدرس

                                                           
 .23، ص0222، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1ط طرق التدريس في التربية الرياضية،ناهد محمود سعد، نيللى رمزي فهيم،  1 

 . 113، ص0222كندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلس1، طاستراتيجيات التدريس في التربية الرياضيةعفاف عثمان، عثمان مصطفى،  2 

 .22، صنفس المرجعناهد محمود سعد، نيللى رمزي فيهم،  3 
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 ي
يس

رئ
 ال

زء
لج

ا
 

تحــديــد فترات العمــل والوصــــــــــــــول أكثر 

 من مرة الى نقطة التحميل القصوى 

 مساعدة الزميل-

 املنضبط واملستقل. العمل-

 الاعتماد على النفس-

 التعلم-

 بذل املجهود -

 تحقيق الانشراح-

 تحقيق نجاحات ذاتية.-

ء 
جز

ال

مي
تا

لخ
ا

 

التهـــــــدئـــــــة أو رفع درجـــــــة التحمـــــــل مرة 

 أخرى 

ـــــ   ــــيــ ــــوبــ ــــتــ ــــدح والــ ــ ـــم واملـ ــ ــــيــ ــــيــ ــــقــ ــــتــ الــ

ـــال وتـــغـــيـــيـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والـــتـــوديـــع والاغـــتسـ

 املالبس

ـــــاح  ـــــالـنـجــ ـــيـس بــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســـ ـــــة الاحــ تـنـمـيــ

 والحماس والانطالق

 درس التربية البدنية والرياضية: محتوى -7

''يشير بعض املتخصصين في مجال طرق تدريس التربية البدنية إلى ان محتوى او مادة درس التربية البدنية 

 1يمكن ان يتضمن املكونات التالية: 

 .مجموعة مركبة من التمرينات )الحركية( وألانشطة الرياضية وألالعاب واملسابقات واملنافسات 

  .مجموعة مركبة من املفاهيم واملعايير والحقائق التي تكسب التالميذ املعارف واملعلومات 

  مجموعة من أساليب ألاداء الرياض ي التي يكتسبها التالميذ والتي تساعدهم على ممارسة النشاط الرياض ي

 بصورة مستقلة.

 

 

 

  

 

 2: محتوى او مادة درس التربية البدنية(1-1) رقم شكلال

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص1222، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طمناهج وطرق تدريس التربية البدنيةعنايات محمد أحمد فرج،  1 

 .12عنايات محمد احمد فرج، نفس المرجع، ص 2 

 التمرينات البدنية 
 األلعاب

المسابقات    أساليب 

وطرق األداء   

 مفاهيم 
 قوانين
 معايير
 حقائق

 قيم 
 مثل

اتجاهات   
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 محددات درس التربية البدنية والرياضية:-8

''تعتبر محددات درس التربية البدنية والرياضية بمثابة موجهات لسلوك املدرس في مواقف التعلم 

تنص على ألافعال املرتبطة بتعليم التالميذ، وما تتطلبه من عمليات تحضير وتنفيذ وتقويم املختلفة والتي 

الدرس لذلك ال يمكن ألي مدرس ان يسعى لتحقيق ألاهداف املطلوبة بدون ان يكون على دراية ومعرفة 

 1بالعوامل املحددة للدرس'':

 ألاهداف التعليمية 

 .الوظائف التعليمية 

 مستوى نمو التالميذ 

 إلامكانات املادية 

 الاعداد لدرس التربية البدنية والرياضية:-9

''مرحلة الاعداد للدروس هي تلك املرحلة التي تسبق تنفيذ، والتي يفكر فيها املعلم ويرتب كل ما من 

 ، ونذكر منها: 2شانه أن يساعد في اخراج درس جيد مفيد من كافة النواحي محققة لكل ألاهداف التربوية''

  بق في الدرس والاجتهاد في الاعداد له يحمي املعلم من الارتجال والتخطيط ويزيد من ثقته سامل التفكير

 بنفسه وانه يسير على طريق ثابت أعد نفسه للسير فيه.

  الاعداد للدرس يربطه بما سبقه من دروس وما يلحقه بعد ذلك تبعا للخطة الدراسية فيجعل املعلم يبدا

 معلومة.من نقطة معلومة الى نهاية 

 .يختار املعلم في هذه الحالة محتويات درسه بعناية بما يحقق ألاهداف املنشودة لدرسه 

  يفكر املعلم فيما يحتاجه من أدوات لدرسه كبيرة وصغيرة ويتأكد من وجودها ومن سالمتها وصالحيتها

  لالستخدام، ويفكر فيما تحتاجه املالعب من اعداد وتخطيط.

  املفاجآت فهو قد فكر فيما يمكن ان يحدث في درسه وما يتوقعه من تساؤالت وأعد نفسه يحمي املعلم من

 لها وما يتطلبه املوقف من أداء النماذج واستعد لذلك.

  يساعد املعلم على توزيع وقت الدرس بشكل جيد ال يطفئ جزء منه على جزء أخر وأن ينتقل من فقرة الى

 أخرى بسالسة وثقة.

                                                           
 .113، ص0222، دار االشعاع، اإلسكندرية، 1، طمناهج التربية الرياضيةكامل زكية إبراهيم، شلتوت نوال إبراهيم،  1 

 .106-122عصام الدين متولي عبد هللا، مرجع سابق، ص 2 
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 مية في درس التربية البدنية والرياضية: ألاشكال التنظي-11

والرياضية او تهيئته للقيام بأوجه النشاط املختلفة من العوامل  بدنيةتنظيم درس التربية ال ''يعتبر 

، ر بها في الطريق الصحيحياملهمة التي يتوقف عليها نجاح الدرس، كما انه وسيلة لتنفيذ خطة العمل والس

لجيد للدرس له تأثير إيجابي على العالقة بين املدرس والتلميذ وبين التالميذ باإلضافة الى ذلك فالتنظيم ا

   1أنفسهم''.

 ومن الشروط الواجب توافرها في أي شكل تنظيمي يتخذه الدرس ما يلي:

  أن يراعي الهدف من الشكل التنظيمي أوال، فإن كان الهدف أن يرى التالميذ نموذجا لحركة ما، فيجب

 التنظيمي يسمح لكل تلميذ برؤية هذا النموذج بسهولة ووضوح.ان يكون الشكل 

 .ان يسمح الشكل التنظيمي للمدرس برؤية كل تلميذ ومن ثم باإلشراف التام على الفصل كله 

 .ان يتمكن كل تلميذ من رؤية املدرس وسماع صوته 

 ل ي مثال، فإن أفضذا كان النشاط سباق تتابع جر اأن يناسب الشكل التنظيمي نوع النشاط املمارس، ف

 تشكيل لذلك هو القاطرات.

 .ان يساعد الشكل التنظيمي املدرس على اكتشاف ألاخطاء في ألاداء بسهولة 

  أن تكون املسافات بين التالميذ كافية، لكي يقوم كل منهم بتأدية الحركة املطلوبة دون خوف من الاصطدام

 بزميله.

 قبوال.أن يعطي الشكل التنظيمي للدرس مظهرا لطيفا م 

 الحمل والراحة أثناء درس التربية البدنية والرياضية:-11

''تقع على املدرس إمكانية تقنين الحمل والراحة بطريقة صحيحة لذلك يجب ان يكون املدرس مؤهال 

وأن تكون عنده قاعدة عريضة من املعلومات في العديد من املواد مثل بيولوجيا الرياضة، علم التدريب 

الرياضية و  بدنيةقان قواعد وطرق تنمية الصفات البدنية، وعند وضع الحمل في درس التربية الالرياض ي، مع ات

 2يراعى عامة متطلبات'':

 تحضير الدرس بطريقة متدرجة حتى يصل الحمل عاليا. -

 استخدام طرق املتابعة حتى يمكن معرفة زيادة الحمل.  -

                                                           
 .12-11احمد ماهر أنور حسين وآخرون، مرجع سابق، ص 1 

 .62عنايات محمد أحمد فرج، مرجع سابق، ص 2 
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 البارد:محتوى درس التربية البدنية والرياضية في الجو -12

من الضروري ان يقوم املدرس بتحضير درسا كامال يالئم الجو شديد البرودة وكذلك في فصل الربيع تحضير 

درس يالئم الجو شديد الحرارة وعليه أن يعطي عناية فائقة الختيار أوجه النشاط ومحتوى هذا الدرس حتى 

عي املدرس ما يلي عند اختيار محتوى ار ينال كل تلميذ نصيب كاف من الحركة والنشاط، وعلى ذلك يجب ان ي

  1الدرس في ظروف الجو البارد''.

  او اصالح ألاخطاء  ايكون الوقت مناسبا لشرح نشاط جيدأن تختار ألانشطة السهلة املعروفة حيث ال

نظرا ألن شرح املهارة يحتاج من التالميذ لفترة توقف عن الحركة لسماع التعليمات والشرح وهذا غير 

 مناسب في حالة الجو البارد.

 .يجب ان تكون ألانشطة املختارة تعمل على ادخال جميع أجزاء الجسم في الحركة 

  تمرينات ميل ولفت الجذع وكذلك تمرينات الذراعين يفضل الاعتماد على تمرينات الجري والوثب والحجل و

 املختلفة على أال تؤدي من وضع الوقوف فقط.

  يقل الاهتمام بدقة ألاداء وإصالح ألاخطاء البسيطة والواجب هنا الاهتمام بسرعة الحركة اكثر من دقتها

 وخاصة مع الجو البارد.

 ذ وعدم شعورهم بامللل.التنوع والتغيير في ألانشطة حتى تضمن استجابة التالمي 

 .لتنفيذ أوجه النشاط يجب اختيار التشكيالت السهلة سريعة التكوين 

 .يجب الابتعاد عن ألانشطة التي يتطلب العمل فيها انتظار ألادوار 

 أهداف درس التربية البدنية والرياضية:-13

من تحديد الوسائل ''تعد ألاهداف امورا جوهرية في اعداد املناهج املراد تطبيقها بحيث تمكن 

  2:''لتحقيق الغايات والقدرة على تقدير كمية الطاقة املبذولة إلنجاز العمل وتحديد ألاهداف بما يلي

  تأهيل املبادئ الوطنية في نفوس الطلبة واذكاء حماسهم وتوجيه اندفاعهم لحب الوطن وتعريفهم

 بمكتسباته.

 وا في تطوره وتقدمه وزيادة كفاءته إلانتاجية.اعداد التالميذ ملتطلبات املجتمع وتطلعاته ليساهم 

  استمرار تحقيق النمو املتكامل للتالميذ عن طريق ممارستهم للفعاليات وألالعاب الرياضية وتوجيههم

 للعناية بالصحة العامة.

                                                           
 .32-30ميرفت على خفاجة، مصطفي السايح محمد، مرجع سابق، ص 1 

 .23، مرجع سابق، صطرق تدريس التربية الرياضية الحديثةخالد محمد الحشحوش،  2 
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 استثمار أوقات الفراغ للتالميذ بشكل فعال يضمن مزاولتهم لهوايتهم املحببة إليهم بما يعينهم على تكامل 

نموهم والتمتع بترويح هادف لتنمية الذوق الجمالي ألامر الذي يؤدي الى تحسين العالقات الاجتماعية 

وتنمية روح العمل الجماعي وتوفير الجو املناسب إلنماء الخصائص التربوية كالشعور باملسؤولية والتعاون 

 واملحبة والانتماء للجماعة.

 اضية:والري بدنيةاستمرارية درس التربية ال-14

ز على بعض والرياضية التركي بدنيةالستمرار درس التربية البدنية والرياضية يجب على أستاذ التربية ال

النقاط ألاساسية والتي تعمل على استمرار الدرس، والتي تتمثل في أن يكون هناك ترابط بين أجزاء الدرس 

واملتعلمون في حالة انتشار في امللعب بدون توقف اثناء التنفيذ، كما يجب ان يؤدي جميع مجريات الدرس 

،كما يجب على املعلم أن يركز على تحضير و توفير ألادوات وألاجهزة في امللعب قبل الدرس وعدم التركيز بشكل 

كبير على ألاخطاء البسيطة لبعض املتعلمين ،ويجب عدم ترك املتعلمين في وضع السكوت لفترات طويلة اثناء 

ن الشرح اثناء تعليم املهارات وعدم الدخول في تفصيالت غير مهمة، وارشاد املتعلمين الشرح، وكذلك التقليل م

 الى النقاط املهمة يكون اثناء قيامهم بالحركات.

 الاحتياطات وألامن والسالمة في درس التربية البدنية والرياضية:-15

هناك العديد من النقاط التي يجب على ألاستاذ أن يركز عليها وهذا للحفاظ على سالمة التالميذ 

 1وعدم تعرضهم لألذى، والاحتياطات التي يجب أن يراعيها املدرس لضمان عامل ألامن والسالمة في الدرس'': 

 ة خال من العوائق.والرياضي بدنيةان يكون امللعب او الفناء الذي سينفذ فيه الدرس التربية ال 

  ان تكون مساحة امللعب التي ينفذ فيها الدرس مناسبة لنوع النشاط فال يكون املكان ضيق، يعوق حركة

 التالميذ.

  إذا كان امللعب واسعا ويحتمل تواجد أكثر من فصل واحد في امللعب فيجب تقسيم امللعب وتحديد حدود

 تالميذ.خاصة بكل فصل حتى ال يحدث تداخل واصطدام بين ال

 ار سالمة ألاجهزة وألادوات قبل استخدامها والتأكد من صالحيتها.بيجب اخت 

 .يجب التأكد من تثبيت ألاجهزة وألادوات على ألارض جيدا 

 .يجب أن تتناسب الارتفاعات والتركيبات في ألاجهزة وألادوات مع مستوى التالميذ وقدراتهم 

 تجنبا للتعب العضلي والاجهاد والتقلصات العضلية. ان يتخلل الدرس ذات الحمل العالي فترات راحة 

  إذا كانت ألانشطة في الدرس تتطلب إلاقتراب مثل الوثب فيجب أن تكون مسافة الاقتراب كافية وأن يكون

 مكان الهبوط أمن ال يوجد بالقرب منه حائط او أعمدة مثال.

                                                           
 .12-10ميرفت على خفاجة، مصطفي السايح محمد، مرجع سابق، ص 1 
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 .يجب ان تكون أوجه النشاط في الدرس مالئمة لحالة الجو 

 النشاط يحتاج الى السند فيجب تعليم طريقة السند الصحيحة وأن يقوم املدرس أوال بالسند  إذا كان

 إلعطاء ألامان للتالميذ ثم تدريب التالميذ على طرق السند حتى يوفر عامل الثقة والاطمئنان.
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 خالصة الفصل:

بعد دراستنا هذه للتربية البدنية والرياضية والبحث والتمعن فيها، وجدنا أنها من أهم الوسائل التي 

نستطيع من خاللها تكوين مواطن صالح، وتربيته تربية شاملة ومتكاملة بدنيا، ذهنيا، روحيا، وتنمية الصفات 

لى الجميع التشجيع من أجل املمارسة إلايجابية لديه كالشجاعة وإلارادة والصبر والتعاون، ومن هنا وجب ع

 الرياضية داخل املؤسسة الدراسية وخارجها لتكوين الفرد حتى يصبح قادرا على العطاء داخل املجتمع. 

   

 



 

:الثانيالفصل   

 المراهقة
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 تمهيد:

تعتبر املراهقة مرحلة من مراحل الحياة ألاساسية، والتي يمر عليها كل إنسان في فترة معينة من فترات 

كيفية  ويبحث عنحياته، بحيث يجد إلانسان نفسه مجبرا على التفاعل مع العديد من التغيرات التي تحدث له 

التكيف مع هذه التغيرات التي يصعب فهمها في تلك الفترة، والتي تمس جميع جوانب الانسان )الجسمي، 

 الفيزيولوجي، النفس ي، العقلي، الديني، الاجتماعي، الحركي، ...الخ(.

ئصها وخصا فارتأينا في بحثنا هذا أن نحاول الاملام بمرحلة املراهقة من تعريفات ومراحلها، وأنماطها

واملشاكل التي يواجهها املراهق والنظريات املفسرة لهذه املرحلة وأهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية 

 بالنسبة للمراهق.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني                                                                               المـــــــراهــــــــقةالفصل  

 

29 

 تعريف املراهقة:-1

تعد مرحلة املراهقة من املراحل الحساسة والحيوية في حياة الانسان، ملا يرتبط بها من تغيرات في 

  1النمو، يكون لها تأثيرات مختلفة على سلوك املراهق ولذا يقال أحيانا إن مرحلة املراهقة هي مرحلة التغيرات''.

كما تعرف على أنها ''املرحلة التي يعبرها الطفل كي ينتقل من مرحلة الطفولة الى مرحلة الرشد، ليصير 

طوال العقد الثاني تقريبا من عمر الفرد، فهي تبدأ ، وتمتد هذه املرحلة امرأةراشدا ناضجا سواء كان رجال أم 

 2.بحدوث البلوغ الجنس ي وتنتهي بالوصول الى سن الرشد''

وعرفها حامد الزهران على أنها'' احدى الحلقات في دورة النمو النفس ي تتأثر بالحلقات السابقة، وتؤثر 

 3بدورها في الحلقات التالية لها''.

 4'' فترة التحوالت الجسمية والنفسية التي تحدث بين الطفولة والرشد''.ديباس بأن املراهقة هي  وذكر 

هقة تعتبر مرحلة جديدة نسبيا في دورة الحياة، اويرى كل من علماء النفس ومؤرخو ألاسرة ''أن املر 

 5ويتفق هذا الرأي مع تصور إريكسون للمهمة املركزية للمراهقة باعتبارها تأسيس هوية منفصلة''.

على أنها ''مرحلة من التحديات املثيرة، والتي تتطلب التكيف مع التغيرات في الذات وألاسرة كما تعرف 

وجماعة الرفاق، وكذلك هي بالنسبة لآلباء واملراهقين فترة من إلاثارة والقلق والسعادة واملشاكل والاكتشاف 

 6والارتباك''.

انب النمو تقريبا، الجسدية والعقلية وتمثل مرحلة املراهقة ''مرحلة نمو سريعة وتغيرات في كل جو 

والحياة الانفعالية، كما أنها فترة من الخبرات الجديدة واملسؤوليات الجديدة والعالقات الجديدة مع الراشدين 

والرفاق وعلى نحو عام هذه املرحلة تمتد من بداية النضج الجنس ي وحتى السن الذي يحقق فيه الفرد 

  7.الاستقاللية عن سلطة الكبار''

بعد تطلعنا على كل هذه التعريفات والتمعن الجيد فيها توصلنا الى أن املراهقة بشكل عام هي فترة 

زمنية يمر بها كل انسان، حيث تحدث له العديد من التغيرات في الجوانب الجسمية والحركية والعقلية 

                                                           
 .25، ص5112، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 10، طالشباب المعاصر وأزماتهمحمد حسن غانم،  1 

 .502، ص5112، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، 10، طاالرتقاء النفسي للمراهقعالء الدين كفافي،  2 

، دار العلم واإليمان للنشر 10طلوك العدوانين المراهقين وأثر االرشاد النفسي في تعديله، لمتغيرات النفسية المرتبطة بسعصام فريد عبد العزيز محمد، ا 3 

 . 12، ص5112والتوزيع، مصر، 

 .36، ص5111، ، دار الراتب الجامعية، بيروت10، طالتربية النفسية للطفل والمراهقعبد الرحمن العيسوي،  4 

 .55، ص5112، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 10ط علم النفس العام )رؤية معاصرة(،حسين فايد،  5 

 .55، ص5112، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 10، طسيكولوجية المراهقةرغدة شريم،  6 

 .55-50، صنفس المرجعرغدة شريم،  7 
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تعتبر هذه الفترة فترة معقدة والانفعالية والاجتماعية والنفسية وكذلك تطور وظائف أجهزة الجسم، كما 

 وحساسة تتطلب من الفرد القدرة على التكيف ومواجهة العديد من املواقف والتغيرات التي تمثله.

 املراهقة في مراحلها املختلفة:-2

''لقد تم تقسيم مرحلة املراهقة الى فترات زمنية مختلفة، وفي هذا الصدد هناك تباين في وجهات 

املراهقة بين التحديد والتوسيع، ويطلقون عليها فترة السنوات العشر، كما حددتها  النظر في تقسيم مرحلة

، 1سنة'' 11-21سنة، في حين حددتها هيرلوك بالفترة املمتدة ما بين  12-21إليزابيث وهارلوك بالفترة املمتدة 

ن املراهقة املتأخرة(، ومومن هنا تعددت تقسيمات مراحل املراهقة فهناك من قسمها ثنائيا )املرهقة املبكرة، 

قسمها تقسيما ثالثيا )ما قبل املراهقة، املرحلة املبكرة، املراهقة املتأخرة(، وفي تصنيف أخر )املراهقة املبكرة، 

املراهقة الوسطى، املراهقة املتأخرة(، وهناك من قسمها تقسيما رباعيا )مشارف املراهقة، املراهقة املبكرة، 

قة املتأخرة(، وباختالف هذه التقسيمات سنقوم بدراسة فترة املراهقة التي تمر بثالثة املراهقة الوسطى، املراه

 مراحل وهي: 

 سنة(: 11-11املراهقة املبكرة )-2-1

في هذه املرحلة ''تنعكس حاجة املراهق الى املزيد من الحرية في العديد من ألامور، فيبدأ برفض جميع 

 2في مكان واحد مع أهله''. هعن تواجدأفكار ومعتقدات ألاهل ويشعر باإلحراج 

كما تظهر في هذه املرحلة حالة التهيؤ التي تدفع اليها الطبيعة تمهيدا لإلنتقال الى مرحلة التالية من 

وبة تحفز امليول الجنسية، وتكون مشد ضالنمو، كما تتميز هذه املرحلة باملقاومة النفسية التي تبذلها الذات 

  3الخصائص الجنسية الثانوية''. بالقلق نتيجة بداية ظهور 

 سنة(: 11-11املراهقة املتوسطة )-2-2

في هذه املرحلة تتباطأ سرعة النمو الجسمي نسبيا وتزداد الحواس دقة وكما يزداد الشعور 

باالستقاللية، كما نجد أن املراهق في هذه املرحلة يمتلك طاقة هائلة، وقدرة على العمل وكما يقترب الذكاء الى 

 الاكتمال وتضل الانفعاالت قوية وتتسم بالحماسة.

 سنة(: 21-11املراهقة املتأخرة )-2-3

في هذه املرحلة '' يتكون لدى املراهق إلاحساس الوافي بالهوية الشخصية، والارتباط بنظام قيمي 

  4معين، والسير نحو تحقيق أهداف حياتية معينة''.

                                                           
 .51أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق، ص 1 

 .522، ص5110، ، المطبعة الجامعية، اإلسكندرية15ط ،علم النفسعبد الحميد الشاذلي،  2 

 .55-50مرجع سابق، ص ،أحمد محمد الزعبي 3 

 .22، ص5112، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، عمان، 15، طتربية المراهقينمحمد عبد الرحيم عدس،  4 
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حيث يمكن للفرد أداء وظائفه الجنسية بشكل كامل وتكتمل ويطلق على هذه املرحلة ''ما بعد البلوغ، 

 1الوظائف العضوية، وتنضج ألاعضاء التناسلية''.

  سنة(: 11-11خصائص مرحلة املراهقة املتوسطة )-3

 الجسمي: النمو -3-1

السنوات ألاولى بسبب زيادة إفراز هرمونات النمو، كما تميزها  وخاصة فيتمتاز املراهقة بتغيرات جسمية سرعة 

الشباب عند البعض فهذا يسبب إلاحراج للمراهق ألنه يشوه مظهر وجهه كما  وظهور حبالحساسية النفسية 

مشكالت نفسية اجتماعية فالنضج املبكر لدى إلاناث  والجنس ي لهأن التفكير أو التأخير في النمو الجسمي 

لنضج ا وإن تأخير للذات  وتقدير مرتفععند الذكور فينتج عنه الثقة بالنفس  والحرج أماالضيق  يسبب لهن

 عند الذكور يجعلهم أكثر نشاط.

هذه الطفرة عند  والخارجي وقد تبدأأجهزة الجسم الداخلي  وعرضا فيمرحلة طفرة في النمو الجسمي طوال 

 .نصفو ألاوالد ألاصحاء في سن مبكر تصل سن عشرة سنوات 

يتفوق البنون على البنات في القوة الجسمية حيث تنمو عضالتهم بشكل أسرع في حين أن البنات يتراكم  

 2.والفخذين والبطن وفي العضدينالدهن حول الحوض 

والثاني خارجي وهو البيئة وال يمكن فصلهما عن  الوراثة،داخلي وهو  أحدهما عامالن:يؤثر في عملية النمو 

بعضهما والواقع أن أي عيب أو شذوذ في النمو الجسماني للمراهق يعتبر بحق تجربة قاسية له فبعض العيوب 

الجسمية كحب الشباب أو الاعوجاج في الجسم أو عدم نماء العضالت يقلق املراهق يشعره بنقص كبير عندما 

 1يقارن مع زمالئه.

 واملعرفي:العقلي  النمو -3-2

 التذكر القائمو على القيام بالكثير من العمليات العقلي العليا كالتفكير  وتزداد قدرتهينمو الذكاء العام للمراهق 

 .والاستنتاج والتعلم والتخيلعلى الفهم 

يتجه التخيل من املحسوس إلى املجرد كما تنمو  والعدالة والفضيلة حيثتنمو بعض املفاهيم املجردة كالحق 

ينهي املرهق ملستقبله امل ويظهر اهتمامعلى الاستدالل العقلي  والاهتمامات والاتجاهات القائمةلديه امليوالت 

إلى التفكير النقدي حيث ال يسلم باألمور دون دالئل أو  ويميل املرهق ،والتركيزالانتباه  والدراس ي وتزداد قدرة

   ات.حاجيكما تكثر أحالم اليقظة حول املشكالت أو الحاجات حيث يلجأ لها املراهق ال شعوريا إلشباع  حقائق

                                                           
 .55مرجع سابق، ص ،أحمد محمد الزعبي 1 

 2 علي فاتح الهنداوي ، علم النفس الطفولة واملراهقة ، ط2،دار الكتاب الجامعي ، العين، 1111 ،ص 192-192-139.

 1 خليل ميخائيل معوض ،قدرات و سمات املوهوبين ، ط2، جامعة إلاسكندرية ، مصر ، 1111 ، ص333-331.
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تتميز هذه املرحلة بمرونة التفكير والقدرة على فحص الحلول البديلة بشكل منظم والجمع بين الحلول املمكنة 

 3للتوصل إلى إيجاد قانون عام.

بح فيها الفرد قادرا على التفسير والتوافق مع ذاته ومع بيئته وتزداد قدرة حيث يص السريع،فترة النمو العقلي 

 يسر،باملراهق على الانتباه ملا حوله ملدة أطول مما كان عليه سابقا ويصبح بإمكانه استيعاب مشكالت معقدة 

 4وتصبح لديه قدرة كبيرة على الحفاظ والتذكر وتظهر الفروق الفردية في النمو العقلي واضحا .

امليول العقلي للمراهق يبدوا في اهتماماته بأوجه النشاطات املختلفة كامليل للقراءة والاستطالع الرحالت فهو 

بما  حيث يهتم املراهق الوجدانية،يحاول التعبير عن ذاته ويحللها وينفذها فيصف مشاعره الذاتية وخبراته 

 .2يدور حوله وما يؤثر فيه من أحداث يومية

 الانفعالي: النمو-3-3

املراهقة فترة نمو متزايدة لجميع الطاقات التي يملكها الفرد بما فيها النفسية والانفعالية وتمتاز انفعاالته في 

هذه املرحلة بالعنف والتهور وإلارهاق وال يستطيع التحكم فيها ويسعى املراهق لالستقالل الانفعالي أو الفطام 

  الجسمية.بالحياة والجل بسبب التغيرات  النفس ي والاعتماد. تتميز هذه املرحلة

إن ألانماط الانفعالية في مرحلة املراهق هي نفس ألانماط الانفعالية في مرحلة الطفولة ولكنها تختلف من حيث 

 .2الدرجة والنوع 

 الجسم اخلوكيميائية دترتبط الانفعاالت بتغيرات عضوية دالية يصاحبها مشاعر وجدانية وتغيرات فيزيولوجية 

  منها.ويؤثر العالم الخارجي في هذه الانفعاالت فيهمل الكثير 

 مظاهر النمو الانفعالي: -3-3-1

  والتوجيهات.التذبذب في املشاعر وسلوكيات 

 .الاندفاعية وركوب الخطر 

  .سرعة الغضب والانفعال وعدم ضبط العواطف وبذاءة اللسان 

  مثل: تعجل املراهقة وذلك بفعل ألامور- 

 الصوت.تضخم  -

 الشارب واللحية.  -

 لبس ألاحذية ذات الكعب العالي. -

                                                           

 3 رمضان محمد القذافي ،علم النفس النمو الطفولة و املراهقة ، ط2 ، ا ملكتبة الجامعية إلاسكندرية، مصر ،2995 ،  ص 25-22.

 4 رمضان محمد القذافي ، نفس املرجع، ص 313-311-195.

 2 رمضان محمد القذافي ،نفس املرجع ، ص 342-341-342.

 2 علي فاتح الهنداوي، علم النفس الطفولة واملراهقة، مرجع سابق، ص 313-311-195.
 



 الثاني                                                                               المـــــــراهــــــــقةالفصل  

 

33 

 املبالغة في الزينة. -

  منها:الرغبة في تأكيد الذات وذلك بعدة أمور 

 لبس مالبس متميزة  -

 التصنع في الكالم واملش ي. -

 إقحام النفس في مناقشات فوق مستوى املراهق.  -

 .والاستقالليةالتدخين إلثبات الرجولة  -

  السلطة:مقاومة 

 التمرد على ألاسرة. -

 التمرد على املدرسة. -

 .امليل للنقد -

 العوامل التي تؤثر في الانفعاالت:-3-3-2

 . التغيرات الجسمية التي تطرأ على املراهق 

 . نمو القدرات العقلية وتأثيرها على تغير انفعاالت املراهق واستجاباته 

  الجنس آلاخر.التوتر والحرج الذي يصيب املراهق عند اختالطه وتعامله مع 

 نوع العالقات ألاسرية القائمة بين ألابوين وإلاخوة وألاقارب وإلاخوة فيما بينهما 

  املظهر الانفعالي الديني في هذه املرحلة يبدو واضحا إذ تنتاب املراهق الشك والصراع الديني فهو يميل

ثم فعاالت املراهق شعوره باإلملناقشة وتحليل وفهم ألامور والقيم الدينية فهم منطقيا وما يزيد من الان

 1والخطيئة نتيجة ما يرتكبه من أخطاء تتعارض مع القيم الدينية.

 :الاجتماعي النمو -3-1

حياة املراهق الاجتماعية مليئة بالصراعات و الغموض و التناقضات فيعيش صراعا بين أراء أصدقائه وأراء 

أسرته وبين الرغبة في الاستقالل عن الوالدين وبين حاجته إلى مساعدتهم وبين رغبته في إشباع الدافع الجنس ي 

 ا تظهر في سلوكه وتفكيره بحيث يقول وال وبين القيم الدينية والاجتماعية وكل هذا يؤدي إلى عيشه متناقض

 . يفعل ويحب و ينفر في نفس الوقت، يتمثل للجماعة ويرغب في السيطرة وتأكيد الذات 

  يتجه املراهق إلى الاهتمام بمظهره الشخص ي وتوسيع دائرة عالقاته أمام البنات فعادة ما يتجهن إلى

 2الاهتمام بمظهرهن أكثر من الذكور.

                                                           

1 .313، صمرجع سابق علم النفس الطفولة واملراهقة ، علي فاتح الهنداوي ،    

2 322، ص  مرجع سابقرمضان محمد القذافي ، علم النفس النمو الطفولة و املراهقة ،      . 
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 ي هذه املرحلة مشاعر الحب والود و يهتم بردود أفعال آلاخرين اتجاه سلوكه ومشاعره، يسود املراهق ف

 1ويفكر في كيفية تحقيق استقالله الاقتصادي.

  يتميز املراهق برقة املشاعر وسرعة الانفعال والتمركز حول الذات والقابلية لإليحاء و النقد وحب الاطالع

 2ن املثل العليا . واملعرفة وامليل إلى التضحية والبحث ع

  النمو الاجتماعي هما محصلة عاملين هما الفرد إلانساني ذاته ثم بيئته املحيطة به وما فيها من مؤثرات

ثقافية واجتماعية ، فاملراهق ينفعل سلبا وإيجابا مع املجتمع ، ومن أهم أنماط السلوك الاجتماعي في 

 الشعور بعدم ألامن في املواقف الاجتماعية الجديدة .  فترة املراهقة التقليد واملحاكاة إذ أنها تنشأ من

 :الفسيولوجي النمو -1-1

تحدث مع بداية املراهقة تغيرات كثيرة لوظائف ألاعضاء ومن العوامل التي تؤثر في النمو الفسيولوجية نضج 

 الجنس ي.الغدد الصماء وزيادة إفرازاتها واهم حدث فسيولوجي يحدث في هذه املرحلة هو البلوغ 

  تقوم الغدد الصماء بدور كبير إذ تساعد على النمو ألاعضاء التناسلية وألاعضاء ألاخرى التي تكون

الصفات الجنسية الثانوية ، كما تؤثر عوامل التغذية والوارثة و البيئة في النمو الفسيولوجية للمراهق 

                                                 . 

  ل إلى التوازن الغددي ويكتمل نضج الخصائص الجنسية عند جميع املراهقين ويحدث ريتم الوصو

 .  2التكامل بين الوظائف الفسيولوجية والنفسية في شخصية املراهق

 :الحركي النمو -3-6

  تصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه قوة ويزداد إتقان الذكور ألالعاب الراضية

 .1لمهارات الحركية ويتفوق البنون على البنات في نمو القوة واملهارات الحركيةوإلاناث ل

  زيادة القوة ونموها تؤدي إلى ارتفاع مستوى القدرة على الحركة وممارسة العديد من النشاطات البدنية

 .3والرياضية 

 امة حسية الحركية بصفة عيميل النشاط الحركي إلى الاستقرار والرزانة و التآزر التام وتزداد املهارات ال

، يشير مصطلح اللياقة الحركية للداللة على الكفاءة في أداء املهارات الحركية ألاساسية واملرتبطة 

 بالنشاط الرياض ي . 

                                                           

1  . 415، ص  1112،مصر،  إلاسكندرية املكتب الجامعي الحديث  ، 2طفوزي محمد جبل ، علم النفس العام ،    

2 22، ص  1114،  مصر مؤسسة الشباب الجامعية، ، 2طامليالدي ، سيكولوجية املراهقة ،عبد املنعم عبد القادر     . 

 .2 علي فاتح الهنداوي ، علم النفس الطفولة واملراهقة ، مرجع سابق ،ص323-321-315-312

 .1 علي فاتح الهنداوي ،علم النفس الطفولة واملراهقة ، مرجع سابق ، ص 322-323

 .3 رمضان محمد القذافي ، علم النفس النمو الطفولة و املراهقة ، مرجع سابق ، ص 324
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 الحس ي: النمو-3-1

وتزداد الحساسية الانفعالية لدى املراهقين  ال يحدث إال تغير طفيف في درجة إلاحساس لجميع الحواس    

نتيجة زيادة إلاحساس، فيظهر الخجل واحمرار الوجه، وتغيرات داخلية و خارجية عنده لكنه تبقى ضمن 

  مجموعة الانفعاالت العادية.

 في مرحلة املراهق تكتمل جميع الحواس وبتالي يصل إلاحساس إلى ذروته ألنه مرتبط باإلدراك الذي يصل إلى

 مستوى عالي في هذه املرحلة.

 الديني: النمو-3-1

مما يعمل على جلب اليقظة الدينية عند املراهق نمو الثقة بالذات و النضج الجنس ي و تنمو لديه جميع     

 القوى النفسية و يزداد لديه حب الاستطالع خاصة فيما يخص الجانب الديني.

تحتفظ ألاغلبية الساحقة من املراهقين باتجاهات الوالدين الدينية و تدل مناقشات املراهقين و جدلهم      

الحاد على وجود اليقظة الدينية، و ال شك أن ألاخالق الدينية تنظم سلوك الفرد و الجماعة و تنمي الضمير 

 1الفردي و الضمير الاجتماعي.

 أنماط املراهقة:-1

 الانسحابية:هقة ااملر -1-1

''تتميز باالنطواء والعزلة والتردد والخجل والشعور بالنقص، وعدم التوافق الاجتماعي ويصرف فيها 

املراهق جانبا كبيرا من تفكيره الى نفسه وجل مشاكله والتفكير في الجانب الديني، والتأمل في القيم الروحية 

سه مطابقة نفخيالت مرضية، يؤدي به الى محاولة وألاخالقية، كما يسرف في الاستغراق في أحالم اليقظة و 

  2الروايات التي يقرؤها أو يشاهدها في وسائل الاعالم املختلفة''. بأبطال

 املراهقة املتكيفة:-1-2

  3ويمتاز هذا النمط من املراهقة بما يلي:

  الانفعالية.الاعتدال والهدوء النسبي وامليل الى الاستقرار والخلو من العنف والتوترات 

 .التوافق مع ألاسرة والوالدين وكذا التوافق الاجتماعي 

 .الرضا عن النفس 

 .الاعتدال في أحالم اليقظة او الخيال 

                                                           

1 329-322-325-322، ص  مرجع سابقعلي فاتح الهنداوي ،علم النفس الطفولة واملراهقة ،   . 
كلية ، مذكرة ماجستير، غير منشورة، سنة 51-51أثر النشاط البدني الالصفي في التخفيف من السلوك العدواني لدى تالميذ المراهقين محمد ناصر،  2 

 .10، ص5112جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم االجتماعية واإلنسانية قسم التربية البدنية والرياضية، 

زائر، ج، مذكرة ماجستير، غير منشورة، جامعة سطيف، الاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى المراهقين ذوي صعوبات التعلمجدو عبد الحفيظ،  3 

 .53-52، ص5102
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فحياة املراهق هنا تكون غنية بمجاالت الخبرة والاهتمامات العلمية الواسعة التي يحقق من خاللها 

املتزن وتكامل الاتجاهات ومن أهم ألاسباب املؤدية الى ذاته واملراهقة هكذا تنحو نحو الاعتدال والاشباع 

 تحقيقها نجد:

 املعامالت ألاسرية املعقولة ومنح قدر من الحرية وتفهم حاجات املراهق ورغباته. 

 .توفر جو من الثقة والصرامة املتبادلة بين الوالدين أو الراشدين مع املراهق 

 إحساس املراهق بتقدير اسرته وجماعة أقرانه له.  

 ممارسة املراهق لألنشطة الرياضية والاجتماعية والنجاح الدراس ي 

 .شعوره بأن لديه فرصة كافية لتحمل املسؤولية والاستقاللية والاعتماد على النفس 

 املراهقة الجانحة )املنحرفة(:-1-3

تين ر ''حاالت هذا النوع تمثل الصورة املتطرفة للنمطين املنسحب والعدواني ورغم أن كال من الصو 

السابقتين غير متوافقة أو غير متكيفة إال أن مدى الانحراف فيهما ال يصل في خطورته الى الصورة البادية في 

هذا الشكل، حيث نجد الانحالل الخلقي والانهيار النفس ي، حيث يقوم هذا املراهق بتصرفات تروع املجتمع، 

 1و املرض العقلي''. ويدخلها البعض أحيانا في عداد الجريمة أو املرض النفس ي أ

 املراهقة العدوانية املتمردة:-1-1

 2يمتاز هذا النمط من املراهقة بما يلي:

 .كثيرا ما تكون هذه العدوانية والتمرد من املراهق ضد املدرسة وألاسرة وأشكال السلطة 

  ور بشعتتسم كذلك هذه النوعية من املراهقة باملحاوالت الانتقامية خاصة من الوالدين ويقترن ذلك

 بالظلم ونقص التقدير من طرف املحيطين به. املراهق

 التأخر الدراس ي 

 الاستغراق في أحالم اليقظة وألاوهام 

 أما العوامل املسؤولة عن هذا النوع هي:

 يئة وقلة ألاصدقاءسالتربية الخاطئة والرفقة ال 

 .ضعف املستوى الاقتصادي الاجتماعي لألسرة 

 

 

                                                           
 .023، ص5106، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 10، طعلم نفس النمو ونظرياتهعبد العزيز حيدر، حسين الموسوي،  1 

 .51-53، صنفس المرجعجدو عبد الحفيظ،  2 
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 نظريات املراهقة:-1

 نظرية ستانلي هول:-1-1

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

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

القوية لديه تؤثر في سلوكه، ويرى هول أن هناك وظهورها بصورة مفاجئة مما يؤدي الى ظهور بعض الدوافع 

عالقة بين أنماط الحب املتسم بالدافع الجنس ي، وبين نمو وتطوير القابليات في التفكير املنطقي والتجريدي، 

 1وانعكاس الرغبات في الاتصال بالجنس ألاخر''.

 نظرية إريكسون:-1-2

 واختبار القضايا املتعلقة بالهوية والتي تشكل''املفهوم الرئيس ي في نظريته هو اكتساب هوية ألانا 

خصائص مميزة ملرحلة املراهقة، ويعتقد بأنه على الرغم من أن الخصائص النوعية لهوية الشخص تختلف 

من ثقافة ألخرى، إال أن إنجاز هذه املهمة النمائية يمثل الرابط السيكولوجي بين الطفولة والرشد، ولتشكيل 

 2ظيم القدرات والحاجات والرغبات ويعمل على تسهيل توافقها مع متطلبات املجتمع''.الهوية يقوم ألانا بتن

 نظرية جيزل: -1-3

، حيث ترتكز الفكرة الرئيسية لدى 2922تأثر ارنولد جيزل بآراء ''ستانلي هول'' واهتماماته منذ عام 

فيما يتعلق بالنضوج، والتي يعرفها بأنها العمليات الفطرية الشاملة لنمو الفرد وتكوينه، والتي تتعدل  جيزل 

وتتكيف عن طريق العمليات الوراثية، وقد تميز جيزل عن باقي الباحثين بوصفه ألصناف السلوك عاما بعد 

 سنوية بين الصفات إلايجابية تتذبذبا الىأخر، حيث حاول تحليل مراحل السلوك الى نتيجتها، فهو يشير 

والسلبية، ويحدد جيزل املراهقة باملفهوم الجسمي وفي اختبار املراهق، وفي عالقاته الشخصية مع آلاخرين ثانيا، 

أما من الناحية السيكولوجية فإنه ال بد من أن يأخذ املراهق بعين الاعتبار نواحي قوته، ونواحي ضعفه في آن 

  3واحد.

 البيولوجية:النظرية -1-1

يعتبر رواد هذه النظرية '' مرحلة املراهقة هي تلك املرحلة التي تبدأ من بداية البلوغ حتى اكتمال نمو 

 4العظام وهي الفترة املمتدة عادة بين الثانية عشر والثامنة عشر مع مراعاة الفروق الفردية''.

 

                                                           
 .53-52أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق، ص 1 

 .21-23رغدة شريم، مرجع سابق، ص 2 

 .51احمد محمد زعبي، مرجع سابق، ص 3 

 .02، ص5112، مصر، مؤسسة إقراء للنشر والتوزيع والترجمة، 10، طالصحة النفسية للمراهقينآدم حاتم محمد،  4 
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 الاتجاه التحليلي:-1-1

فعاالت، ويعتقد املنظر التحليلي أن السلوك مجرد خاصية يركز هذا الاتجاه على الالشعور والان

سطحية، ولفهم النمو على نحو حقيقي فعلينا أن نقوم بتحليل املعاني الرمزية للسلوك والدخول بعمق الى 

الذات البشرية، كما تؤكد النظريات التحليلية بشدة على أهمية الخبرات املبكرة مع الوالدين في تشكيل النمو، 

 ذه الخصائص في النظرية التحليلية الرئيسية لفرويد.وتتضح ه

( املنظر الرئيس ي لنظرية التحليل النفس ي، وقد طور نظريته من 2939-2522يعتبر سيجموند فرويد )

خالل عمله مع مرضاه حيث بدأ حياته كطبيب أعصاب، وأمض ى معظم حياته في فينا، ولكنه انتقل في الفترة 

 تقريبا الى لندن بسبب الحركة النازية.ألاخيرة من حياته املهنية 

لم يكن فرويد معنيا بشكل كبير بنظريات املراهقة، وقد تحدث عنها باختصار واصفا هذه املرحلة 

بأنها فترة استثارة جنسية وقلق واضطراب في الشخصية في بعض ألاحيان واعتبر السنوات املبكرة من العمر هي 

   1التي تشكل حياة الطفل''.

 مشكالت املراهقين واضطراباتهم:-6

 املشكالت الصحية والجسمية:-6-1

ونعنى بها تلك املشكالت التي تتعلق بالحالة الصحية للمراهقين، والاضطرابات الني قد يتعرض لها 

ومدى تقبله للتغيرات الجسمية التي تحدث له في هذه املرحلة، وتشير الدراسات الى أن املشكالت الصحية 

  2العديدة التي يتعرض لها املراهق تتمثل في آلاتي: تحتل مركزا هاما من بين املشكالتوالجسمية 

 التعب الشديد 

 الصداع الشديد 

  العيوب الجسمية مثل حب الشباب وتظهر هذه املشكالت عادة كنتيجة الهتمام املراهق بجسده وصورة

 جسمه.

  الرياضية التي تحقق له ذلك.الاهتمام الشديد بتقوية الجسم، والقيام باأللعاب 

 عدم فهم املراهق للتغيرات الجسمية والفيزيولوجية التي تحدث له في املراهقة 

وان جهل املراهق لبعض التغيرات الجسمية والفيزيولوجية وعدم معرفته او فهمه لها تسبب قلقا 

 وتوترا لديه.

 

 

                                                           
 .21رغدة شريم، مرجع سابق، ص 1 

 .211، ص5105عمان، ، دار الفكر العربي ناشرون وموزعون، 15، طعلم نفس النمو دورة حياة االنسانسامي محمد ملحم،  2 
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 إلادمان على املخدرات:-6-2

يث مشكلة الشباب خاصة مستعمليها ينتمون الى فئات عمرية ان املخدرات تشكل في العصر الحد

صغيرة ومن كل طبقات الاجتماعية، إن تعاطي املخدرات تتحدد بحالة التخدير الدوري أو املزمن عن طريق 

استهالك متكرر ملخدر ما طبيعي أو اصطناعي تترافق بميل الى زيادة الكمية فينتج عن ذلك بشكل سريع الى حد 

 1س ي وجسدي.ما تعلق نف

 ألامراض املنقولة عن طريق الجنس:-6-3

''تعتبر العالقات الجنسية في مرحلة املراهقة خطيرة لعدة أسباب أولها أن املراهقين يمكن أن يمارسوا 

الجنس بسبب الضغوطات التي يمكن أن يتعرضوا لها من قبل الراشدين فيما يعرف باإلساءة الجنسية، حيث 

الضغوط يمكن أن يؤدي الى الاكتئاب والشعور بتدني احترام الذات كما أن الحمل أن ممارسة الجنس تحت 

أثناء فترة املراهقة يعتبر من النتائج السلبية للنشاط الجنس ي بين املراهقين، باإلضافة الى ذلك فان هناك الكثير 

  2من ألامراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الجنس''.

 املشكالت املدرسية:-6-1

تشير املشكالت املدرسية الى املشكالت التي تتعلق بعالقة الطالب بمدرسيه وزمالئه ومدى تكيفه 

ية، حيث المتحانات املدرسلمعهم، وباملواد الدراسية، واملشكالت املرتبطة بالتحصيل الدراس ي وطرق الاستذكار 

يفرض الجو املدرس ي التعامل مع املدرسين واملنهاج الدراس ي وواجبات املدرسية وأنظمتها التي تحد من حرية 

املراهق وحركته وتنتقص من قيمته، مما يعرض النظام املدرس ي الى تمرد املراهق لها، وفشل املراهق في إقامة 

   3ل املشكالت املدرسية للمراهق كاآلتي: عالقات متوازنة داخل املدرسة، وتتمث

 التفكير في الحصول على درجات عالية 

 قلق الامتحانات وأهميتها خاصة ما يتعلق منها باالختبارات الشفوية 

 املقررات الدراسية للمراهق وعدم ارتباط معظمها لواقع املراهق الحياتية 

 .عدم القدرة على تنظيم الوقت 

 تدخين السجائر: -6-1

اثبتت التقارير الطبية الواردة عن معظم الدوائر الصحية املتخصصة في العالم وجود عالقة بين '' 

التدخين والعديد من ألامراض التي تصيب إلانسان كأمراض القلب وسرطان الرئة والفم واللثة وغيرها من 

اهرة طفال واملراهقين بهذه الظألامراض الخطيرةـ، وفي حقيقة ألامر فإن ألاسباب الكامنة وراء تعلق الكثير من ألا 

 4على خطورة هذه الظاهرة''. من الجميعليست واضحة تماما، غير أن هناك تأكيدا 

                                                           
 .502امتثال زين الدين الطفيلي، مرجع سابق، ص 1 

 .552-552، ص5100، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األدرن، 6ط علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة،صالح محمد أبو جادو،  2 

 . 215سامي محمد ملحم، مرجع سابق، ص 3 

 .552-552بق، صصالح محمد أبو جادو، مرجع سا 4 
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 1أشار الخالدي الى عدد من ألاسباب التي تؤدي الى انتشار عادة التدخين بين املراهقين وهي: أسباب التدخين:-

  للمشاركة الاجتماعية وحب لالستطالع والتجربة.ألاغراء الاجتماعي والتقليدي ويعتبر التدخين سبيال 

 .الاعتقاد بأن التدخين يساعد على القيام باألعمال الفكرية أو قد ينشط الذاكرة أثناء القراءة أو الاستذكار 

 ظروف أو صدمة عاطفية أو نفسية استثنائية قد تكون شخصية أو متعلقة باألسرة 

  الرجولة فصغار التدخين يتطلعون فيه الى مرحلة الشباب أو الاعتقاد بأن التدخين مظهر من مظاهر

 الرجولة.

 املؤثرات العامة وإلاجتماعية ووسائل إلاعالم املختلفة 

  .دافع الحصول على اللذة وطرد الهموم 

 أهم املشكالت التي قد يعاني منها املراهقون:-1

الصحية وموقف املحيطين  يتوقف نمط املراهقة الذي يحظى به الفرد على ظروف تربيته وحالته

به ومدى تمسكه بآداب الدين واخالقياته ومبادئه، ولكن الغالبية العظمى من املراهقين تمر بصراعات متعددة 

  2تنحصر فيما يلي على حد تعبير الدكتور أحمد عزت رابح:

 .صراع بين مغريات الطفولة والرجولة 

 اعةصراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجم 

 .صراع جنس ي بين امليل املتيقظ وتقاليد املجتمع أو بينه وبين ضميره الخلقي 

 .صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره الجديد 

  ،ء بين رغبته في الاعتماد على ألاسرة في قضاو صراع عائلي بين ميله الى التحرر من سلطان ألاسرة وقيودها

 حاجاته.

 الية الشباب وبين ألاجيال السابقة.صراع بين مث 

  صراعات بين أهداف متعارضة في داخل املراهق نفسه، يرغب في تحقيقها في واقت واحد، ويصعب عليه

 تحقيق ذلك.

 

 

 

 

                                                           
 .200سامي محمد ملحم، مرجع سابق، ص 1 

 .506، ص5112، دار النهضة العربية، لبنان، 0ط هقة،االمراهق والمرعبد الرحمان محمد العيسوي،  2 
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1-1-:
ّ
 عالقة املراهق مع الرفاق

تطلعاته و يؤثر الرفاق في سلوك املراهق وتعتبر جماعة الرفاق خير وسيلة يحقق فيها رغباته وأماله 

املستقبلية وعن طريقها يمكن تغيير سلوكه واتجاهاته ويمكن أن يعرف نفسه ويشبع الكثير من حاجاته الذاتية 

والاجتماعية التي تتعلق باملركز واملكانة، ويكتسب امليراث الثقافي والاجتماعي الذي يمكنه من التفاعل إلايجابي 

 1بين أفراد مجتمعه''.

 والديه:عالقة املراهق مع -1-2

''في العالقة مع الوالدين يتعرض املراهق الى أزمتين متناقضتين حيث ألاولى اكتساب الاستقاللية 

والثانية التعلق بالوالدين، وخالل عمل املراهق على استقالله تزداد الصراعات مع حرص املراهق على عالقته 

 ذه الخالفات تفاصيل الحياة اليومية مثلبهم، وتبرز حسب الباحثين الخالفات في معظم العائالت وتتناول ه

والنتائج الدراسية وألاعمال املنزلية والقواعد املتبعة في املنزل، ويظهر ألاهل واملراهق القليل اللباس والخروج 

 2من الصبر في مواجهة بعضهم البعض''.

 وظائف الاسرة اتجاه املراهق:-1

تعتبر ألاسرة الوحدة ألاولى من مؤسسات التنشئة الاجتماعية تقوم بالحفاظ على جنس البشر وتؤمن 

 3لألفراد شروط الاستمرار في الحياة، كما تقدم وظائف عديدة اتجاه املراهقين تتمثل في: 

ين وما يعيشه ع الابو ة العاطفية: في الاسرة يتعلم الطفل التعبير الانفعالي والعواطف، نتيجة للعالقة مالوظيف-

 داخل ألاسرة، ويتأثر املراهق بطريقة تعامل ألاهل معه، وما يعطونه إياه من أدوار ومكانة

 الوظيفة الخلقية: في ألاسرة يتشرب املراهق اخالقيات املجتمع.-

خان يرس ة الدينية: إذا كان املرء يولد على الفطرة فان ألابوين يهودانه او يمجسانه او ينصرانه أو الوظيف-

 إلاسالم عقيدة وعبادات ومعامالت وآدابا في نفس املراهق واملرهقة.

 ة العقلية: في الاسرة يتطور عقل املراهق، وفيه يختبر قدراته وينميها.الوظيف-

 واملراهق اللغة والتقاليد وألاعراف وآلاداب املختلفة ملجتمعه وأمته.الوظيفة الاجتماعية: تكسب ألاسرة الطفل -

الوظيفة البديعية: تنش ئ ألاسرة أطفالها ومراهقيها وتكون فيهم الحس البديعي وتقدير الجمال وإدراك التناسق -

 والتناغم والنظام.

الوظيفة القومية لألسرة: ففي ألاسرة يطلع الطفل واملراهق على معاني القومية والوطنية باالستماع الى -

 ألاخرين، وما يقومون بتعليمه له.

                                                           
 .551، ص5113، دار النهضة العربية، بيروت، 0، طالشامل في المدخل الى علم النفسمريم سليم، الهام الشعراني،  1 

 .551-502مريم سليم، الهام الشعراني، نفس المرجع، ص 2 

 .22-22، ص5112، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 0ط علم النفس التربوي للكبار )علم النفس األندارغوبي(،صالح الدين شروخ،  3 
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الوظيفة الجنسية: تقوم ألاسرة بإشباع الغريزة الجنسية بصورة مشروعة لألزواج او من في حكمهم، كما تلقن -

 الطفل الدروس ألاولى للحياة الجنسية وتبعا للواقع الثقافي. 

 دور الارشاد في التوجيه املنهي:-9

الكلية أو املعهد الذي يواصل  ان اختيار املراهق لنوع دراسته )ادبي، علمي، صناعي...الخ(، او اختيار 

فيه دراسته تخضع في الكثير من ألاحيان الى رغبة آلاباء من جهة والى القواعد واملحددات التي تفرضها السلطات 

 التعليمية من جهة أخرى دون مراعاة لرغبات واستعدادات الفتى أو الفتاة.

قق له التكيف الصحيح، وال يقصد إن حرية اختيار املراهق لدراسته عامل مهم لضمان نجاحه ويتح

بمبدأ الحرية في الاختيار ان يترك الطالب دون أي توجيه تربوي مينهي، حيث أصبحت عملية التوجيه في الوقت 

الحاضر أمر ضروريا، وهي تتضمن املساعدة الفردية التي يقدمها املرشد الى الفرد الذي يحتاج للمساعدة وذلك 

ل منه ناجحا قادرا على أن يحقق ذاته في امليادين الدراسية واملهنية وغيرها لكي يكون في الاتجاه الذي يجع

    1لتحقيق الشعور بالسعادة والرضا.

 أهمية الرياضة للمراهقين:-11

تأخذ مرحلة املراهقة ''أهمية خاصة كونها كمال النضج والنمو والتطور الحركي حيث يبدأ مجالها 

باملدرسة فالجامعة فالنادي الرياض ي، وعليه فإن هذه املرحلة ال تعتبر مرحلة تعلم وإنما مرحلة تطوير وتثبيت 

  2ركات الشاذة''. باملستوى للقدرات واملهارات الحركية فهي مرحلة أداء متميز خال من الح

كما أن '' املراهقين واملراهقات ضمن هذه املرحلة يجب أن يتدربوا على التمارين الرياضية وذلك من 

اجل تنمية جهازهم الحركي، ملا لذلك من أهمية كبيرة على هذه املرحلة ففي الوقت الذي يكون فيه شكل 

طة الرياضية نالحظ أن لديهم نمو ضيقا وإمكانية الجسم تتم دوافع النمو، فالشباب الذين ال يزاولون ألانش

 3واطئة وضعف في العضالت وأحيانا شحوم إضافية، وتكون الحركات غير منسقة وضعيفة وغير رشيقة''.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .021عبد العزيز حيدر حسين الموسوي، مرجع سابق، ص 1 

 .512، مرجع سابق، صم الحركي والنمو البدني في التربية الرياضيةالتعلمروان عبد المجيد إبراهيم،  2 

، 5115، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 10، طالنمو البدني والتعلم الحركيمروان عبد المجيد إبراهيم،  3 

 .31ص
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 خالصة:-

بعد تطرقنا في هذا الفصل الى مرحلة املراهقة، والتي تعتبر من اهم وأصعب املراحل التي يمر بها 

بحكم التغيرات العديدة التي تصاحب هذه املرحلة، بحيث ال يجد املراهق سبيال للتخلص الانسان في حياته، 

منها أو على ألاقل التخفيف من حدتها، إال عن طريق ممارسة ألانشطة البدنية والرياضية والتي تعتبر من 

تساعده و  وتقوي بدنهتنمي هذه التغيرات، فهي التي  عد املراهق على مواجهة والتكييف مالوسائل التي تساع

  على اكتساب السمات الشخصية السليمة واملقبولة بين أفراد املجتمع.
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 تمهيد:

والرياضية امليدان الحقيقي، الذي يعمل فيه أستاذ التربية البدنية على  بدنيةيعتبر درس التربية ال

ن، ولتسهيل مهمة أستاذ التربية البدنية يقوم باستعمال لتالميذ في جميع النواحي نحو ألاحستطوير قدرات ا

 هنااال ب ألانشطة الالصفية دورا مهما وذلكعلوكما تتعينه على نجاح الحصة،  حتىمختلف الوسائل التعليمية 

تعتبر امتداد لحصة التربية البدنية، ولذلك ارتأينا في بحثنا أن نتكلم عن بعض العوامل البيداغوجية املتعلقة 

س التربية البدنية والرياضية، وذلك بتقسيم الفصل الى ثالثة مباحث بحيث يتمثل املبحث ألاول في أستاذ بدر 

يه، فه، الصفات الواجب توافرها فيالتربية البدنية والرياضية وبعض الجوانب املتعلقة به كشخصيته، تعر 

ئل أما املبحث الثاني فقد تمثل في الوساواجباته، والكفايات املهنية له ومكانته، وادواره في عملية التعليم، 

التعليمية بحيث احتوى هذا املبحث على تعاريف الوسائل التعليمية، ومراحل استخدامها، خصائصها، كيفية 

اختيارها، معوقاتاا، الحلول...الخ، أما املبحث الثالث فتمثل في ألانشطة الالصفية وانواعها )النشاط الالصفي 

 هذه ألانشطة، أهداف هذه ألانشطة ...الخ. ألاستاذ تجاه هذه ألانشطة، أهميةاجب الداخلي والخارجي(، و 
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 املبحث ألاول: أستاذ التربية البدنية والرياضية.

   أستاذ التربية البدنية والرياضية:-1

ؤثر تأثيرا يأستاذ التربية البدنية والرياضية هو الشخص الذي ''يتولى قيادة عملية التربية والتعليم، 

مباشرا في تطوير العامل املتزن لشخصية التالميذ، وذلك عن طريق النشاط البدني او الحركي، وتتأسس تربية 

وتعليم التالميذ على مقدار ما يتحلى به مدرس التربية البدنية والرياضية من خصائص وسمات وقدرات 

 1توفيق''.واتجاهات، ومعارف ومهارات مهنية حتى يكتب لعمله كل نجاح و 

يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية صاحب الدور الرئيس ي في عملية التعليم، حيث يقع على عاتقه 

اختيار أوجه النشاط املناسب للتالميذ في درس التربية البدنية والرياضية، حيث يستطيع من خالله تحقيق 

 ألاهداف التعليمية والتربوية وتطبيقها على أرض الواقع.

 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية:-2

''الشخصية هي أولى العوامل املؤثرة في مدى نجاح مدرس التربية الرياضية، ويتوقف نجاح درس 

التربية الرياضية الى حد بعيد على شخصية املدرس وكفاءته، وبالرغم من استحالة حصر صفات املرغوبة فياا 

 2هناك صفات عامة في شخصيته يجب ان يتصف باا مناا:'' ان لا شخصية مدرس التربية الرياضية 

 .أن يحب مهنته ويؤمن برسالته في تربية النشء أو الشباب 

 ان يكون مخلصا صادقا في أقواله وافعاله 

 ان يكون ملما باألسس النفسية ولاجتماعية والثقافية للنشء 

 ان يكون ملما بأصول مادته وما يتصل باا من حقائق ونظريات 

  يكون ذو قدرة عالية على التنظيم وإلادارةأن 

 .ان يستطيع أداء املهارات الحركية بمستوى فوق املتوسط 

 املبادئ ألاساسية لشخصية أستاذ التربية الرياضية:-3

''هناك أربعة مبادئ أساسية مهمة يجب على معلم التربية الرياضية ان يلتزم العمل باا وذلك إذا 

 3عمله وحياته، وهذه املبادئ ألاربعة هي:''أراد لنفسه ان ينجح في 

                                                           
 .929، ص9112اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 10، طاألسس العلمية والعملية لطرق التدريسمجدي محمود فيهم محمد،  1 

 . 20، ص9102، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طاستراتيجيات التعليم الفعالعفان عثمان عثمان مصطفي،  2 

 .57، ص9109، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 10، ططرق تدريس التربية الرياضية الحديثةخالد محمد الخشخوش،  3 
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 احترام املهنة 

 احترام الذات 

 احترام املتعلم 

 .العالقات الطيبة 

 الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية والرياضية:-4

 تحقيقهاو ''يقوم معلم التربية الرياضية بدور فعال في تنفيذ املنهج ونجاح العملية التعليمية والتربوية 

لألهداف املنشودة، وحتى يقوم املعلم باذا الدور الفعال البد له ان يتصف بعدة صفات ذكرها خطابية 

 ومناا: 1(''7991)

  أن يلم بالطبيعة البشرية واحتياجاتاا باملفاهيم ولاتجاهات لاجتماعية في املجتمع الذي يعيش فيه ويسعى

 لتحقيقها.

  الرياضية.ان يؤمن بالرسالة التربوية للتربية 

 .يلم باملادة الدراسية وما يتصل باا من حقائق ومعلومات 

 .القدرة على أداء املهارات الحركية بمستوى جيد 

 .القدرة على توصيل املعلومات والخبرات للطالب 

 .العالقة الطيبة مع زمالئه املعلمين 

 .ان يتصف بصفات القائد والثقة بالنفس وتحمل املسؤولية 

 لعملالصدق في القول وا 

 القدرة في الحصول على نتائج ملموسة 

 لابتعاد عن السلوكيات غير الصحيحة كالتدخين 

 .عدم لاكثار من الشكوى والتذمر بل يظهر الرضا والقناعة 

''باإلضافة الى هذه الصفات خصائص او صفات أخرى يجب ان تتوفر في أستاذ التربية البدنية 

 وهي: 2والرياضية''

  ويتصف بروح املرحأن يكون حسن املظهر 

 أن يتمتع بصحة جيدة ومتجدده له القدرة على لابتكار وإلابداع 

                                                           
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 10، طالتربية الرياضية الفاعلة وطلبة كليات التربيةمحمد سلمان الخزاعلة، وصفي محمد الخزاعلة،  1 

 .70، ص9112

 .71، مرجع سابق، صاستراتيجيات التدريس في التربية الرياضيةعفان عثمان عثمان،  2 
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 .ان يكون مثابرا أو صبورا وان يكون لديه الثقة بالنفس 

 .قادرا على فهم دوافع التالميذ وحاجاتام وميولهم 

  دارة العمل باستمرار.اقادرا على تنظيم و 

 )يتصف باالتزان الوجداني )لانفعالي 

  باملرونة والسيطرة والعدل.يتصف 

 .)ال يتبع ألاساليب الروتينية في اعماله )ألاساليب التقليدية 

 .يجب ان يكون محبا ملهنته ملما بأصول وقواعد مادته 

 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية:-5

 على عاتق املدرس تتوزع في أربعة اتجاهات هي:يمكن القول ان الواجبات امللقاة 

 اه التلميذ:تج-5-1

''التلميذ يجب ان يكون املستادف ألاول لنشاط وواجبات املدرس فتربيته وتنشئته وتنميته من 

مختلف جوانب حياته البدنية والنفسية والعقلية ولاجتماعية هي املسؤولية ألاولى للتربية واملؤسسات التربوية 

 1الواجبات'':ورجالها واولهم املدرس ويمكننا ان نذكر أهم هذه 

  املساهمة في تربية التلميذ تربية شاملة ومتكاملة ومتزنة من مختلف جوانب حياته البدنية والنفسية

 والعقلية.

  توجيه التالميذ وارشادهم الى ما يصلح احوالهم ومجتمعهم ودينام ودنياهم وتنمية القيم واملثل العليا في

 نفوسهم.

  املعلومات واملعارف.إمداد التالميذ بالصحيح والجديد من 

 .التعرف على إمكانات التالميذ وقدراتام واستعادتام وميولهم 

 .مشاركة انشطتام ومساعدتام في حل مشكالتام 

  الرعاية الصحية لتالميذه وذلك بالتعرف على أنواع الخدمات الصحية املدرسية املدرجة والعمل على

 غرس العادات الصحية بين التالميذ.

 

                                                           
 .212-219، صابقمرجع سعفان عثمان عثمان،  1 
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  تجاه نفسه:-5-2

 1التالية: النقاطيمكن تلخيص واجبات ألاستاذ تجاه نفسه من خالل 

  املحافظة على صحته العامة ولياقته البدنية وسالمة حواسه فمهنة التدريس من املهن التي تتطلب الجد

 واملثابرة والجهد.

 ورها وأن يجتاد تان يتفهم مسؤولياته كعضو في نقابة املهن التعليمية والرياضية فيحترم تقاليد مهنته ودس

في ان يكون عضوا فعال في النشاط النقابي وأن يدرك أن النقابات املهنية وسيلة لالرتفاع باملستوى املنهي 

   والوظيفي.

  لاتصال بما يجري في الحياة وإلاطالع في مجاالت مختلفة حتى ال تكون الخبرات التي يقدمها لتالميذه جافة

 ومنفصلة عن الواقع.

 اجراء البحوث في مجال املهنة ولاشتراك في املجالت والدوريات العلمية وكذلك الجمعيات  املساهمة في

 العلمية التي تعمل على تقديم املهنة.

 تجاه املجتمع:-5-3

 2''يمكن تلخيص دور ألاستاذ في املجتمع من خالل النقاط التالية: 

 حلول لهذه املشكالتفهم مقومات البيئة ومشكالتاا والتفكير فيما يمكن تقديمه من 

لاسهام في مجاالت الخدمة القومية ولاجتماعية ولاقتصادية بما يؤدي الى رفع مستوى الحياة في 

 البيئة

لاطالع املستمر فيما يتعلق باملسائل القومية وألاحداث الجارية بما يمكنه من توجيه العملية 

 التعليمية والتربوية في املدرسة لخدمة هذه النواحي.

ثيق الصلة بين املدرسة واملنزل والتفاهم مع أولياء أمور تالميذه فيما يالحظه من مشكالت ألبنائام تو 

 ومشاركتام في عالجها.

 لاشتراك في برنامج الخدمة العامة على املستوى القومي.

 

                                                           
 .979-970، ص9110، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طمدخل في أسس وبرامج التربية الرياضيةعصام الدين متولي عبد هللا،  1 

 .217-212مجدي محمود فهيم محمد، مرجع سابق، ص 2 



 العوامل البيداغوجية                                   الثالث                                   الفصل  

 

50 

 تجاه املدرسة:-5-4

 1''كما يمكن تلخيص اهم واجبات ألاستاذ اتجاه املدرسة والتي تتمثل في'':

 .املشاركة في الحياة املدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وإجتماعية وفنية ومن مشروعات للخدمة العامة 

 .تبادل خبرات مع زمالئه املدرسين عن طريق اجتماعات مجلس أساتذة املادة 

  الميذ او التإلاشراف على النظام واستتبابه في املدرسة وذلك اثناء سير الجدول الدراس ي أو في اثناء دخول

 خروجهم، او وقوفهم في طابور الصباح، وأثناء توجههم لفصولهم.

 .املشاركة في ألاعمال إلادارية باملدرسة 

 .تدريب الفرق املدرسية 

 .إلاشراف على تنظيم النشاط الداخلي باملدرسة 

  دارة النشاط الخارجي.اتنظيم و 

 .املساهمة في عمل املعسكرات املدرسية والرحالت 

  العروض الرياضية وإلاشراف على تنفيذها في املناسبات املختلفةتصميم 

 .إلاشراف على بعض الجمعيات املدرسية التي تناسب قدرات املدرس 

 دور املدرس في تخطيط املواقف التدريسية:-6

''يشترك املعلم في تخطيط املواقف التدريسية بل تعتبر من مسؤولياته، والتي يمكن ان تلخص دور 

 2تخطيط املواقف التدريسية في النقاط التالية'': املعلم في

 .التخطيط للمنهج وللوحدة الدراسية 

 .تخطيط الدروس اليومية 

 .تخطيط ألانشطة والوسائل التعليمية الالزمة للدروس اليومية 

 .دراسة مستويات التالميذ وقدراتام 

 .صياغة اهداف الدروس 

 .تحديد أساليب ومداخل واستراتيجيات التدريس 

 .تحديد أساليب ووسائل التقييم 

 

                                                           
 .972-979عصام الدين متولي عبد هللا، مرجع سابق، ص 1 

 .75عفاف عثمان عثمان، مرجع سابق، ص 2 
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 أهم الكفايات التدريسية التي يجب ان تتوافر في معلم:-7

 1: اهم الكفايات التدريسية التي يجب ان تتوافر في املعلم.(2-1رقم ) جدول ال

 الكفايات التدريسية فئات ألاداء

 

 *صياغة أهداف الدرس

 *تحليل محتوى الدرس

 

 *كتابة خطة الدرس

 

 

 للدرس*التقديم 

 

 *املادة العلمية

 

 

 

 *عرض الدرس

 

 

 

 

*التتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتاعتتتتتتتل التتتتتتلتتتتتتفتتتتتت تتتتتت  داختتتتتتتل 

 الصف.

 

 

 *استخدام تكنولوجيا التعلم

 *تعزيز أنشطة التعلم

 *تقويم التعلم

 

 أوال: تخطيط الدرس:

 *يكتب أهداف جيدة من حيث الصياغة والشمول 

 *يحلل محتوى الدرس مؤكدا على ألاساسيات

ألاساااااااااااااااااااااااالاااااااااااياااااااااااب -*يراعي الترابط بين جميع عناصر الدرس )ألاهداف

 التقويم(.-املحتوى -وألانشطة

 ثانيا: تنفيذ الدرس:

 *يبدا الدرس بعبارات او أفعال تثير انتابه التالميذ

 *ينظم إجابات التالميذ املقترحة ويسجل بعضها ويعلق علياا.

تعبيرات *يقاااااادم املعلومااااااات باااااادقااااااة وعمق للتالميااااااذ ويساااااااااااااتخاااااادم ل ااااااة و 

 واضحة.

*يعاادد من ألامثلااة واملالحظااات والتطبيقااات املرتبطااة باااملفاااهيم الجاادياادة 

 في الدرس.

*يراعي إلالتزام بخطاااااة الااااادرس والزمن املقترح مع مراعااااااة التسااااااااااااالسااااااااااااااااال 

 والترابط بين جميع عناصر الدرس.

 *يختار أساليب ووسائل التدريس املناسبة للمادة العلمية.

يذ في الدرس ويساامح لهم بالتدريب على اسااتخدام *ياتم بمشاااركة التالم

 ما تم تعلمه من مهارات. 

*يختار ألاسائلة املناسابة، مع اتاحة الفرصاة لهم للتفكير في السااؤال قبل 

 إلاجابة.

 *يعقب على إجابات التالميذ سواء للتأكيد او إلاضافة أو التصحيح.

 وس.ي الدر *يستخدم تكنولوجيا التعليم لتحديد ألافكار ألاساسية ف

 *يستخدم التعزيز الفوري ألنشطة التالميذ وينوع في أشكال التعزيز

 *يقوم أداء التلميذ بصورة مستمرة اثناء الدرس.

 *ياتم بتقويم جميع الجوانب السلوكية وينوع في أساليبه

 *يتسم سلوكه بالود وألالفة داخل الفصل وينوع نبرات صوته.

 عة ألانشطة.*يوزع التالميذ بما يتناسب مع طبي

                                                           
 .59-50عفان عثمان عثمان، مرجع نفسه، ص 1 
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 *الصفات الشخصية

 *إدارة الفصل

 *يوظف ألانشطة في إثارة اهتمام التالميذ.

 العالقة بين املعلم واملتعلم:-8

''يذكر محسن محمد حمص بعض النقاط التي ينبغي أن يلتزم باا املعلم تجاه املتعلم نلخصها فيما 

 1يلي'':

 .أن يكون املدرس حازما، وفي نفس الوقت عطوفا في تعامله مع التالميذ 

 إتاحة فرص التدريب على القيادة للتالميذ. ان يعمل على 

 .توفير جو من الطمأنينة وألامن، كي يبدع التلميذ ويبذل قصارى جهده 

 املساهمة مع املختصين في حل مشكالت التلميذ 

 .لابتعاد عن السلوك العدواني تجاه التالميذ، والعمل على ضبط النفس 

 .عدم التفريق بين التالميذ 

  ملستويات التالميذ.التقويم املستمر 

 الكفايات املهنية ملعلم التربية الرياضية الفعال:-9

 2''يجب ان يمتلك معلم التربية الرياضية الكفايات املهنية الفعالة آلاتية'':

  والنشطة بين التالميذ الفاعلةتشجيع املشاركة 

 التميز باملعرفة العلمية في تخصص التربية الرياضية 

 ناهج وللتعليمالتخطيط بشكل فعال للم 

 إدارة فعالة للبيئة التعليمية في حصة التربية الرياضية 

 التعليم بشكل فعال بمراعاة الفروق الفردية التعليمية بين الطلبة 

 )تشجيع املساواة )تكافؤ الفرص 

 التميز باملسؤوليات الخاصة بمهنته كمعلم تربية رياضية 

 مساعدة الطلبة املتعلمين في تحديد نواتج تعلمهم 

 ربط خبرات التعلم داخل الحصة مع املجتمع والبيئة به خارج الحصة 

 توظيف الخبرة، إيجابيات التعليم املناسبة لتطوير أداء الطلبة 

 .استثمار تكنولوجيا املعلومات ولاتصاالت في التعليم 

                                                           
 .56-55، ص9115، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 10عطا هللا احمد، أساليب وطرائق التدريس التربية البدنية والرياضية، ط 1 

 .72محمد سلمان الخزاعله، وصفي محمد الخزاعلة، مرجع سابق، ص 2 
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 أهمية إلاعداد املنهي في إعداد معلم التربية الرياضية:-11

هو توجيه وإرشاد املعلم إلى ألاهداف التربوية التي ينبغي ان يحققها، ''إن من أهداف إلاعداد املنهي 

كما يساعد إلاعداد املنهي على تنمية وتطوير اتجاهات التدريس على أكمل وجه، ومن إلايجابيات التي يشتمل 

 1علياا إلاعداد املنهي للمعلم'' هي:

 إعداد املعلم لدروسه اعدادا جيدا مع التخطيط السليم لها 

 ئة الجو العام للتطبيق العمليتاي 

 تنفيذ الدروس بشكل جيد وبطرق أكثر إيجابية 

 استخدام أساليب مت يرة ومناسبة للنشاط 

 استخدام وسائل تعليمية بكفاءة عالية 

 اعداد املعلم على كيفية التعامل مع التالميذ باختالف ميولهم 

  إلاداريةالقدرة على السيطرة العامة في املدرسة بالتعاون مع الهيئة 

 زيادة الخبرة في قيادة التالميذ داخل املدرسة وخارجها 

 الخبرة في قيادة التجمعات الشبابية في املعسكرات 

 .الخبرة والقدرة على حل املشكالت التي تواجه التالميذ وألافراد 

 مكانة املعلم في العملية التربوية:-11

ية اركان العملية التعليمية في مجال التربية الرياض"يعتبر معلم التربية الرياضية هو الركن ألاساس ي من 

املدرسية وحجر الزاوية فياا، فاملعلم الجيد حتى مع اختالف املناهج التي ال يتناولها التطوير أو التعديل بالشكل 

الذي يتمش ى مع طبيعة العصر، يمكن ان يحدث اثرا أيضا في تالميذه، حيث انه يعمل على تنمية القدرات 

ات املختلفة لدى املتعلمين عن طريق تنظيم العملية التعليمية ومعرفة حاجاتام وطرق تفكيرهم، هذا واملهار 

طور اجتماعي يساهم في ت –باإلضافة الى الدور الريادي الذي يلعبه معلم التربية الرياضية، فهو رائد رياض ي 

ذه ا انه يعمل على تسليح تلمياملجتمع وتقدمه عن طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسم بحب الوطن، كم

   2بطرق العمل املختلفة وغرس القيم الخلقية ولاجتماعية والجمالية في أنفسهم".

 

                                                           
 .60-61خالد محمد الحشحوش، مرجع سابق، ص 1 

 .052ميرفت علي خفاجة، مصطفى السايح محمد، مرجع سابق، ص 2 



 العوامل البيداغوجية                                   الثالث                                   الفصل  

 

54 

 املبحث الثان : الوسائل التعليمية.

 تعريف الوسائل التعليمية:-1

 ار، أوألافكالتي يستخدمها املعلم في املوقف التعليمي لتوصيل الحقائق، او وهي ''جميع الوسائط 

إثارة وتشويقا، ولجعل الخبرات التربوية حية، وهادفة، ومباشرة في نفس  أكثر املعاني للمتعلمين لجعل درسه 

  1الوقت''.

وكما تعرف على اهناا ''مجموعة مواقف وأجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم ضمن إجراءات 

وكذلك هي '' وسائط تربوية يستعان باا إلحداث  ،2استراتيجيات التدريس لتحسين عملية التعليم والتعلم''

والوسيلة هي '' أداة أو مادة يستعملها التلميذ في عملية التعلم، واكتساب الخبرات، وإدراك  3عملية التعلم''

املبادئ بسرعة وتطوير ما يكتسبه من معارف بنجاح، ويستعملها املعلم لتيسر له الظروف املناسبة للعمل 

ح بادف تحقيق اهداف التدريس وتمكن الطالب من تعلم الحقائق العملية والتربوية بسرعة داخل القسم بنجا

 4وقوة وأقل تكلفة''.

وبصفة عامة تعتبر الوسائل التعليمية من العناصر ألاساسية في عملية التعليم، وتتكون ''الوسيلة 

ذ املنااج تنفيذا سليما، وبدرجة عالية من ، وتساعد على تنفي5التعليمية من الجهاز او ألاداة، املادة، الطريقة''

إلاتقان والجودة، وتقوم في أساسها على اشتراك أكثر من حاسة في تكوين التصور الذهني واملفاهيم بصورة 

 أفضل لدى املتعلم.

 املبادئ التي ينبغي مراعاتها عند اختيار واستخدام الوسائل التعليمية:-2

 6دئ التالية عند اختياره للوسائل التعليمية واستخدامها'':''ينبغي على املعلم أن يراعي املبا

  توافق الوسيلة مع ال رض الذي يسعى الى تحقيقه من استخدامها، كتقديم املعلومات او مساعدة املتعلم

 على اكتساب بعض املهارات او تعديل اتجاهاته.

  وسيلة ال تتصل باملوضوعات أو ينبغي ان تكون الوسيلة وثيقة الصلة بموضوع الدرس، فال جدوى من

 املشكالت التي تدرس

                                                           
 . 50، ص9112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طتدريس السباحة في مناهج التربية الرياضيةمحمد حسين، محمد عبد المنعم،  1 

 . 222، ص9117طباعة، القاهرة، ، عالم الكتب نشر توزيع و19ط التدريس نماذجه ومهاراته، كمال عبد الحميد زيتون، 2 

 .02، ص9110، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 10، طتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية في تربية الطفلعبد الحافظ سالمة،  3 

 .059، ص9116، دار قتية للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 10، طبية وطرق التدريسدليل المعلم العصري في الترعبد السالم عبد هللا الجقندي،  4 

 .02، ص3102، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طالحديث في الوسائل المعينة واألجهزة الرياضيةاني دسوقي إبراهيم، ه 5 
-65، ص9112، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 0، طتقويمه(-استراتيجياته-مهاراته-)تخطيطهالتدريس الفعال عفت مصطفي الطناوي،  6 

66. 
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 صدق املعلومات التي تقدمها الوسيلة ومطابقتاا للواقع واعطائاا صورة متكاملة عن املوضوع 

  مناسبة الوسائل ألعمار املتعلمين ومستوى ذكائام وخبراتام السابقة التي تتصل بالخبرات الجديدة التي

 تايؤها هذه الوسائل لهم.

  ن الوسيلة في حالة جيدةأن تكو 

  أن تكون الوسيلة اقتصادية بمعنى ان تساوي الجهد أو املال الذي يصرفه املعلم أو املتعلم في اعدادها

 والحصول علياا.

  ،أن تؤدي الوسائل التعليمية الى زيادة قدرة املتعلم على التأمل واملالحظة وجمع املعلومات والتفكير العلمي

 مناا أقرباا الى تحقيق هذه ألاهداف وتأكيدها وتنميتاا.ويجب أن يختار املعلم 

  يجب ان يخطط املعلم الستخدام الوسيلة ويعد لها، فاستخدام الوسيلة ليس إال جزءا من الدرس ينبغي

ان يدخل ضمن إطار التخطيط العام له في املكان والوقت املناسبين، وإال يطغى هذا لاستخدام على 

 س.الجوانب ألاخرى من الدر 

 .متابعة أثر الوسيلة امر ضروري للمعلم ملعرفة مدى تحقيقها ألهداف املراد الوصول الى تحقيقها 

 .ينبغي اختيار الوسيلة في ضوء النظرة الشاملة لقيمتاا 

ف مناا أثناء دروس التربية الرياضية ينبغي العناية بشروط سيلة التعليمية الهدولكي تحقق الو 

 1لوسيلة التعليمية ناجحة وفعالة وأبرز هذه الشروط: خاصة، إذا روعيت جعلت من ا

 .أن تكون مناسبة للعمر الزمني والعقلي للطالب 

 ان تكون الوسيلة التعليمية محققة لهدف الدرس 

 .أن تجمع بين الدقة والجمال بحيث ال ت لب الناحية الفنية للوسيلة على املادة التعليمية 

  مشترك وواضح للمعلم والطالب.ان تكون الرموز املستعملة ذات معنى 

 .ان تكون مبسطة بقدر إلامكان، وتعطي صورة واضحة لألفكار والحقائق العلمية 

 ان تتسم بالتشويق والجذب وإثارة لانتباه 

 ان تكون باا عنصر الحركة بقدر إلامكان 

 ان تحدد املدة الزمنية الالزمة لعرضها والتي تتناسب مع الطالب 

 يف وتتناسب مع عدد التالميذ.أن تكون قليلة التكال 

  آخر. ىالأن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وافكارها وانتقالها من هدف تعليمي 

                                                           
 .202خالد محمد الخشخوش، مرجع سابق، ص 1 
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 مراحل استخدام الوسيلة التعليمية:-3

 تتمثل مراحل استخدام الوسيلة التعليمية فيما يلي:

 مرحلة إلاعداد:-3-1

ال يتوقع للمعلم نجاحا كبيرا في املرحلة التالية لها وهي مرحلة  ''وهي مرحلة في غاية ألاهمية وبدوهناا

 لاستخدام، ومن اهم لاعتبارات التي ينبغي ان يراعياا املعلم فيما يلي:

 دراسة الوسيلة واستيعابها:-3-1-1

فمهما كانت الوسيلة جيدة مهما توافر فياا من املعايير املشار الياا، فإن املعلم الذي لم يدرسها 

 1ويستوعباا ب ير قادر على افادة تالميذه باا''.

 املناسب لعرض الوسيلة: املكاناعداد -3-1-2

، 2''من اهم العوامل التي تساعد على حسن لاستفادة من الوسيلة هو تايئة املكان املناسب لعرضها''

 وذلك بان ييهئ ألاستاذ املكان الذي يساعد على لاستفادة من هذه الوسائل.

 رسم خطة العمل:-3-1-3

''وذلك بتخطيط النشاطات والخبرات التي سينظمها للطلبة عند استخدام الوسيلة، وما يريد أن 

 3يفعلوا عندما يعرض الوسيلة عليام''.

 تهيئة أذهان الطالب:-3-1-4

 ''وذلك بأن يصل املعلم عن طريق املناقشة والحوار إلى إعطاء صورة عن موضوع الوسيلة املستخدمة

  4وصلتاا بالخبرات السابقة للطالب واهميتاا لكي يدرك الطالب بوضوح ال رض من استخدام الوسيلة''.

 مرحلة الاستخدام:-3-2

 5من أهم لاعتبارات التي ينبغي على املعلم مراعاتاا في مرحلة استخدام الوسيلة التعليمية ما يلي:

املناسبة الستخدام الوسيلة، ويقصد باا اللحظة من املهم جدا ان يحدد املعلم اللحظة السيكولوجية 

 التي يتقبل املتعلمون فياا الوسيلة.

                                                           
 .21عفت مصطفى الطناوى، مرجع سابق، ص 1 

 .21، صنفس المرجععفت مصطفى الطناوى،  2 

 .222، ص9102، دار الميسر للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2، طصفيمهارات التدريس المحمد محمود الحلية،  3 

 .91هاني دسوقي إبراهيم، مرجع سابق، ص 4 

 .29-20عفت مصطفي الطناوى، مرجع سابق، ص 5 
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التأكد من سالمة العمل فعلى املعلم أن يكون يقظا أثناء استخدامه الوسيلة التعليمية منتباا ألن كل 

 ش يء على ما يرام.

يا أثناء موقفا إيجاب ملتعلماالتأكيد على فعالية املتعلم فينبغي على املعلم ان يحرص على ان يتخذ 

 استخدام الوسائل التعليمية. 

 مرحلة ما بعد الاستخدام:-3-3

  كثيرا ما تنتهي مهمة الوسائل التعليمية عند املعلم بمجرد لانتااء من استخدامها فينصرف املتعلمون''

اك استخدامها، ولذلك فهنمباشرة، ويعتبر هذا لاستخدام مبتورا للوسائل التعليمية ال يؤدي ال رض من 

    1خطوات يجب على أستاذ التربية الرياضية أال ي فل عناا وهي'':

  نقاش حول ألافكار التي تتضمناا الرسالة التي نقلتاا الوسيلة، ويكون املعلم قد حضر مسبقا بعض ألاسئلة

 التي يطرحها للنقاش.

  املوضوع وليس كلها، مما يثير الرغبة عند متابعة الوسيلة فقد يعالج محتوى الوسيلة بعض جوانب

 التلميذ في البحث ولاستقصاء.

  تقويم الوسيلة حيث يعد عنصرا أساسيا من عناصر املوقف التعليمي التعلمي، فالتقويم هو العملية التي

 يستطيع املعلم أن يعرف من خاللها ما إذا كان الهدف أو ألاهداف قد تحققت أم ال.  

 سائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم:أهمية الو و دور -4

 للوسائل التعليمية دور واهمية كبيرة في عملية التعليم والتعلم والتي نلخصها في النقاط التالية:

 في التعلم. إثارة اهتمام الطالب باملوضوعات الدراسية مما يخلق لديام مزيدا من النشاط والرغبة 

  العلمية.توفر وقت املعلم عند شرح املادة 

 .تسهم في توصيل ونقل الحقائق واملعلومات للطالب والتي قد يصعب فهمها باستخدام ألاساليب التقليدية 

 .تيهئ للطلبة خبرات متنوعة فتتيح فرص املشاهدة ولاستمتاع والتأمل والتفكير 

 .تتسم الوسيلة بالوضوح والدقة وجذب لانتباه والتشويق للمتعلم 

 مام الطالب واشباع حاجته للتعلمتؤدي الى استثارة اهت 

 تساعد في تحسين نوعية التعلم ورفع مستوى ألاداء 

 تساعد الطالب على لاكتشاف ولابتكار من خالل تعاملهم مع الوسائل التعليمية 

 تنمي روح العمل املشترك بين املدرسين والطالب 

 ل طالبتتيح للمدرس إلامكانات التي تسمح بتوسيع مجاالت الخبرة الخاصة لك 

                                                           
 .220محمد محمود الحلية، مرجع سابق، ص 1 
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 تساعد على تثبيت املعلومات وتذكرها واستحضارها عند الحاجة 

 تساعد الوسيلة على اشباع حاجة التلميذ واثارة اهتمامه 

  تسهل الوسيلة عملية التعليم على التلميذ والتعلم عن طريق اشراك أكثر من حاسة في إيصال املعلومات

 في ذهن التلميذ.

  حيث ان وجهه معظم الوقت نحو الطالب.تساعد املدرس في عملية ضبط الصف 

 رس عند استخدام الوسائل التعليمية:ددور امل-5

''يلعب املدرس دورا مهما عند استخدام الوسائل التعليمية، بحيث يجب أن يكون ملما ببعض 

 1النقاط املهمة وذلك لنجاحه، واهم هذه النقاط'':

  استخدام الوسيلة التعليمية املختارةتحديد الهدف من الوحدة التعليمية، وكذلك الهدف من 

 اختيار انسب أنواع الوسائل التعليمية لتعليم النشاط التعليمي 

  ان يكون ملما باملهارة فهذا يجعله متفهما لدقائق املهارة ولخصائصها الحركية مما يساعد على التعليق

 على املهارة من خالل عرضها.

 لتعليمية وطرق اعدادها واستخدامها.ان يكون على دراية كاملة بأنواع الوسائل ا 

 معوقات استخدام الوسائل التعليمية:-6

على الرغم من أهمية الوسائل التعليمية في العملية التعليمية إال انه يوجد بعض املعوقات والتحديات 

 2التي تحد من استخدام بعض املدرسين لهذه الوسائل التعليمية ويمكن ايجاز هذه املعوقات فيما يلي:

  لفعالة اينظر بعض التالميذ الى الوسائل التعليمية على أهناا أدوات للتسلية واللهو، وليست للدراسة

الجادة، مما يجعلهم يعرضون عن لانتباه ولاهتمام للدرس والوسائل املستخدمة مما يؤدي الى عدم 

 استخدامها بصورة فعالة.

 الستخدامات املختلفة للوسائل التعليمية.إن الكثير من املدارس غير معدة ومجهزة بقاعات خاصة ل 

  صعوبة تداول الوسائل التعليمية والتخوف من استخدامها خشية تلفها او كسرها او فقدها وما يترتب

 على ذلك من خصم من مرتبات املعلمين او الفنين.

  علم.أعباء امليحتاج تش يل أجهزة الوسائل الى فن وصيانة وربط املادة الدراسية بالوسيلة مما يزيد من 

  ويربط بالنقطة السابقة عدم توفر الفنين الالزمين للقيام بعمليات إعداد، وأحيانا تش يل، وكذلك صيانة

 ألاجهزة واملواد التعليمية.

                                                           
 .260، ص9112فاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار الو10، طاألسس العلمية والعملية لطرق التدريسمجدي محمود فهيم محمد،  1 

 .257-252كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 2 
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 توفير عوامل ألامن والسالمة:-7

ة ين استخدام ألاجهزة وألادوات في الدرس كالحصان واملهر واملتوازي والعقلة والعصا والكرات الطبا

والصولجانات، وألاقواس وألاسهم ...الخ، كلها من عوامل تعرض التلميذ لإلصابة إذا لم يتخذ ألاستاذ 

 1لاحتياطات املناسبة، وحتى يحقق املدرس عوامل ألامان والسالمة في الدرس عليه مراعاة ما يلي:

 .ان تكون املسافات بين التالميذ مناسبة لنوع النشاط الذي يؤدونه 

  أجزاء محتويات الدرس مناسبة لسن التالميذ ومستوى نضجهم.ان تكون 

  عند استخدام املدرس ألادوات كالعصا وألاسهم أو الكرات او ألاطواق ...إلخ، يجب عليه ان يراعي املسافات

 التي يتطلباا استخدام هذه ألادوات.

  التالميذ للمهارات على  الصحيح وأن يتخذ املكان الصحيح الالزم له عند أداءان ياتم املدرس بالسند

ألاجهزة التي ال يرتبط التلميذ بالجهاز او بجسم املدرس نفسه، وحتى يمكنه أداء الحركات املطلوبة بمداها 

 الكامل دون الخوف من إلاصابة.

  إن ياتم املدرس باستخدام ألادوات الواقية عند تدريب املهارات التي تتطلب ذلك مثل القفازات وواقي

ملالكمة والقناع في السالح واملراتب في الجمباز، ألن تواجد تلك ألادوات في حد ذاته يوفر عامل لاسنان في ا

 ألامان والسالمة للتلميذ.

 .مراعاة إخالء امللعب مما يوجد به من عوائق وإصالح ما يوجد به من حفر 

 تصرف هرات الالزمة، للتزويد صيدلية قسم التربية الرياضية باألربطة والقطن والضمادات واملراهم واملط

 حيال من قد يتعرض له التالميذ من إصابة.

  ان تكون تعليمات ألالعاب التي يستخدمها املدرس في الدرس مثل ألالعاب الص يرة والتمهيدية واضحة

 ومحددة ونداءات املدرس حازمة وقاطعة ألن إلالتزام أحد عوامل الوقاية من إلاصابات.

 لى معوقات استخدام الوسائل في املواقف التعليمية:الحلول املقترحة للتغلب ع-8

ة  انه هناك حلول ملواجهلا بالرغم من الصعوبات واملعيقات الكثيرة الستخدام الوسائل التعليمية، 

 2هذه العراقيل وهي: 

  تشجيع وتدريب املعلمين أثناء تلقيام العلم في كلياتام أو جامعاتام على استخدام وإنتاج الوسائل

 التعليمية.

 .تدريب املعلمين قبل الخدمة واثنائاا على تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 

                                                           
 .256-255مجدي محمود فهيم محمد، مرجع سابق، ص 1 

 .62ص، 9112، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 10، طتكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتهاخالد محمد السعود،  2 
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 .انتاج الوسائل محليا وتوفير صناعة متخصصة على املستوى القومي 

  لادوات وألاجهزة الضرورية التي ال يمكن صناعتاا محليا توفير 

 ر التي تحتاجها املدارس.دعم ألاقسام املعنية في مديريات التربية باألجهزة والكواد 

 .تشكيل لجان عليا من املختصين تتولي املسؤولية عن وضع خطة إلنتاج واستخدام الوسائل 

  دعم مركز البحوث والدراسات باإلمكانات البشرية واملادية إلجراء البحوث والدراسات وإنتاج واختبار

 وتقويم الوسائل التعليمية.

 املبحث الثالث: ألانشطة الالصفية.

 تعريف ألانشطة الالصفية:-1

املوجهة للمتعلمين ب رض اكسابام مجموعة من املهارات  ''مجموعة من ألاساليب التربوية الوسيلية

والخبرات واملعارف والعلوم في كافة جوانب الحياة لاجتماعية والتربوية والجمالية والقيمة من اجل تاذيب 

 1سلوكهم وبناء شخصيتام لخدمة أمتام واوطاهنام''.

ات الدراسة، والهدف ألاساس ي وبصفة عامة تعتبر ألانشطة الالصفية نشاطا تربويا خارج دوام ساع

مناا هو اتاحة فرصة للتالميذ املتفوقين للرفع من مستوى أدائام وتطوير قدراتام البدنية، كما يمنح لذوي 

الهواية والرغبة املزيد من ساعات املمارسة الرياضية، كما يمكن التالميذ املستوى الضعيف من تدارك 

شاط الالصفي ال ينبغي ان يتعارض وتوقيت برنامج الدراسة ضعفهم وتحسين مستواهم، كما أن توقيت الن

 الرسمي حيث يمكن مزاولة هذا النوع من ألانشطة في أوقات الراحة او بعد الدراسة.

 أنواع ألانشطة الالصفية:-2

 النشاط الرياض ي الالصف  الداخلي:-2-1

وال رض منه اتاحة الفرصة وهو ''النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدرس داخل املؤسسة التربوية، 

سة النشاط املحبب لهم، ويتم عادة في أوقات الراحة القصيرة والطويلة في اليوم املدرس ي، ر لكل التالميذ للمما

وينظم طبقا للخطة التي يضعها ألاستاذ، سواء كانت مباريات بين ألاقسام او عروض فردية او أنشطة 

  2تنظيمية''.

ي الداخلي هو نشاط يمارسه التالميذ خارج أوقات دراستام، وتتم أي ان النشاط الرياض ي الالصف

ممارسته داخل املؤسسة تحت اشراف أستاذ التربية البدنية والرياضية، والهدف من هذا النوع من النشاط 

                                                           
 .5، ص9119، دار المقداد للطباعة، غزة، 12، طالنشاط المدرسي وتطبيقاته التربويةزياد علي جرجاوي،  1 

مذكرة لنيل شهادة ماجستير غير منشور، كلية  أثر النشاط الرياضي الالصفي في تخفيف من السلوك العدواني لدى التالميذ المراهقين،محمد ناصر،  2 

 . 05، ص9116والرياضية، جامعة الجزائر،  بدنيةالعلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم التربية ال
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النشاط البدني الرياض ي، وحتى يمارس كل تلميذ  ألوانهو اتاحة الفرصة للتالميذ لكي يشتركوا في لون من 

 راته.الذي يميل له، ويطور قدالنشاط 

 أنواع النشاط الرياض ي الالصف  الداخلي:-2-2

 1يمكن ان نذكر أنواع ألانشطة الالصفية الداخلية في النقاط التالية:

  منافسات في ألالعاب الجماعية املختلفة )كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد( بين ألاقسام والسنوات

 املختلفة.

  الجماعية ولاجتماعية )العاب ص رى( بين هيئة التدريس والتالميذ.منافسات في ألانشطة 

  ،منافسات في ألانشطة الفردية )تنس الطاولة، الجمباز، وألعاب القوى ...الخ(، منازالت فردية )جيدو

 مالكمة، مصارعة ...الخ(.

 بين ألاقسام. بدنيةمنافسات في اللياقة ال 

 ختلفة.عروض رياضية للتمرينات بين ألاقسام امل 

 .مهرجانات وحفالت مدرسية بمناسبة ألاعياد الوطنية ولاجتماعية 

 مميزات النشاط الداخلي:-2-3

 2من اهم املميزات التربوية للنشاط الداخلي:

يتيح النشاط الداخلي فرصة التعلم عن طريق املمارسة العملية فيكتسب الرياض ي املهارات الحركية 

ويمارس الناحية لاجتماعية ويشارك في مواقف مشحونة باالنفعاالت والتي تشابه ويتعلم قواعد وقوانين اللعبة 

 الى حد كبير املواقف الحياتية الواقعية.

 يتيح فرصة لكل رياض ي بان يشترك اشتراكا إيجابيا في النشاط املحبب الى نفسه.

 ا.يتيح للرياض ي فرص اكتشاف مجاالت جديدة واكتساب خبرات لم يسبق لهم ان طرقوه

عادة ما يدير النشاط الداخلي الرياضيين أنفسهم بتوجيه واشراف املدرب ولذلك تتيح املشاركة في 

 هذا النشاط فرص التدريب على القيادة والتبعية. 

 واجبات ألاستاذ تجاه النشاط الداخلي:-2-4

  3هناك مجموعة من الواجبات تجاه ألانشطة الالصفية الداخلية وهي: 

 الطالب الذي يحس انه مريضا في أي مباراة إال بعد موافقة الطبيب. يجب ان ال يشترك 

                                                           
ة لدى يدراسة أهمية األنشطة الرياضية الصفية والالصفية في تحقيق دافعية التوجه نحو التخصصات الرياضبوسعدة محمد أمين، حرنان زين الدين،  1 

مذكرة لنيل شهاد ماستر، غير منشورة، جامعة عبد الحميد مهري، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،  ( سنة،21-9تالميذ الطور المتوسط )

 . 90، ص9107-9102قسنطينة، 

 .25، مرجع سابق، صالمنشآت والمالعب الرياضيةمحمد حسن الوشاح، محمد عبد هللا الشقارين،  2 

 .22-26، مرجع سابق، صالتربية الرياضية الفاعلة وطلبة كليات التربيةمحمد سلمان الخزاعلة، وصفي محمد الخزاعلة،  3 
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  اخضاع جميع الطالب للكشف الطبي الدقيق مرة على ألاقل سنويا عالوة على ما يحتمه القانون الخاص

 لبعض ألالعاب.

 ا اان يزود الالعبون باللوازم والتجهيزات الرياضية الخاصة للعبة، وعلى املعلم ان يتأكد من نظافت

 وتوجيدها قبل كل مباراة. 

 .يجب ان يدرب أعضاء الفرق املختلفة على املبادئ ألاساسية وخططها قبل بدء املباراة بوقت كافي 

 .العناية بالالعبين املصابين وضمان عالجهم 

 .على معلم التربية الرياضية ان يدرس ويتفهم منهج ألالعاب السنوي 

 الرياضية مالحظة تامة أثناء املباريات داخل وخارج املدرسة. رق وتصرفات أفراد الف عليه ان يالحظ سلوك  

  م بحفظ ونظافة ألادوات والتجهيزات الرياض ي، وصيانة املالعب الرياضية تايعلى معلم التربية الرياضية أن

 املدرسية بصورة جيدة وتكون صالحة لالستعمال في جميع ألاوقات.

 أهداف النشاط الداخلي:-2-5

 1اهم ألاهداف الناتجة عن ممارسة ألانشطة الالصفية الداخلية في: يمكن ان نحصر 

 اتاحة الفرصة للرياض ي لتنمية مهاراته التي اكتسباا في التربية الرياضية 

 .اتاحة الفرصة للرياض ي لتحسين ألاداء وتثبيته في ألانشطة املختلفة 

 .تكسب الرياض ي لانتماء للمجموعة 

 ي الفوز او الخسارة.تكسب الرياض ي الروح الرياضية ف 

 .تنمي الطموح وتحقيق النجاح 

 .)تنمي الشخصية )لاستقاللية والقيادة 

 النشاط الرياض ي الالصف  الخارجي:-7

 مفهومه: -7-1

''يختلف مفهوم ألانشطة الرياضية الخارجية من رياض ي الى آخر ومن دولة الى أخرى ففي اغلب الدول 

اختيارية لش ل أوقات فراغهم بنشاط نافع يادف الى اتساع قاعدة مزاولة العربية يعرفوهناا بأهناا أنشطة 

   2الرياضة وتحقيق النمو البدني والصحي والعقلي والنفس ي للرياض ي''.

ض ان '' النشاط الرياض ي الالصفي الخارجي يعتبر جزءا مكمال من البرنامج العام ويقول شلتوت ومعو 

انية الرياض ي، والنشاط الخارجي يعتبر إمكال انه يخص املمتازين في ألاداء الشامل للتربية الرياضية باملدرسة، إ

                                                           
 .27محمد حسن الوشاح، محمد عبد هللا الشقارين، مرجع سابق، ص 1 

 .25محمد حسن الوشاح، محمد عبد هللا الشقارين، مرجع سابق، ص 2 
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تربوية كبيرة في إطار تدريب املستويات القيمة املدرسية ويعمل النشاط الخارجي على لارتفاع بمستوى ألاداء 

  1الرياض ي، والتعرف على نواحي القوة والضعف في تدريب الفرق''.

من نطاق املدرسة الى التعامل مع البيئة املحيطة وذلك طريق لاشتراك  وكذلك هو العمل على الخروج

في املسابقات التي تنظمها إدارة التعليم بين مدراس املنطقة او إقامة أيام رياضية مع املدارس والهيئات املجاورة 

ي القطاع اض ي فبادف اكتشاف املواهب الرياضية وصقلها وتوجياها لتكون ذخيرة فعالة يستخدمها املجال الري

  2ألاهلي''.

 انواعه:-7-2

 تتمثل أنواع النشاط الرياض ي الالصفي الخارجي فيما يلي: 

 هوكي...الخ(.-قدم-طائرة-سلة-منافسات في ألانشطة الجماعية بين املدرسة واملدارس ألاخرى )كرة يد 

 في ألانشطة الفردية بين املدرسة واملدارس ألاخرى )تنس الطاولة، جمباز، العاب قوى، سباحة،  تامنافس

 درجات، جودو، مصارعة، كاراتيه...الخ(.

 وبين املدرسة واملدراس آلاخرى.بدنيةمنافسات بين فرق اللياقة ال ، 

 الجمهورية.-املنطقة-إقامة املهرجانات الرياضية على مستوى املدرسة 

  ألانشطة الكشفية وخدمة البيئية املحلية.إقامة 

 أسس اعداد وتن يم النشاط الالصف  الخارجي:-7-3

يكتمل مفهوم النشاط الرياض ي الخارجي بسائر أجزاء البرنامج، من حيث الواجبات التربوية وفي بعض 

توجد له تحديات العالم يوجد تنظيم منتقى لل اية إلدارة هذا اللون من النشاط، وفي اغلب هذه الدول دول 

رياضية متخصصة في إدارة هذا النشاط الرياض ي، ومن اهم ألاسس التي يجب مراعاتاا والتي تتيح فرصة من 

 3النجاح للنشاط الخارجي، ما يلي: 

  مراعاة املرحلة السنية للطالب عند اختيار الفرق الرياضية، حيث ان كل نشاط يتطلب خصائص بدنية

 وقدرات خاصة.

  اختيار أعضاء الفرق الرياضية من ذوي لاخالق الحميدة واملستوى املناسب في ألاداء ولاهتمام مراعاة

 بتحديد فترات لتدريب أعضاء الفرق الرياضية وبحيث ال يعوقهم التدريب في التحصيل الدراس ي.

 .لاهتمام بتوفير إلامكانات الالزمة لنجاح النشاط 

 شاطات متنوعة، وعدم لاقتصار على نوع او نوعين من النشاط.العمل على تكوين فرق رياضية في عدة ن 

                                                           
 .25مرجع سابق، صمحمد محمد درويش حملى،  1 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 10، طدرس التربية الرياضية في مرحلة التعليم األساسي بين النظرية والتطبيقمحمد سعيد غرضي،  2 

 .062، ص9112

 .97بوسعدة محمد امين، حرنان زين الدين، مرجع سابق، ص 3 
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 .لاهتمام بضرورة احترام أعضاء الفرق الرياضية للقوانين والروح الرياضية والقيم التربوية 

 .تخصيص جوائز للفائزين وألحسن فريق مهزوم وألحسن العب في لاخالق 

 مميزات النشاط الالصف  الخارجي:-7-4

 1الخارجي العديد من املميزات، والتي نذكر مناا:للنشاط الالصفي 

 لارتفاع بمستوى ألاداء الرياض ي 

 .تعلم قوانين ألالعاب وخطط اللعب 

  التعرف على طرق فنية جديدة في ألاداء ومقارنتاا بالطرق املستخدمة واستنباط طرق جديدة لرفع من

 مستوى ألاداء.

  املحافظة عليه.تحقيق النمو البدني والصحي والعقلي والنفس ي و 

 .تحقيق النمو والتكيف لاجتماعي 

 .تنمية النضج لانفعالي وتطوير العادات والسلوكيات املختلفة 

 اهداف النشاط الالصف  الخارجي:-7-5

هناك العديد من ألاهداف التي يسعى الى تحقيقها برنامج ألانشطة الالصفية الخارجية، والتي نذكر 

  2مناا: 

  للتالميذ املمتازين في ألانشطة الرياضية لتمثيل مدرستام في املنافسات التي تنظمها املنطقة اتاحة الفرصة

 التعليمية او على مستوى الجمهورية.

 .اتاحة الفرصة للتالميذ لتنمية قدراتام ومواهبام الرياضية 

 .مساعدة التالميذ على تحقيق مستوى البطولة والحاقهم باألندية الرياضية 

 ة للتالميذ للتعلم وتثبيت القوانين وفق النشاط املمارس.اتاحة الفرص 

 .مساعدة التالميذ على حسن است الل وقت الفراغ 

 .تنمية القيادة والتبعية والروح الرياضية 

 .استكمال تحقيق خطة التربية الرياضية املدرسية 

 واجبات ألاستاذ تجاه النشاط الالصف  الخارجي:-7-6

  3التي يجب على أستاذ التربية البدنية والرياضية مراعاتاا وتتمثل في:من الواجبات  توجد مجموعة

 .تحديد أوقات التدريب واملباريات بحيث ال يتعارض مع فترات الدارسة 

 .وضع جدول زمني لتنظيم استخدام إلامكانات الرياضية وان يكون النشاط مناسبا لألدوات املتوفرة 

                                                           
 .25رين، مرجع سابق، صمحمد حسن وشاح، محمد عبد هللا الشقا 1 

 .997محمود فهيم محمد، مرجع سابق، ص 2 

 .25-25محسن محمد درويش حمص، مرجع سابق، ص 3 
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  املدرسة.عدم التفرقة بين أعضاء الفرق وتالميذ 

 .تدريب التالميذ على القيادة بإشراكهم في إدارة هذا النشاط عن طريق اللجان املختلفة 

 .قيادة التالميذ وتوجياهم ومالحظة سلوكهم في مباريات املدرسة سواء داخلها او خارجها 

 لياقة لالتأكد من توفر شروط لاشتراك في ألاعضاء الذين يمثلون املدرسة في هذه املسابقة من حيث ا

 الطبية )موافقة ولي لامر( مع أي شروط أخرى تراها املدرسة.

 أهمية النشاط الرياض ي الالصف  الخارجي:-7-7

وعن أهمية النشاط الالصفي الخارجي يرى الدكتور هاشك خطيب ان النشاط الرياض ي الخارجي 

ذلك  لحركة الرياضية وباإلضافة الىناحية أساسية مهمة في منااج التربية الرياضية ودعامة قوية ترتكز علياا ا

الدروس املنهجية، كما ان النشاط الخارجي هو تلك املمارسة التنافسية في فإنه يكمل النشاط الذي يزاوله 

بين الفرق الرياضية، والتي تحتاج الى إعداد خاص قبل لاشتراك في املنافسة ،وهذا من حيث لاختيار وانتقاء 

الفرق في بداية املوسم الدراس ي وكذلك فيما يخص تدريب وإعداد هذه الفرق  التالميذ الرياضيين وتشكيل

  1وهذا من أجل لاستعداد للدخول في املنافسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22محمد ناصر، مرجع سابق، ص 1 
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 خالصة:-

فية، والرياضية، ألانشطة الالص بدنيةبعد تطرقنا في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث )أستاذ التربية ال

الوسائل التعليمية(، توصلنا الى أن هذه العوامل مرتبطة فيما بيناا ومكملة لبعضها البعض ومن ألاسباب 

 والرياضية، واستفادة التالميذ وتطوير قدراتام والوصول  بدنيةاملؤثرة بشكل مباشر على نجاح حصة التربية ال

  الى تحقيق ألاهداف املرغوبة.
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 الفصل األول:

إجراءات 

 البحث
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 تمهيد:

بعد ان عرجنا في الجانب النظري على شرح الجوانب املتعلقة بموضوع بحثنا هذا وتطرقنا بالشرح 

نعرف سلكل جانب منها، سنتطرق في هذا الفصل الى التعريف باملنهج والذي يتمثل في املنهج الوصفي وكذا 

بمجتمع البحث وكيفية اختيارنا للعينة وألادوات املستعملة وكيفية فرز الاستبيان ومجاالت بحثنا )املجال 

 الزماني، املجال املكاني(، وكذا متغيراته.
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 املنهج املتبع:-1

وترجع هذه الكلمة الى أصل يوناني، يعني البحث او  Méthode''ترجمة كلمة منهج باللغة الفرنسية 

النظر او املعرفة واملعنى الاشتقاقي لها يدل على الطريقة او املنهج الذي يؤدي الى الغرض املطلوب ويعرف أحد 

العلماء املنهج بانه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من ألافكار أما من اجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا 

  1البرهنة على حقيقة ال يعرفها آلاخرون''.او من اجل 

واملنهج املتبع في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي والذي يعرف على أنه ''وصف منظم ودقيق للحقائق 

وفي تعريف اخر هو'' دراسة الواقع  2في ميدان من ميادين املعرفة املختلفة بطريقة موضوعية وصحيحة''،

  3معين او مجموعة من ألافراد من ألاحداث او مجموعة ألاحداث''.السائد املرتبط بظاهرة أو موقف 

 متغيرات البحث:-2

 :ألاول املتغير -2-1

''عبارة عن املتغير الذي يفترض الباحث انه السبب أو أحد ألاسباب لنتيجة معينة، ودراسته قد  

واملتغير املستقل في بحثنا هذا هو بعض العوامل البيداغوجية )ألاستاذ،  4تؤدي الى معرفة تأثيره على متغير آخر''،

 ألانشطة الالصفية، الوسائل التعليمية(.

 :الثانياملتغير -2-2

وفي بحثنا هذا املتغير التابع هو الاقبال  5''ويعرف بانه املتغير الذي يتغير نتيجة تأثير املتغير املستقل''،

 على حصة التربية البدينة والرياضية.

 مجتمع وعينة البحث: -3

 مجتمع البحث: -3-1

يعرف مجتمع على أنه ''جميع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها، ونعني به أيضا جميع 

   6البحث''.ألافراد وألاشخاص او ألاشياء الذين يكونون موضوع مشكلة 

                                                           
 .02، ص0101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 10، طمناهج البحث العلمي في علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضيبوداود عبد اليمين،  1 

 .88نفس المرجع، ص اليمين، عبد بوداود 2 

 .33، ص3011مؤسسة شباب الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، 0، طفي مناهج العلومحسين عبد الحميد رشوان،  3 

  .002ص ، دار الفكر العربي،10، طالبحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي، أسامة كامل راتب،  4 

 .001نفس المرجع، ص راتب، كامل أسامة عالوي، حسن محمد 5 

، 0103، مكتبة المجتمع للنشر والتوزيع، عمان، 0، طالتربية الرياضيةأدوات البحث العلمي في محسن علي السعداوي، سلمان الحاج عكاب الجنابي،  6 

 .31ص



 منهجية البحث                                    :                                        األولالفصل  

 

71 

لوالية ام البواقي، وباإلضافة الى جميع أساتذة  كل متوسطاتويتكون املجتمع ألاصلي للدراسة من 

 متوسطة. 701التربية البدينة والرياضية الذين يعملون في متوسطات والية ام البواقي، والبالغ عددها 

 عينة البحث:-3-2

فإذا كان '' معينة،ريقة يختارهم الباحث بط تعرف انها أعداد مناسبة من مجتمع البحث ألاصلي،

الباحث يدرس اتجاهات املعلمين في السودان فان مجتمع البحث هو جميع املعلمين في السودان، وعليه فان 

دراسة هذه الاعداد الكبيرة أمر عسير، ولكن تسيرا لذلك يختار اعداد مناسبة من املجتمع ألاصلي تعرف بعينة 

في دراسة او تحليل التربة أو املاء او الدم إذا أن للعينة الصغيرة خصائص العينة الكبيرة البحث، كما هو الحال 

 1وتحقق الهدف نفسه''.

''هي النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليها، او هي جزء من مجتمع البحث الذي 

ه لى املجتمع الذي سحبت منيتناوله الباحث بالبحث والتحليل بهدف تعميم النتائج التي يحصل عليها ع

 2العينة''.

تلميذ  700أستاذ تربية بدينة والرياضية يدرسون في الطور املتوسط و 00وتتمثل عينة بحثنا هذا في 

 .في الطور )رابعة متوسط( يدرسون 

 – العنقودية العينة تستخدمعشوائية  عنقودية بطريقة)التالميذ(  العينة هذه افراد اختيار وتم''

 ريدي التي بالخصائص العينة أفراد تميز أو محدودة الحاالت بعض عن املعلومات تكون  عندما متعددة املراحل

 ينةالع أما كبيرة، جغرافية رقعة وفي كبير املجتمع أفراد عن املعلومات تكون وكذلك عندما  3،''بحثها  الباحث

 او ختيار،الا  في متكافئة فرص املجتمع مفردات من مفردة لكل يكون  بحيث اختيارها يتم التي وهي'' العشوائية

  4.''املجتمع في أخر فرد أي لنصيب مساويا يستجوب أو ليسأ ان احتمال من فرد كل نصيب يكون 

من عدد املتوسطات مجتمع البحث من هذه  %70متوسطات أي حوالي  70حيث تم اختيار عشوائيا 

 تلميذ يدرسون في السنوات الرابعة متوسط بطريقة عشوائية. 700املتوسطات العشر تم اختيار 

أستاذ يدرسون  070كما تم اختيار عينة من أساتذة التربية البدنية والرياضية والذي يبلغ عددهم 

 .%00عشوائية والتي تصل نسبتهم الى حوالي  أستاذ بطريقة 00في الطور املتوسط حيث تم اختيار 

                                                           
 .000، ص0112، دار الفكر العربي، دمشق، 0، طالموجز في منهج البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانيةسيف اإلسالم سعد عمر،  1 

 .33مرجع سابق، ص الجنابي، عكاب الحاج سلمان السعداوي، علي محسن 2 

 .38بوداود عبد اليمين، مرجع سابق، ص 3 

 .21، ص0110، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0مروان عبد المجيد إبراهيم، طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدينة والرياضية، ط 4 
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 مجاالت البحث:-4

 املجال الزماني:-4-1

شرعنا في هذا البحث في شهر جانفي، اما الاستبيان تم تحضيره في شهر مارس ثم بدانا توزيعه في 

، وقد تم فرز وتحليل النتائج في الفترة املمتدة بين 70/00/0071الى غاية  70/00/0071الفترة املمتدة بين 

 .4/0/0071وأنهينا بحثنا في  02/00/0071الى غاية  71/00/00071

 املكاني:  املجال-4-2

 متوسطات في مختلف بلديات والية ام البواقي وهذه املتوسطات هي: 70قمنا بالبحث امليداني في 

 ( ملتوسطات عينة الدراسة7-0جدول رقم )ال

 املدينة اسم املتوسطة

 عين فكرون محري السبتي

 عين كرشة 00الجديدة 

 ام البواقي وقاف السبتي

 ام البواقي حمو بوزيد

 عين البيضاء الطاهرحميمي 

 عين البيضاء ابن سينا

 عين البيضاء فاضلي لخضر

 مسكيانة ابن باديس

 فكرينة دلفي حمادة

 بريش معمري ميلود
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 ألادوات املستعملة:-5

  :الاستبيان-5-1

عرف الدكتور جمال زكي والسيد ياسين الاستبيان بانه ''وسيلة من وسائل جمع البينات، وتعتمد 

على استمارة تتكون من مجموعة من الدراسة ليقوموا بتسجيل اجاباتهم على ألاسئلة الواردة به، أساسا 

 1واعادته ثانية ويتم كل ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء في فهم ألاسئلة أو تسجيل إلاجابات عليها''.

مسالة ما تتطلب من وكذلك هو '' أداة تتضمن مجموعة من الفقرات أو العبارات التقريرية حول 

 2الفرد إلاجابة عنها بطريقة يحددها الباحث بحسب أغراض البحث''.

 املغلقة: ألاسئلة-5-2-1

تكمن خاصيتها في تحديد مسبق لألجوبة  استفهامي،وهي أسئلة بسيطة في غالب ألاحيان تطرح على شكل     

 ال.من نوع موافقة وعدم املوافقة أو إلاجابة بنعم أو 

 مفتوحة:نصف  ألاسئلة-5-3-2

تحتوي هذه ألاسئلة على فرعين أو أكثر فرعها ألاول يكون مغلقا وفرعها ألاخيرة يتميز بالحرية الكاملة      

   للمجيب.

    الاستطالعية:الدراسة - 6

'' تأثير بعض العوامل البيداغوجية بزيادة اقبال التالميذ على ممارسة من خالل دراستنا حول موضوع     

 سنة دراسة ميدانية بمتوسطات والية أم البواقي''. 70-77حصة التربية البدنية والرياضية 
وهذا من أجل تخصيص  تلميذ يدرسون سنة رابعة متوسط 700ل  وتم من خالل هذه الدراسة تقديم استبيان

 تعليم متوسطاستاد  00الفرضيات، وكدا تم تقديم استبيان ل وجمع املعلومات وألافكار والتحقق من 

 :لالستبيان السيكومترية خصائص-7

 ثبات الاستبيان:-7-1

 0.12تم حسب معامل ثبات الاستبيان بطريقة ألفا كرو مباخ وبعد توزيع الاستمارة تبين أن معامل الثبات 

 وهي درجة دالة على ثباته.

 صدق الاستبيان:-7-2

 القدرة أو الظاهرة التي وضع لقياسها.املقصود بصدق الاستبيان هو أن يقيس الاختبار بالفعل 

 : صدق املحكمين:أوال

يمكن حساب صدق الاختبار بعرضه على عدد من املختصين والخبراء في املجال الذي يقيسه الاختبار فإذا قال 

للخبراء إن هذا يقيس السلوك الذي وضع لقاسه فإن الباحث يستطيع الاعتماد على حكم الخبراء، يقصد 

                                                           
 .28مروان عبد المجدي إبراهيم، مرجع سابق، ص 1 

 .01، ص0112، دار وائل للنشر، عمان، 0، طأسس البحث التربويعبد الحافظ الشايب،  2 
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ان أن يقيس فعال ما وضع لقياسه وال يقيس شيئا بدال منه أو باإلضافة إليه عند وضع اختبار بصدق الاستبي

لقياس القوة يجب أن يقيس القوة للعينة املراد تحديد هذه الصفة لديها وال يقيس التحمل مثال بدال منها أو 

 باإلضافة اليها...

معيين للتربية البدنية وبعد التوجيهات قمنا حيث تم عرض أداة الاستبيان على مجموعة من ألاساتذة الجا

 بتعديل بعض العبارات وحذف بعضها كونها خارجة عن املوضوع أو مكررة في املعنى.

 الصدق الذاتي: الصدق الذاتي هو قيمة الجذر التربيعي لقيمة ثبات الاستبيان وهو يمثل معامل الثبات. ثانيا:

 .0.20=    الثبات√الصدق الذاتي = الجذر التربيعي للثبات = 

 :املستعملةإلاحصائية والوسائل التقنية -8

تعتبر الطريقة الثالثية ألاكثر استعماال من أجل تحديد املعطيات العددية وهذا الستخراج النسب املئوية     

 يلي.ملعطيات كل سؤال لهذا فقانون العالقة الثالثية يكون كما 

 x 700العدد الفعال )التكرارات(  املئوية =النسبة 

 مجموع التكرارات                         

 الاستبيان الثبات قيمة لحساب وذلك اختبار الفا كرونباخ:

 النتائج مختلف بين مقارنة بإجراء الاختبار هذا لنا يسمح :"2 كا" تربيع كاف اختبار 

 :يلي كما وهي الاستبيان خالل من عليها املحصل

 2) تن-تح (مجموع =2 كا

 نت                  

 .الاختبار خالل من املحسوبة القيمة :2 كا *

 .املشاهد الواقعية الحقيقية التكرارات عدد :حت *

 .املتوقعة النظرية التكرارات عدد :نت *

  α= 0.05.الداللة مستوى " املعياري  الخطأ درجة   -

 .الفئات عدد تمثل "ه" حيث ،1 - ه =ن الحرية درجة -

 SPSSبرنامج 
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 خالصة: 

يمكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بين أهم الفصول التي ضمتها دراستنا 

ألنه يحتوي على اهم العناصر ألاساسية التي قادتنا الى احتواء اهم املتغيرات والعوامل التي كان باإلمكان ان 

منها  عناصر التي تهم دراستنا بشكل كبير،تعيق السبر الحسن لهذه الدراسة، ولقد تناولنا في هذا الفصل اهم ال

 املنهج املتبع ومتغيرات البحث، وألادوات املستعملة...الخ. 



 

:الثانيالفصل   

وتحليل عرض 

االستبيان  نتائج  
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 عرض وتحليل نتائج الاستبيان املوجه لألساتذة:-1

 (6، 5، 4، 3، 2، 1عرض وتحليل نتائج الفرضية ألاولى )-1-1

 خالل ألاداء في حصة التربية البدنية والرياضية هل؟ السؤال ألاول:

 معرفة طريقة عمل ألاستاذ خالل ألاداء الهدف من السؤال:

 (: يوضح طريقة عمل الاستاذ2-2جدول رقم )

c النسبة التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(11( 9 تعطي مجال من الحرية للتالميذ في ألاداء

 غير دال 198591 18311
 %(12( 41 اتباع ألاداء املطلوب بصرامة

 %(99( 9 التالميذ يفعلون ما يريدون ترك 

 %199 59 املجموع

 

 
 (: يوضح طريقة عمل ألاستاذ1-2شكل رقم )

أنهم  % (28(من خالل الجدول نالحظ أن أغلبية ألاساتذة والتي تقدر نسبتهم بـعرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة فقالوا إنهم يعطون مجال من الحرية % (82(يستعملون أسلوب اتباع ألاداء املطلوب بصرامة، أما 

طريقة أو أسلوب عمل يتبعه، ولكن أغلبية أساتذة التربية أن لكل أستاذ نستنتج للتالميذ في ألاداء، ومنه 

البدنية والرياضية ينتهجون ألاسلوب الديكتاتوري أي اتباع ألاداء املطلوب بصرامة، وهذا حتى يكون أداء 

سليما وينالوا الفائدة املطلوبة من كل أداء، وحتى تتطور قدراتهم وفق منهج علمي مدروس التالميذ صحيحا و 

 ومخطط ال يقبل العشوائية، وكذلك الوصول الى تحقيق ألاهداف املرجوة واملسطرة من طرف ألاساتذة. 

 نقبل فرض العدم  املجدولة                  القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة
  

حرية في األداء
18%

لون ترك التالميذ يفع
ما يريدون

0%

اتباع األداء 
المطلوب بصرامة

82%

)(22

0 v 
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 ؟في حالة عدم نجاح تمرين خالل ألاداء في الحصة هل تقوم :الثانيالسؤال 

 ألاداء.معرفة حلول ألاساتذة في حالة عدم نجاح تمرين خالل  الهدف من السؤال:

 حلول ألاساتذة في حالة عدم نجاح تمرين خالل ألاداء(: يوضح 3-2جدول رقم )

c النسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(44( 22 تكرار التمرين والتأكيد على انجاحه

 غير دال 198591 98929
 %(56( 21 تغير التمرين شرط ان يخدم نفس الهدف

 %(99( 99 املرور الى تمرين التالي )تمرين آخر(

 %199 59 املجموع

 

 
 حلول ألاساتذة في حالة عدم نجاح تمرين خالل ألاداء(: يوضح 2-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من  % (44(نالحظ من خالل املعطيات انه في حالة عدم نجاح تمرين خالل ألاداء في الحصة، فان نسبة 

فقد أجابوا بأنهم يقومون  % (65(ألاساتذة اجابوا بأنهم يقومون بتكرار التمرين والتأكيد على نجاحه، أما نسبة

أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يسعون دائما ومنه نستنتج ر التمرين شرط ان يخدم نفس الهدف، بتغي

نجاح ألاداء خالل الحصة بعدة طرق ومنها تكرار التمرين والتأكيد على انجاحه ولكن هذه الطريقة قد االى 

 اح قد تقل ثقة التلميذ بقدراتهتؤدي بالتلميذ الى الشعور بامللل بسبب التكرار، وكذلك في حالة عدم نج

وكذلك يصاب باإلحباط وقد تؤدي هذه ألاسباب الى تهرب التلميذ من ألاداء، أما تغيير التمرين بشرط أن يخدم 

نفس الهدف فهذا يزيد من دافعية التالميذ على ألاداء والنجاح وكذلك يبعده عن الشعور بامللل وإلاحباط 

 من غرأص املحسوبة تربيع كاي قيمة ألاداء، ويشعره باملتعة خالل ألاداء.ويزيد من ثقته بنفسه على إنجاح 

  العدم فرض نقبل                  املجدولة القيمة

 

 

تكرار التمرين 
والتأكيد على 

انجاحه
44%

المرور الى تمرين 
(تمرين آخر)التالي 

0%

ط تغير التمرين شر
ان يخدم نفس 

الهدف
56%

)(22

0 v 
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 في الحصة ماهي إلاجراءات املتبعة؟بسلوك غير مرغوب  التالميذقيام في حالة  السؤال الثالث:

 معرفة ما يفعله ألاستاذ في حالة تمرد تلميذ في الحصة. الهدف من السؤال:

 ما يفعله ألاستاذ في حالة تمرد تلميذ في الحصة(: يوضح 4-2جدول رقم )

c النسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(34( 11 طرده من الحصة

 غير دال 148169 18315

 %(12( 96 توبيخه

 %(99( 99 تركه

 %(99( 99 تحويله الى املجلس التأديبي

 %(54( 21 التكلم معه ملعرفة سبب التمرد

 %199 59 املجموع

 

 
 

 ما يفعله ألاستاذ في حالة تمرد تلميذ في الحصة(: يوضح 3-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة اجابوا بأنهم يقومون بطرد التلميذ من الحصة في حالة  % (44(من خالل نتائج الجدول نجد أن 

 % (64(فقد قالوا بأنهم يقومون بتوبيخ التلميذ، أما اغلبية ألاساتذة والتي تقدر نسبتهم ب % (88(تمرد، أما

دنية بفقد اجابوا بأنهم يقومون بالتكلم مع التلميذ ملعرفة سبب التمرد، منه نستنتج ان أستاذ التربية ال

والرياضية في حالة تمرد تلميذ خالل الحصة يقوم بالتكلم معه ملعرفة سبب تمرده، وهذا حتى يفتح مجاال من 

الحوار مع التلميذ يقوي عالقته معه ويفهم سبب التمرد فيقوم بنصحه وتوجيهه مما يزيد دافعية التلميذ نحو 

دوة اذ وكذلك أستاذ التربية البدنية والرياضية يعتبر ق، وتقوى العالقة بينه وبين ألاستبدنيةممارسة التربية ال

للتالميذ في املؤسسة التربوية بحيث جميع التالميذ يرجعون اليه عندما يواجهون مختلف املشاكل في املؤسسة، 

هم باإلحراج وقد تقل دافعيتوعلى ألاستاذ تجنب طرد التالميذ وتوبيخهم ألن هذا يسبب لهم الغضب والشعور 

طرده من الحصة
34%

توبيخه
12%

تركه
0%

تحويله الى المجلس
التأديبي

0%

التكلم معه لمعرفة
سبب التمرد

54%
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 نم أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة التربية البدنية مما يؤدي الى الانقطاع عن ممارسة تماما. نحو حصة

       العدم فرض نقبل املجدولة القيمة

 هل تستخدم مختلف أنواع التحفيز لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد؟ السؤال الرابع:

 معرفة مدى استخدام ألاستاذ ألنواع التحفيز املختلفة. الهدف من السؤال:

 (: يوضح مدى استخدام ألاستاذ للتحفيزات5-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 نعم

 %(99( 99 ال غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 
 يوضح مدى استخدام ألاستاذ للتحفيزات (:4-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

أستاذ اجابوا بأنهم يستخدمون مختلف  65من خالل الجدول نالحظ أن كل ألاساتذة والذي يقدر عددهم ب  

 دنيةبومنه نستنتج ان جميع أساتذة التربية ال أنواع التحفيز لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد في الحصة،

مختلف أنواع التحفيز لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد خالل الحصة، بحيث ان الحوافز يستخدمون 

لجعل التلميذ يقدم أفضل ما عنده، كما تعمل على تحفيز  بدنيةالتشجيعية من الضروريات في حصة التربية ال

تجعله يشعر و  بدنيةوملادة التربية الالتلميذ على تحسين ألاداء واملمارسة الرياضية، وتزيد من محبته لألستاذ 

 املحسوبة عتربي كاي قيمة بالسعادة والثقة بالنفس بحيث تجعل التلميذ يعمل دائما على تقديم أفضل ما لديه.

    العدم فرض املجدولة نقبل القيمة من أصغر

 

 

نعم
100%

ال
0%
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 الحصة؟ في نهايةهل تفتح مجاالت من حوار مع التالميذ  :الخامسالسؤال 

 معرفة مدى فتح ألاستاذ ملجاالت الحوار مع التالميذ. السؤال:الهدف من 

 (: يوضح مدى فتح ألاستاذ ملجاالت الحوار مع التالميذ6-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(91( 94 نعم

 غير دال 198591 48193
 %(99( 99 ال

 %(92( 46 احيانا

 %199 59 املجموع

 

 

 

 (: يوضح مدى فتح ألاستاذ ملجاالت الحوار مع التالميذ5-2شكل رقم )

  عرض وتحليل النتائج:

من ألاساتذة اجابوا بنعم أي انهم يفتحون مجاالت من الحوار مع التالميذ،  % (52(نجد من الجدول ان نسبة

اجابوا بأنهم يفتحون أحيانا مجاالت الحوار مع التالميذ، أما عدم فتح مجاالت الحوار فكانت  % (28(ونسبة 

لتي ، واله تأثير إيجابي يجب فتح مجال من الحوار مع التالميذ خالل الحصة  نستنتج ان ، ومنه% (55(نسبته 

وبات الصع دف الحصة واهمتتمثل في معرفة تطلعات واهتمامات التالميذ، وكذلك معرفة مدى استيعابهم له

والعراقيل التي تواجههم خاللها وكذا معرفة دوافع التالميذ التي تساعد على تعديل وتوجيه سلوك التلميذ 

حسب املواقف والظروف املناسبة، وأهم نقطة هي تقوية العامل النفس ي بحيث هذه املجاالت من الحوار توطد 

ى ألاداء وكذا تقوي ثقتهم بنفسهم وتزيد من أهمية مادة التربية العالقة بين ألاستاذ والتالميذ وتحفزهم عل

       العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة لدى التالميذ. بدنيةال

 

نعم
8% ال

0%

أحيانا
92%
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 إذا أخطأ تلميذ في ألاداء هل تقوم؟ السؤال السادس:

 معرفة مدى اهتمام ألاستاذ باألداء الصحيح للتالميذ. الهدف من السؤال:

 (: يوضح مدى اهتمام ألاستاذ باألداء الصحيح للتالميذ1-2جدول رقم )

c النسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(66( 33 بإيجاد طريقة إلنجاح أدائه

 غير دال 198591 98221
 %(34( 11 النجاح تكرار نفس ألاداء لغاية

 %(99( 99 رار الاداءكبنصحه فقط مع عدم ت

 %199 59 املجموع

 

 

 : يوضح مدى اهتمام ألاستاذ باألداء الصحيح للتالميذ(6-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من ألاساتذة أجابوا بأنهم يعملون على إيجاد طريقة إلنجاح أداء  % (55(من خالل املعطيات نجد ان نسبة 

أجابوا بأنهم يقومون بتكرار ألاداء لغاية إنجاحه، منه نستنتج أن أساتذة التربية  % (44(التلميذ إذا ما أخطأ، و

والرياضية يعملون دائما من أجل إنجاح أداء التلميذ والوصول الى تحقيق ألاهداف املرغوبة، وهذا  بدنيةال

، ائد على جميع الجوانب النفس يوالرياضية وما تحققه له من فو  بدنيةحتى يحس التلميذ بأهمية املمارسة ال

    دمالع فرض نقبل املجدولة مةالقي من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة البدني، العقلي الاجتماعي...الخ.

  

 

 

بإيجاد طريقة 
إلنجاح أدائه

66%
دم بنصحه فقط مع ع

تكرار األداء
0%

تكرار نفس األداء 
لغاية النجاح

34%
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 (1، 6، 5، 4، 3، 2، 1) الثانيةعرض وتحليل نتائج الفرضية -1-2

 هل هناك برنامج لألنشطة الالصفية في املتوسطة التي تعمل بها؟ :ألاول السؤال 

 .وجود برنامج لألنشطة الالصفية في املتوسطاتمعرفة مدى  الهدف من السؤال:

 مدى وجود برنامج لألنشطة الالصفية في املتوسطات(: يوضح 1-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(31( 19 نعم

 %(62( 31 ال غير دال 18119 98122

 %199 59 املجموع

 

 

 املتوسطاتمدى وجود برنامج لألنشطة الالصفية في (: يوضح 1-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

فأجابوا بال، ومنه نستنتج أنه هناك  % (58(من ألاساتذة أجابوا بنعم، أما  % (42(من خالل الجدول نالحظ ان

نقص كبير في ممارسة ألانشطة الالصفية في مختلف املتوسطات وهذا راجع لعدم إعطائها أهميتها من طرف 

املسؤولين عنها، بحيث أن ممارسة ألانشطة الالصفية لها فوائد طويلة املدى ال تقتصر على مرحلة املتوسطة 

 دنيةبنحو رياضات قد يكونون ابطاال فيها في املستقبل، وهذا غير الفوائد الفقط وذلك بتكوين وتوجيه تالميذ 

 القيمة من رأصغ املحسوبة تربيع كاي قيمة والنفسية والعقلية والاجتماعية التي تحققها لهم في املتوسطات.

    العدم فرض نقبل املجدولة

  

 

نعم
38%

ال
62%
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 من املسؤول عن تنظيم هذا البرنامج؟ السؤال الثاني:

 معرفة املسؤول عن برنامج ألانشطة الالصفية في املتوسطات. من السؤال:الهدف 

 (: يوضح املسؤول عن برنامج ألانشطة الالصفية في املتوسطات9-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(64( 32 ألاستاذ

 غير دال 198591 98119
 %(36( 11 إلادارة

 %(99( 99 وزارة التربية

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح املسؤول عن برنامج ألانشطة الالصفية في املتوسطات1-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من أساتذة اجابوا بأنهم املسؤولون عن تنظيم برنامج ألانشطة  % (54(من خالل الجدول نالحظ ان نسبة

و والرياضية ه بدنيةأجابوا بأن إلادارة هي املسؤولة، ومنه نستنتج أن أستاذ التربية ال % (45(الالصفية، أما

املسؤول عن تنظيم برنامج ألانشطة الالصفية وهذا راجع ملعرفة ألاستاذ لقدرات التالميذ والوسائل املتوفرة 

والتي يضع على أساسها ألاهداف املراد تحقيقها وكذلك ألنه املسؤول عن تسيير هذا البرنامج، فيقوم ألاستاذ 

 من أصغر ةاملحسوب تربيع كاي قيمة املؤسسة وقدرات التالميذ. بوضع برنامج يتناسب مع إلامكانات املادية في

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة

 

 

 

األستاذ
64%

وزارة التربية
0%

اإلدارة
36%
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 دنيةبهل ترى أن ممارسة التالميذ لألنشطة الالصفية لها تأثير على ألاداء في حصة التربية ال السؤال الثالث:

 والرياضية؟

التالميذ في ألانشطة الالصفية وأثرها على حصة التربية مدى تأثير مشاركة معرفة  الهدف من السؤال:

 .والرياضية بدنيةال

 بدنيةمدى تأثير ممارسة ألانشطة الالصفية على ألاداء في حصة تربية (: يوضح 19-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 نعم

 %(99( 99 ال غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 

 بدنيةمدى تأثير ممارسة ألانشطة الالصفية على ألاداء في حصة تربية (: يوضح 9-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

والرياضية اجابوا على ان ممارسة التالميذ لألنشطة  بدنيةمن الجدول نالحظ أن جميع أساتذة التربية ال

نشطة والرياضية، ومنه نستنتج ان مشاركة التالميذ في ألا بدنيةالالصفية لها تأثير على ألاداء في حصة التربية ال

شطة نوالرياضية، وهذا راجع ألن التالميذ يمارسون في ألا بدنيةالالصفية لها تأثير على أدائهم في حصة التربية ال

والرياضية  بدنيةالالصفية النشاط الذي يرغبون فيه فيعملون على تطوير قدراتهم فيه، وفي حصة التربية ال

يشاركون في مختلف ألانشطة أي تحسين قدراتهم في مختلف ألانشطة، أي ان هناك ارتباط واضح بين ألانشطة 

     لعدما فرض نقبل املجدولة القيمة من رأصغ املحسوبة تربيع كاي قيمة .البدنيةالالصفية ومادة التربية 

 

 

نعم
100%

ال
0%
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 كيف يكون هذا التأثير؟ تابع لسؤال الثالث:

 الرياضيةو  بدنيةمعرفة كيف تأثر مشاركة تالميذ ألانشطة الالصفية على حصة التربية ال الهدف من السؤال:

 (: يوضح تأثير ممارسة تالميذ ألانشطة الالصفية على ألاداء 11-2جدول رقم )

c النسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 ايجابا

 %(99( 99 سلبا غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح كيفية اختيار التالميذ ملمارسة ألانشطة الالصفية19-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

اجابوا ب سلبا ومنه نستنتج  %55من ألاساتذة أجابوا إيجابا ونسبة  %855من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

 القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة ان هناك تأثير لألنشطة الالصفية على أداء التالميذ في الحصة.

     العدم فرض نقبل املجدولة

 

 

 

 

 

 

إيجابا
100%

سلبا
0%
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 كيف تقوم باختيار التالميذ ملمارسة ألانشطة الالصفية؟ السؤال الرابع:  

 معرفة كيفية اختيار التالميذ ملمارسة ألانشطة الالصفية الهدف من السؤال:

 (: يوضح كيفية اختيار التالميذ ملمارسة ألانشطة الالصفية12-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(22( 11 بطريقة عشوائية

 غير دال 198591 18136
 %(62( 31 عن طريق اختبارات

 %(16( 91 تطوع التالميذ

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح كيفية اختيار التالميذ ملمارسة ألانشطة الالصفية11-2شكل رقم )

  عرض وتحليل النتائج:

من ألاساتذة يقومون باختيار التالميذ ملمارسة النشاط الالصفي بطريقة  % (88(من الجدول نجد ان نسبة 

من  % (85(من ألاساتذة فيقومون باختيار التالميذ عن طريق اختبارات، بينما  % (58(عشوائية، أما نسبة

اختيار بألاساتذة فيختارون التالميذ عن طريق التطوع، ومنه نستنتج ان ألاغلبية الكبيرة من ألاساتذة يقومون 

التالميذ ملمارسة النشاط الالصفي عن طريق اختبارات أي بطريقة عليمة، وهذا يساعد على خلق التوافق بين 

التالميذ املشاركين في نفس النشاط وحتى تتوافق مختلف خصائص التلميذ مع النشاط املمارس، وحتى 

ة، وحتى يشعر التالميذ بقيمة واهمية يستطيع ألاستاذ العمل معهم وتطوير قدراتهم وتحقيق ألاهداف املرجو 

تجنب الاختيار بطريقة عشوائية وعن طريق تطوع التالميذ ألن  بدنية، وعلى أستاذ التربية البدنيةاملمارسة ال

لدى التالميذ كما ينقص من دافعيتهم نحو ممارسة مادة التربية  بدنيةهذا ينقص من قيمة واهمية التربية ال

ويعتبرونها مادة للعب واللهو والجري فقط، أي ال  بدنيةحول حصة التربية ال طأاخ ويكونون مفهوما بدنيةال

      العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة يعطونها قيمتها الحقيقية.

 

بطريقة عشوائية
22%

عن طريق اختبارات
62%

تطوع التالميذ
16%
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 خالل الحصة هل يتفاعل التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية؟ السؤال الخامس:

 نيةبدمعرفة مدى تفاعل التالميذ ملمارسين ألانشطة الالصفية خالل حصة التربية ال السؤال:الهدف من 

 والرياضية.

 بدنيةمدى تفاعل التالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية خالل حصة التربية ال(: يوضح 13-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(14( 16 أكثر من التالميذ غير املشاركين

 غير دال 198591 18129
 %(16( 93 مثل التالميذ غير املشاركين

 %(99( 99 أقل من التالميذ غير املشاركين

 %199 19 املجموع

 

 

 بدنية(: يوضح مدى تفاعل التالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية خالل حصة التربية ال12-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة يرون أن التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية أكثر  % (24(نالحظ من خالل معطيات الجدول أن

من ألاساتذة فأجابوا بان التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية  % (85(تفاعل من التالميذ الغير ممارسين، و

، ومنه نستنتج أن مشاركة التالميذ في ألانشطة الالصفية تجعلهم أكثر يتفاعلون مثل التالميذ غير املمارسين

املشاركين  ذوالرياضية، وهذا راجع الى رغبة التالمي بدنيةتفاعال من التالميذ غير املمارسين خالل حصة التربية ال

 تربيع كاي يمةق .بدنيةفي ألانشطة الالصفية في تطوير قدراتهم وتحسين مستواهم، ولزيادة محبتهم للممارسة ال

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة

 

 

 

أكثر من التالميذ 
غير المشاركين

84%

ر أقل من التالميذ غي
المشاركين

0%
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 خالل الشرح هل ترى أن التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية من ناحية التركيز؟ السؤال السادس:

معرفة مدى تركيز التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية خالل شرح بالنسبة للتالميذ  الهدف من السؤال:

 غير املمارسين.

 بدنيةمدى تركيز التالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية خالل حصة التربية ال(: يوضح 14-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(14( 16 أكثر من التالميذ غير املشاركين

 غير دال 198591 18129
 %(16( 93 مثل التالميذ غير املشاركين

 %(99( 99 أقل من التالميذ غير املشاركين

 %199 19 املجموع

 

 

 بدنيةحصة التربية ال (: يوضح مدى تركيز التالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية خالل13-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة يرون أن التالميذ املشاركين في ألانشطة الالصفية أكثر تركيز  % (24(من خالل الجدول نجد أن

من ألاساتذة فأجابوا بانه ال يوجد فرق في التركيز  % (85(خالل الشرح من التالميذ غير املشاركين، أما بنسبة

لدى التالميذ خالل الشرح، ومنه نستنتج من الجدول ان التالميذ املشاركين في ألانشطة الالصفية أكثر تركيزا 

خالل الشرح من التالميذ غير املشاركين، وهذا راجع الى محبتهم ملمارسة النشاط البدني بحيث يريدون معرفة 

رياض ي ال باألداءمن قوانين وطرق ألاداء وكيفية النجاح وكل ما هو مرتبط  بدنيةو مرتبط باملمارسة الكل ما ه

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمةمن معلومات. 
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الرياضية و  بدنيةهل ترى ان تالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية يحضرون لحصة التربية ال السؤال السابع: 

 بشكل دائم؟

 بدنيةمعرفة مدى حضور التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية لحصة التربية ال الهدف من السؤال:

 والرياضية بالنسبة للتالميذ غير املمارسين.

 بدنيةالتالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية لحصة التربية المدى حضور : يوضح (15-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(19( 11 نعم

 %(11( 92 ال غير دال 18119 38191

 %199 19 املجموع

 

 

  بدنيةالالصفية لحصة التربية ال(: يوضح مدى حضور التالميذ املمارسين ألانشطة 14-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة أجابوا بنعم أي ان التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية  % (22(نجد من خالل الجدول ان نسبة 

أجابوا بـ ال، ومنه  % (88(والرياضية من التالميذ غير املمارسين، أما نسبة  بدنيةأكثر حضورا لحصة التربية ال

ة وهذا واضح والرياضي بدنيةنستنتج ان مشاركة التالميذ في ألانشطة الالصفية لها تأثير على حصة التربية ال

وية وتق بدنيةمن خالل الحضور الدائم للتالميذ، ويرجع هذا الى زيادة تحفيز التالميذ على مادة التربية ال

 دنيةبغبتهم في تحسين وتطوير قدراتهم بشكل عام في حصة التربية ال، وكذلك ر بدنيةدوافعهم نحو املمارسة ال

 ملجدولةا القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة والرياضية وبشكل خاص في النشاط الالصفي املمارس.

    العدم فرض نقبل

 

 

نعم
89%
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 (6، 5، 4، 3، 2، 1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة )-1-3

 والرياضية؟ بدنيةمن املسؤول عن توفير الوسائل الالزمة ملادة التربية ال السؤال ألاول:

 والرياضية. بدنيةمعرفة املسؤول عن توفير الوسائل الالزمة ملادة التربية ال الهدف من السؤال:

 (: يوضح املسؤول عن توفير الوسائل في املؤسسة16-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(36( 11 ألاستاذ

 غير دال 198591 98991
 %(64( 32 إلادارة

 %(99( 99 طرف آخر

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح املسؤول عن توفير الوسائل في املؤسسة15-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من ألاساتذة بأنهم املسؤولون عن توفير الوسائل الالزمة ملادة التربية  % (45(نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 

من ألاساتذة أجابوا بان إلادارة هي املسؤولة عن توفير الوسائل، منه نستنتج ان  % (54(والرياضية، و بدنيةال

 أصغر حسوبةامل تربيع كاي قيمة والرياضية. بدنيةإلادارة هي املسؤولة عن توفير الوسائل الالزمة ملادة التربية ال

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من

 

 

 

األستاذ
36%

طرف آخر
0%

اإلدارة
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 هل تقوم باستغالل كل الوسائل املتوفرة في املؤسسة التي تعمل بها؟ السؤال الثاني: 

 معرفة مدى استخدام ألاستاذ للوسائل املتوفرة في املؤسسة. الهدف من السؤال:

 بدنيةاملمارسين ألانشطة الالصفية لحصة التربية المدى حضور التالميذ (: يوضح 11-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 نعم

 %(99( 99 ال غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 

  بدنيةلحصة التربية ال(: يوضح مدى حضور التالميذ املمارسين ألانشطة الالصفية 16-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

أستاذ، أجمعوا على انهم يقومون باستغالل  65من خالل الجدول نجد أن كل ألاساتذة والذي يقدر عددهم بـ 

ال كل والرياضية يقومون باستعم بدنيةكل الوسائل املتوفر في املؤسسة، ومنه نستنتج أن أساتذة التربية ال

ألادوات املتوفرة في املؤسسة وهذا لضمان السير الحسن للحصة، ولتسهيل عملية التعلم على التالميذ، وكذا 

 يمةالق من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة من أجل التنويع في التمارين حتى ال يسود امللل على الحصة.

    العدم فرض نقبل املجدولة

 

 

 

 

 

نعم
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 هل يتناسب حجم ألادوات مع عدد التالميذ لديك؟ لسؤال الثالث:ا

 معرفة توفر ألادوات في املؤسسة التعليمية. الهدف من السؤال:

 مدى تناسب حجم ألادوات مع عدد التالميذ(: يوضح 11-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(16( 91 نعم

 %(14( 42 ال غير دال 18119 18129

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح مدى تناسب حجم ألادوات مع عدد التالميذ11-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

أجابوا بأن حجم ألادوات ال يتناسب  % (24(عند تحليل الجدول نجد أن اغلبية ألاساتذة والتي تقدر نسبتهم بـ

من ألاساتذة اجابوا أنها تتناسب ، ومنه نستنتج ان حجم ألادوات في املؤسسات  % (85(مع عدد التالميذ، بينما 

ال يتناسب مع عدد التالميذ وهذا بالرغم من أن توفر الوسائل ومناسبتها لحجم التالميذ امر ضروري حتى 

رة للتالميذ بأبسط الطرق والعمل بكل راحة، وعدم مالئمة حجم ألادوات مع يستطيع ألاستاذ توصيل الفك

يؤدي الى حدوث امللل لدى التالميذ في الحصة وكذا الالمباالة باألداء وقد يصل الى مقاطعة عدد التالميذ 

 رضف نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة التلميذ للحصة لعدم الاستمتاع خاللها.

     العدم

 

 

 

 

نعم
84%

ال
16%

0%
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 تبعة؟والرياضية ما هي إلاجراءات امل بدنيةفي حالة نقص الوسائل التعليمية الخاصة بالتربية ال السؤال الرابع:

 معرفة إلاجراءات املتبعة في حالة نقص احدى الوسائل. الهدف من السؤال:

 إلاجراءات املتبعة في حالة نقص احدى الوسائل(: يوضح 19-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 تقديم طلب توفيرها

 %(99( 99 تجاهل الامر غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح إلاجراءات املتبعة في حالة نقص احدى الوسائل11-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

الجدول ان جميع ألاساتذة أجابوا بأنهم يقومون بتقديم طلب توفير الوسائل التعليمية الناقصة نالحظ من 

والرياضية، ومنه نستنتج من الجدول ان هناك اهتمام كبير من طرف أساتذة التربية  بدنيةوالخاصة بالتربية ال

 يةبدنمارسة التربية المن أجل العمل وتسير الحصة بشكل سليم، وكذا تشجيع التالميذ على م بدنيةال

 أصغر سوبةاملح تربيع كاي قيمة .والرياضية وتوفير جميع العوامل الالزمة لتسهيل عملية التعلم على التالميذ

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من

 

 

 

 

 

رهاتقديم طلب توفي
100%

تجاهل االمر
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 في حالة طلب توفير وسائل تعليمية ناقصة من طرف املسؤول عنها هل يتم توفيرها؟ السؤال الخامس:

 معرفة مدى توفير الوسائل التعليمية من طرف املسؤول عنها في حالة طلب ذلك. الهدف من السؤال:

 مدى توفير الوسائل التعليمية من طرف املسؤول(: يوضح 29-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(32( 16 نعم

 %(61( 34 ال غير دال 18119 98291

 %199 59 املجموع

 

 

 (: يوضح مدى توفير الوسائل التعليمية من طرف املسؤول19-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من  % (52(من ألاساتذة أجابوا بأنه يتم توفير الوسائل الناقصة بينما نسبة % (48(من خالل الجدول نجد أن

ألاساتذة أجابوا بأنه ال يتم توفير الوسائل التعليمية الناقصة، ومنه نستنتج أن هناك عدم اهتمام كبير ملادة 

والرياضية حتى من إدارة املؤسسة والتي دائما ما يعاني ألاستاذ معهم مشاكل حول عدم توفير  بدنيةالتربية ال

 من أصغر وبةاملحس تربيع كاي قيمة والرياضية. بدنيةال الوسائل التعليمية الناقصة والضرورية لحصة التربية

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة
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 بتك ''نعم'' هل يتم توفيرها؟اإذا كانت اج :الخامس لسؤالتابع ل

  8معرفة إذا كان توفير الوسائل التعليمية يتم في الوقت املحدد أو الالهدف من السؤال: 

 مدى توفير الوسائل التعليمية (: يوضح 21-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(99( 9 في الوقت املحدد

 %(199( 16 ال تيم توفيرها في الوقت املحدد غير دال 18119 1

 %199 16 املجموع

 

 

 التعليمية(: يوضح مدى توفير الوسائل 29-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من ألاساتذة أجمعوا على أن إلادارة ال توفر الوسائل التعليمية  % (855(من خالل الجدول نجد ان نسبة

الرياضية و  بدنيةالناقصة في الوقت املحدد، ومنه نستنتج أن هناك مشاكل كبيرة يعاني منها أستاذ التربية ال

مع إلادارة حول توفير الوسائل التي تعيق سير الحصص والتي تأثر على التلميذ سلبا، فنقص الوسائل يؤدي الى 

زيادة مدة انتظار التلميذ من أجل ألاداء وهذا يؤدي الى امللل ونقص التحفيز نحو املمارسة، وكذا يصعب على 

عبة، فيجد التلميذ نفسه ال يفهم ألاداء املطلوب بصورة ألاستاذ إيصال ألافكار ويجعل من عملية التعلم ص

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة جيدة.

 

 

 

 

 

في الوقت المحدد
0%

ي ال تيم توفيرها ف
الوقت المحدد

100%
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 من املسؤول عن صيانة الوسائل التعليمية؟ السؤال السادس:

  8معرفة املسؤول عن صيانة الوسائل التعليميةالهدف من السؤال: 

 املسؤول عن صيانة الوسائل التعليمية(: يوضح 22-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(199( 59 الاستاذ

 %(99( 9 عمال الصيانة غير دال 18119 1

 %199 59 املجموع

 

 

 املسؤول عن صيانة الوسائل التعليمية(: يوضح 21-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

أستاذ أجمعوا على أنهم املسؤولون عن  65من خالل الجدول نجد ان جميع ألاساتذة والذي يقدر عددهم 

مية، هو املسؤول عن صيانة الوسائل التعلي بدنيةصيانة الوسائل التعليمية، ومنه نستنتج أن أستاذ التربية ال

ئل أثناء اتالفها وعدم الاهتمام بها واهمالها وهذا يدل على وهذا يدل على أنه ال يوجد مصلحة لتعديل الوسا

والرياضية ألن الوسائل التعليمية تعتبر ألاساس الذي يبنى عليه درس  بدنيةأنه ال يوجد اهتمام بالتربية ال

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة والرياضية. بدنيةالتربية ال

 

 

 

 

 

األستاذ
100%
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 :للتالميذعرض وتحليل نتائج الاستبيان املوجه -2

 (1، 1، 6، 5، 4، 3، 2، 1عرض وتحليل نتائج الفرضية ألاولى )-2-1

 خالل ألاداء في حصة التربية البدنية والرياضية هل؟ السؤال ألاول:

 معرفة طريقة عمل ألاستاذ خالل ألاداء الهدف من السؤال:

 الاستاذ(: يوضح طريقة عمل 23-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(91( 13 يترك ألاستاذ لك حرية في ألاداء

 غير دال 198591 98211
 %(11( 114 صرامة في تنفيذ ألاداء املطلوب

 %(14( 23 ألاداء بشكل فوضوي 

 %199 159 املجموع

 

 
 يوضح طريقة عمل ألاستاذ(: 22-2شكل رقم )

   عرض وتحليل النتائج: 

والرياضية يتبع أسلوب  بدنيةمن التالميذ يرون أن أستاذ التربية ال % (82(نرى من خالل الجدول ان نسبة

من التالميذ فيرون أن ألاستاذ  % (52(الصرامة في تنفيذ ألاداء املطلوب أي الطريقة الديكتاتورية، أما نسبة

يرون أن ألاستاذ يتبع أسلوب ألاداء  % (84(يترك لهم حرية في ألاداء أي يتبع الطريقة الديمقراطية ونسبة 

لكل أستاذ طريقة عمل يتبعها، لكن اغلب ألاساتذة يتبعون  أنالفوضوي، ومنه نستنتج من خالل الجدول 

 املحسوبة تربيع كاي قيمة .قيق الهدف املرغوب من ألاداء املمارسالطريقة الديكتاتورية وهذا من أجل تح

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر

 

يترك األستاذ لك 
حرية في األداء

8%

صرامة في تنفيذ
األداء المطلوب

78%

األداء بشكل 
فوضوي
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 هل ترى ان اتباع ألاداء املطلوب بصرامة خالل الحصة من طرف ألاستاذ يعتبر؟ :ألاول  تابع للسؤال

 معرفة استجابة التالميذ لطريقة عمل استاذهم الهدف من السؤال:

 (: يوضح رأي التالميذ في طريقة عمل أستاذهم 24-2جدول رقم )

c النسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(91( 92 رغبة في فرض رأيه في الحصة

 غير دال 128169 98291

 %(11( 25 يةوالرياض بدنيةنظرا ألهمية حصة التربية ال

 %(99( 99 الحد من حريتك

 %(12( 123 رغبة في تحسين مستواكم

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح رأي التالميذ في طريقة عمل أستاذهم 23-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:   

أجابوا  % (88(من التالميذ أجابوا بأنها رغبة في تحسين مستواهم و % (28(من خالل الجدول نرى أن

فأجابوا بأنها رغبة في فرض رأيه خالل  % (58(والرياضية أما نسبة  بدنيةلتحسيسهم بأهمية حصة التربية ال

الحصة، ومنه نستنتج أن اغلبية التالميذ يعتبرون ان اتباع ألاستاذ للطريقة الديكتاتورية هو رغبة في تحسين 

يزيد من تفاعلهم خالل ألاداء، ويزيد من رغبتهم في املمارسة الرياضية، وهذا مستواهم ولتحسيسهم بأهمية 

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة التعلم.

 

 

 

رغبة في فرض 
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 ؟هل ترى أن ألاستاذ يشجعك على حضور الحصة السؤال الثاني:

 شعور التالميذ تجاه ألاستاذ؟معرفة  الهدف من السؤال:

 مدى تشجيع ألاستاذ للتالميذ على ألاداء الجيد(: يوضح 25-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(99( 149 نعم

 %(91( 91 ال دال 18119 418595

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح مدى تشجيع ألاستاذ للتالميذ على ألاداء الجيد24-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:   

أن نستنتج  بال ومنهمن التالميذ  % (58(، أما نسبةأجابوا بنعممن التالميذ  % (22(من خالل الجدول نرى ان 

 الفرضية نرفض فإننا املجدولة 8كا قيمة من أكبر املحسوبة 8كا قيمة ألاستاذ يؤثر على حضور التالميذ للحصة.

 .البديل الفرض ونقبل املتغيرين بين عالقة أي توجد ال أنه على تنص والتي العدم فرض أو الصفرية
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 هل يستخدم استاذكم مختلف أنواع التحفيز لتشجيعكم على ألاداء في الحصة؟ السؤال الثالث:

معرفة مدى استخدام ألاستاذ ملختلف أنواع التحفيز لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد  الهدف من السؤال:

 في الحصة.

 (: يوضح مدى استخدام ألاستاذ ملختلف أنواع التحفيز26-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(11( 132 نعم

 %(12( 11 ال غير دال 18119 28135

 %199 159 املجموع

 

 
 أنواع التحفيز(: يوضح مدى استخدام ألاستاذ ملختلف 25-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:   

من التالميذ أجابوا بأن ألاستاذ يستخدم مختلف أنواع  % (22(من خالل النتائج املوضحة في الجدول نجد أن 

أجابوا بان ألاستاذ ال يستخدم مختلف أنواع  % (88(التحفيز لتشجيعهم على ألاداء في الحصة، أما نسبة

حفيز والرياضية ملختلف أنواع الت بدنيةالتحفيز، ومنه نستنتج من خالل الجدول أن استخدام أستاذ التربية ال

 والرياضية.  ةبدنيلها دور كبير في تحفيز التالميذ على ألاداء الجيد، وعلى املشاركة الفعالة في حصة التربية ال
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 إذا كانت اجابتك ''نعم'' فما طبيعة هذه الحوافز؟ تابع لسؤال الثالث:

 معرفة مدى تأثير أنواع التحفيز املختلفة الهدف من السؤال:

 (: يوضح طبيعة الحوافز التي يستخدمها الاستاذ21-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(13( 11 نقاط

 غير دال 128131 18196

 %(14( 11 تصفيق

 %(51( 95 مدح

 %(15( 29 حوافز آخرى 

 %199 132 املجموع

 

 
 (: يوضح طبيعة الحوافز التي يستخدمها الاستاذ26-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:    

من التالميذ اجابوا بان ألاستاذ يستخدم املدح كنوع من أنواع  % (62(من خالل الجدول نالحظ ان نسبة

من التالميذ فكانت  % (84(من التالميذ فأجابوا بانه يستخدم النقاط اما  % (84(التحفيز لتشجيعهم، ونسبة

بأن ألاستاذ يستخدم حوافز أخرى منها ان يصبح التلميذ قائدا  فأجابوا % (86(اجابتهم التصفيق، ونسبة 

وعته، ومنه نستنتج أن استخدام ألاستاذ ملختلف أنواع التحفيز والتشجيع تأثر بشكل إيجابي على التالميذ ملجم

فعالية التالميذ خالل ألاداء مما تؤدي الى تحسين أداء التلميذ والى تقوية عالقة  زيادةوذلك النها تعمل على 

     عدمال فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة وزيادة املحبة. بأستاذهالتلميذ 
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 هل يعامل استاذك جميع التالميذ دون تميز؟ السؤال الرابع:

 معرفة طريقة تعامل ألاستاذ مع التالميذ الهدف من السؤال:

 (: يوضح طريقة تعامل ألاستاذ مع التالميذ 21-2جدول رقم )

c املئويةالنسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(11( 191 نعم

 %(29( 43 ال غير دال 18119 98421

 %199 159 املجموع

 

 

 (: يوضح طريقة تعامل ألاستاذ مع التالميذ21-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

 % (82(من التالميذ يرون ان استاذهم يعاملهم دون تمييز بينما  % (88(من خالل الجدول نالحظ أن نسبة

 بدنيةية اللتربيرون العكس أي يعتبرون ألاستاذ يقوم بالتمييز بين التالميذ، ومنه نستنتج انه على أستاذ ا

ينهم ب واحدة دون تميز، وهذا لتجنب ألاثر السلبي الذي يخلفه التمييز معاملة جميع التالميذ  والرياضية معاملة

 املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة والذي قد يؤدي الى عدم الاهتمام باألداء في الحصة.

     العدم فرض نقبل
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 إذا كانت اجابتك ''ال'' كيف يكون رد فعلك؟ تابع للسؤال الرابع:

 معرفة رد فعل التالميذ عند معاملة ألاستاذ لهم بطريقة تتسم بالتمييز. الهدف من السؤال:

 (: يوضح رد فعل التالميذ من طريقة تعامل ألاستاذ معهم 29-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(95( 92 التهرب من الحصة

 غير دال 148169 18315

 %(25( 11 الالمباالة باألداء

 %(99( 99 تمرد

 %(65( 21 غضب

 %(95( 2 أمر عادي

 %199 43 املجموع

 

 

 (: يوضح رد فعل التالميذ من طريقة تعامل ألاستاذ معهم21-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

 (86(من التالميذ أجابوا بشعورهم بالغضب، و % (56(تلميذ أي نسبة 44من  82من خالل الجدول نالحظ ان 

فأجابوا بانه  % (56(من التالميذ اجابوا بالتهرب من الحصة اما  % (56(اجابوا بالالمباالة باألداء، ونسبة  %

ية تجنب والرياض بدنيةامر عادي بالنسبة لهم، ومنه نستنتج من خالل املعطيات انه يجب على أستاذ التربية ال

التالميذ في معاملته، وهذا ملا لها من آثار سلبية والتي تتمثل في غضب والالمباالة باألداء والتهرب من  التمييز بين

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمةالحصة. 

 

 

 

التهرب من الحصة
5%

الالمباالة باألداء
25%

تمرد
0%

غضب
65%

أمر عادي
5%



 عرض وتحليل نتائج االستبيانالثاني:                                                           الفصل  

 

105 

 ؟هل هناك تنويع في التمارين في كل حصة السؤال الخامس:

 .كان هناك تنويع في الحصصمعرفة إذا  الهدف من السؤال:

  مدى تنويع ألاستاذ للتمارين في كل حصة (: يوضح39-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(93( 139 نعم

 %(91( 11 ال غير دال 18119 58619

 %199 43 املجموع

 

 

 تنويع ألاستاذ للتمارين في كل حصةيوضح مدى (: 29-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من التالميذ يرون ان هناك تنويع في التمارين في كل حصة، أما  % (24(من خالل معطيات الجدول نجد ان

فأجابوا بانه ال يوجد تنويع للتمارين في كل حصة، ومنه نستنتج ان التنويع في التمرينات في كل  % (58(نسبة 

حصة من طرف ألاستاذ له دور فعال في زيادة تحفيز التالميذ على ألاداء في الحصة، وكذلك زيادة شعور التالميذ 

 ملجدولةا القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة  والرياضية، وتجنب امللل. بدنيةبمتعة حصة التربية ال

     العدم فرض نقبل
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 ؟الاكثار من الشرح في الحصة يجعلك تشعر السؤال السادس:

 .معرفة ما يحس به التالميذ عند اكثار ألاستاذ للشرح الهدف من السؤال:

 شعور التالميذ في الحصة عند اكثار ألاستاذ للشرح  (: يوضح31-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(62( 92 امللل

 غير دال 128131 38119

 %(99( 33 الالمباالة

 %(22( 14 زيادة الانتباه

 %(91( 11 زيادة الفهم

 %199 159 املجموع

 

 

 اكثار ألاستاذ للشرحيوضح شعور التالميذ في الحصة عند (: 39-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من التالميذ يشعرون بامللل بسبب اكثار ألاستاذ للشرح في الحصة،  %(62(نالحظ من خالل الجدول أن نسبة

زيادة الفهم ، ومنه نستنتج انه  %(91(زيادة الانتباه و %(99(اجابوا بالالمباالة، أما فكانت اجابتهم  %(22(و

والرياضية تجنب الاكثار من الشرح خالل الحصة وهذا لضيق وقت حصة التربية  بدنيةعلى أستاذ التربية ال

والرياضية، ولكي يتيح للتالميذ فرصة ألاداء ألطول مدة ممكنة في الحصة، وكذلك بإكثار الشرح في  بدنيةال

 دنيةب ينتههون لألستاذ وال يفهمون عليه، والتالميذ يمارسون حصة التربية الالحصة يسود امللل على التالميذ وال 

 من صغرأ املحسوبة تربيع كاي قيمة .لل والتعب النفس يملوالرياضية للتخفيف من الضغوطات النفسية وا

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة
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 في حالة طلب إعادة ألاداء من طرف ألاستاذ هل يفعل؟ :السابعالسؤال 

 معرفة مدى اهتمام ألاستاذ بفهم التالميذ. الهدف من السؤال:

 (: يوضح رد فعل ألاستاذ عند طلب إعادة ألاداء من طرفه 32-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(92( 131 نعم

 %(91( 12 ال غير دال 18119 48193

 %199 43 املجموع

 

 

 (: يوضح رد فعل ألاستاذ عند طلب إعادة ألاداء من طرفه31-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

من التالميذ اجابوا بان استاذهم يقوم بإعادة ألاداء إذا طلب منه % (92(نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 

 ةبدنياجابوا بان استاذهم ال يعيد، ومنه نستنتج من الجدول أنه على أستاذ التربية ال % (91(ذلك، ونسبة

والرياضية إعادة ألاداء عند طلب ذلك منه وذلك لفهم التالميذ لألداء، فالتالميذ ال يستطيعون ألاداء أي تنفيذ 

 كاي مةقي املطلوب حركيا إذا لم يفهموا طريقة أدائه، وكذلك لزيادة وتوطيد العالقة بين ألاستاذ والتالميذ.

        عدمال فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع
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 عند صراخ ألاستاذ عليك خالل ألاداء هل تشعر؟ السؤال الثامن:

 معرفة شعور التالميذ عند صراخ ألاستاذ عليهم. الهدف من السؤال:

 (: يوضح شعور التلميذ عند صراخ ألاستاذ عليه33-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(25( 31 الغضب

 غير دال 168159 58111

 %(45( 61 الاحراج

 %(12( 19 التهرب من ألاداء

 %(94( 96 التهرب من الحصة

 %(99( 13 التركيز في الاداء

 %(95( 91 عادي

 %199 159 املجموع

 

 

 (: يوضح شعور التلميذ عند صراخ ألاستاذ عليه32-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج: 

 من % (88(يشعرون باإلحراج، ونسبة % (46(و يشعرون بالغضب، % (86(من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

اجابوا بأنه صراخ ألاستاذ % (52(التهرب من الحصة، اما نسبة % (54(التالميذ اجابوا بالتهرب من ألاداء، و

نستنتج ان صراخ ألاستاذ على التالميذ  ومنه ،اجابوا بأنه امر عادي% (56(عليهم يزيد من تركيزهم على ألاداء و

خالل ألاداء، يجعل التالميذ يشعرون بالغضب والاحراج وكما يدفع بالتالميذ الى التهرب من ألاداء أو التهرب 

ل ولرياضية تجنب الصراخ على التالميذ خال بدنيةمن الحصة ومقاطعتها، ولذلك يجب على أستاذ التربية ال

     العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة ألاداء.
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 (1، 1، 6، 5، 4، 3، 2، 1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية )-2-2

 هل تحب ممارسة ألانشطة الالصفية؟ السؤال ألاول:

 معرفة شعور التالميذ تجاه ألانشطة الالصفية الهدف من السؤال:

 (: يوضح شعور التالميذ اتجاه ألانشطة الالصفية34-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(95( 143 نعم

 %(95( 91 ال غير دال 18119 18526

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح شعور التالميذ اتجاه ألانشطة الالصفية33-2شكل رقم )

 وتحليل النتائج:عرض 

 % (95(من التالميذ يحبون ممارسة ألانشطة الالصفية، اما نسبة % (95(نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 

فال يحبون ممارسة هذا النوع من النشاط، ومنه نستنتج ان ألاغلبية الكبيرة من التالميذ يحبون ممارسة 

ي الذي الالصف نيألن كل تلميذ يختار النشاط البدألانشطة الالصفية، وهذا ملا لها من فوائد عليهم، وكذلك 

 من أكبر املحسوبة 8كا قيمة أدائه فيه.يبرع فيه والذي يحبه بدرجة كبيرة وهذا حتى يطور قدراته ويحسن من 

 بين عالقة أي توجد ال أنه على تنص والتي العدم فرض أو الصفرية الفرضية نرفض فإننا املجدولة 8كا قيمة

 البديل الفرض ونقبل املتغيرين
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 ية؟والرياض بدنيةهل يشجعك وجود منافسات )أنشطة الصفية( على حضور حصة التربية ال السؤال الثاني:

 .بدنيةمعرفة تأثير املشاركة في ألانشطة الالصفية على حضور حصص التربية ال الهدف من السؤال:

 بدنية(: يوضح مدى تشجيع وجود منافسات على حضور حصة تربية 35-2)جدول رقم 

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(19( 134 نعم

 %(11( 16 ال غير دال 18119 38191

 %199 159 املجموع

 

 
 بدنية(: يوضح مدى تشجيع وجود منافسات على حضور حصة تربية 34-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من التالميذ اجابوا بنعم أي ان وجود أنشطة الصفية يشجعه على حضور % (19(نالحظ من الجدول ان نسبة 

اجابوا بـ ال، ومنه نستنتج ان وجود منافسات )أنشطة الصفية(  % (11(والرياضية، ونسبة بدنيةالحصة التربية 

والرياضية، وهذا الن ألانشطة الالصفية تعمل على  بدنيةيشجع على زيادة اقبال التالميذ على حصة التربية ال

 رضف نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة زيادة محبة ممارسة الرياضة لدى التالميذ.

     العدم
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 الالصفية في املؤسسة التي تدرس بها؟ بدنيةهل تمارس احدى ألانشطة ال تابع للسؤال الثاني:

 معرفة مدى ممارسة التالميذ لألنشطة الالصفية في املؤسسات الهدف من السؤال:

 لألنشطة الالصفية التالميذ املمارسين وغير املمارسين(: يوضح 36-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(31( 51 نعم

 %(62( 93 ال غير دال 18119 98122

 %199 159 املجموع

 

 
 يوضح التالميذ املمارسين وغير املمارسين لألنشطة الالصفية(: 35-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

ة الالصفي بدنيةمن التالميذ أجابوا بأنهم يمارسون احدى ألانشطة ال% (31(نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 

من التالميذ فأجابوا بأنهم ال يمارسون، ومنه نستنتج ان عددا % (62(في املؤسسة التي يدرسون بها بينما نسبة 

الالصفية في املؤسسات التي يدرسون بها، وهذا راجع لعدد  بدنيةكبيرا من التالميذ ال يمارسون ألانشطة ال

ة والرياضية في املتوسطات وكذلك لعدم توفر ألاماكن املناسب بدنيةالتالميذ الكبير وقلة عدد أساتذة التربية ال

 فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمة ملمارسة مختلف أنواع ألانشطة الالصفية.

     دمالع

 

 

 

 

نعم
38%

ال
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 الالصفية في املؤسسة التي تدرس بها؟ بدنيةهل تمارس احدى ألانشطة ال :الثالثلسؤال ا

 معرفة مدى ممارسة التالميذ لألنشطة الالصفية في املؤسسات الهدف من السؤال:

 النشاط البدني الالصفي الذي يمارسه التالميذ(: يوضح 31-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(29( 26 كرة قدم

 غير دال 258111 48912

 %(11( 14 كرة سلة

 %(96( 91 كرة اليد

 %(99( 99 كرة الطائرة

 %(99( 99 سباقات السرعة

 %(99( 99 سباقات الطويلة

 %(99( 99 الوثب الطويل

 %(99( 99 دفع الجلة

 %(99( 99 مالكمة

 %(99( 99 كراتي

 %(62( 19 ال أمارس

 %199 159 املجموع

 
 يوضح النشاط البدني الالصفي الذي يمارسه التالميذ(: 36-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

 يمارسون كرة السلة اما% (11(من التالميذ يمارسون كرة القدم و% (29(من خالل الجدول نالحظ ان 

 بدنيةال يمارسون تماما، ومنه نستنتج ان ألانشطة ال% (62( ةنسبفيمارسون كرة اليد، وبينما  % (96(نسبة

الالصفية ال تحظى بأهمية كبيرة، وخاصة في ألانشطة الفردية التي نالحظ عدم وجود ممارسين لها بالرغم من 

    العدم فرض نقبل املجدولة القيمة من أصغر املحسوبة تربيع كاي قيمةالفائدة الكبيرة لها. 

  

كرة قدم
20%

كرة سلة
11%

كرة اليد
6%

كرة الطائرة
0%

سباقات السرعة
0% سباقات 

الطويلة
0%

الوثب 
الطويل

0%

دفع الجلة
0%

مالكمة
0%

كراتي
0%

ال أمارس
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 كم عدد الحصص املخصصة للنشاط الذي تمارسه في ألاسبوع الواحد؟ :الرابعلسؤال ا

 معرفة عدد الحصص املخصصة للنشاط املمارس الهدف من السؤال:

 عدد الحصص املخصصة للنشاط املمارس(: يوضح 31-2جدول رقم )

c املئويةالنسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(44( 61 حصة واحدة

 دال 148169 158931

 %(93( 93 حصتان

 %(99( 9 ثالث حصص

 %(99( 9 أربع حصص

 %(53( 19 ال امارس

 %199 159 املجموع

 

 
 عدد الحصص املخصصة للنشاط املمارس(: يوضح 31-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من التالميذ أجابوا بأنهم يمارسون حصة واحدة، ونسبة  % (44(خالل الجدول أن نسبةنالحظ من 

الالصفية، ومنه نستنتج  بدنيةال يمارسون ألانشطة ال % (53(فأجابوا بأنهم يمارسون حصتان، ونسبة% (93(

ان عدد الحصص املخصصة لكل نشاط بدني الصفي قليلة، أي ال يستطيع التالميذ وألاستاذ خاللها من 

 الفرضية نرفض فإننا املجدولة 8كا قيمة من أكبر املحسوبة 8كا قيمةالوصول الى تحقيق ألاهداف املرغوبة. 

 البديل الفرض ونقبل املتغيرين بين عالقة أي توجد ال أنه على تنص والتي العدم فرض أو الصفرية

 

 

 

حصة واحدة
40%

ثالث حصص
0%

حصتان
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أربع حصص
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 كم مدة الحصة الواحدة للنشاط الذي تمارسه؟ السؤال الخامس:

 معرفة مدة الحصة الواحدة للنشاط الالصفي املمارس الهدف من السؤال:

 (: يوضح مدة الحصة الواحدة للنشاط املمارس39-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(99( 9 ساعة واحدة

 غير دال 148169 158936

 %(45( 61 ساعتان

 %(92( 92 ثالث ساعات

 %(99( 9 أربع ساعات

 %(53( 19 ال امارس

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح مدة الحصة الواحدة للنشاط املمارس31-2شكل رقم )

 النتائج:عرض وتحليل 

 % (92(من التالميذ أجابوا ان مدة حصة واحدة ساعتان، ونسبة % (45(من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

لم يجيبوا عن مدة حصة ألنهم ال  % (53(من التالميذ أجابوا ان مدة الحصة الواحدة ثالث ساعات، ونسبة

الالصفية، ومنه نستنتج أن مدة الحصة الواحدة من ألانشطة الالصفية تتراوح بين  بدنيةيمارسون ألانشطة ال

ساعتان الى ثالث ساعات وهذه غير كافية لتحقيق ألاهداف املرجوة باإلضافة الى قلة عدد الحصص بنسبة 

 والتي دمالع فرض أو الصفرية الفرضية نرفض فإننا املجدولة 8كا قيمة من أكبر املحسوبة 8كا قيمة كبيرة.

 البديل الفرض ونقبل املتغيرين بين عالقة أي توجد ال أنه على تنص

 

 

ساعتان
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0%

ثالث ساعات
2%

أربع ساعات
0%

ال امارس
58%



 عرض وتحليل نتائج االستبيانالثاني:                                                           الفصل  

 

115 

 أين تقومون بممارسة هذا النشاط؟ السؤال السادس:

 معرفة مكان ممارسة النشاط الالصفي الهدف من السؤال:

 (: يوضح مكان ممارسة النشاط الالصفي49-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(31( 46 داخل املؤسسة

 غير دال 128131 98195
 %(16( 24 خارج املؤسسة

 %(53( 19 ال امارس

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح مكان ممارسة النشاط الالصفي39-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

الالصفية داخل املؤسسة أما  بدنيةالتالميذ يمارسون ألانشطة المن % (31(نالحظ من الجدول أن نسبة 

لم يجيبوا عن مدة حصة ألنهم ال يمارسون ألانشطة  % (53(ونسبةفيمارسونها خارج املؤسسة، % (16(نسبة 

لك الالصفية، ولذ بدنيةالالصفية، ومنه نستنتج أن انه ال يوجد أماكن محددة ملمارسة ألانشطة ال بدنيةال

ا تمارس داخل املؤسسة في فنائها، وهناك أساتذة يأخذون تالميذهم للتدرب خارج املؤسسة في فمعظمه

 فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمة املساحات املجاورة للمؤسسة أو في الغابات أو الجبال.

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل

 

 

 

داخل المؤسسة
31%

خارج المؤسسة
ال امارس10%
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 هل توفر لكم جميع الوسائل ملمارسة النشاط الالصفي في مؤسستكم؟ السؤال السابع:

 معرفة مدى توفير الوسائل ملمارسة النشاط الالصفي الهدف من السؤال:

 (: يوضح مدى توفير الوسائل ملمارسة النشاط الالصفي41-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(96( 91 نعم

 غير دال 128169 38991
 %(41( 62 ال

 %(53( 19 ال امارس

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح مدى توفير الوسائل ملمارسة النشاط الالصفي49-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من التالميذ اجابوا بنعم أي توفر لهم جميع الوسائل ملمارسة  % (96(من خالل الجدول نالحظ ان نسبة

من التالميذ فأجابوا بأنه ال توفر لهم، ومنه نستنتج من الجدول أنه هناك % (41(النشاط الالصفي، أما نسبة 

ية والرياض دنيةبنقص كبير جدا في الوسائل في مختلف املتوسطات، وبالتالي هناك عدم اهتمام واضح بالتربية ال

 في املؤسسة التربوية، ألن الوسائل تعتبر دعامة للحصة وبواسطتها يقوم ألاستاذ بنقل عملية التعلم الى التالميذ. 

 املجدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية أو فرض العدم  8املحسوبة أقل من قيمة كا 8قيمة كا

 

 

 

 

نعم
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 على التفوق في ألاداء خالل الحصة التربيةمشاركتك في ألانشطة الالصفية يجعلك تعمل هل  السؤال الثامن:

 ؟والرياضية بدنيةال

 تأثير املشاركة في ألانشطة الالصفية على ألاداء خالل حصة تربية بدنيةمعرفة  الهدف من السؤال:

 املشاركة في ألانشطة الالصفية وأثرها على ألاداء(: يوضح 42-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(15( 121 نعم

 %(15( 23 ال غير دال 18119 18922

 %199 159 املجموع

 

 
 يوضح املشاركة في ألانشطة الالصفية وأثرها على ألاداء(: 41-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

أجابوا بأن ألانشطة الالصفية تجعلهم يعملون  % (15(من الجدول نجد ان نسبة كبيرة من التالميذ تقدر بــ 

فأجابوا بـ ال، ومنه نستنتج ان  % (15(والرياضية، أما نسبة بدنيةعلى التفوق في ألاداء في حصة التربية ال

اضية، فاملشاركة والري بدنيةالالصفية لها تأثير إيجابي على حصة التربية ال بدنيةمشاركة التالميذ في ألانشطة ال

لى والرياضية وكذلك العمل ع بدنيةطة الالصفية تزيد من دافعية التلميذ لحضور حصة التربية الفي ألانش

 فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمة التفوق في ألاداء خالل الحصة، وتقديم أفضل ما لديه.

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل

 

 

 

نعم
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 (1، 6، 5، 4، 3، 2، 1الثالثة )عرض وتحليل نتائج الفرضية 2-3

 والرياضية؟ بدنيةهل تتوفر مؤسستكم على الوسائل الالزمة لدرس التربية ال السؤال ألاول:

 والرياضية  بدنيةمعرفة مدى توفر املؤسسة على الوسائل الالزمة لدرس التربية ال الهدف من السؤال:

 بدنيةالتربية ال (: يوضح مدى توفر الوسائل الالزمة لدرس43-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(26( 39 نعم

 %(14( 111 ال غير دال 18119 98599

 %199 159 املجموع

 

 بدنية(: يوضح مدى توفر الوسائل الالزمة لدرس التربية ال42-2شكل رقم )

  عرض وتحليل النتائج: 

أجابوا ب نعم ومنه نستنتج من خالل  %85من التالميذ أجابوا ب ال ونسبة  %84الجدول نالحظ ان نسبة من 

 املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمة الجدول أن هناك نقص في الوسائل التعليمية في املؤسسات.

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل فإننا
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 والرياضية؟ بدنيةهل تنتظر ملدة طويلة لألداء في حصة التربية ال السؤال الثاني:

 معرفة مدى انتظار التالميذ لألداء خالل الحصةالهدف من السؤال: 

 (: يوضح مدى انتظار التالميذ لألداء خالل الحصة44-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(11( 191 نعم

 %(29( 43 ال غير دال 18119 98541

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح مدى انتظار التالميذ لألداء خالل الحصة43-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من التالميذ أجابوا بــ نعم أي انهم ينتظرون ملدة طويلة لألداء في % (11(من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

من التالميذ أجابوا بــ ال، ومنه نستنتج من الجدول ان عدد  % (29(والرياضية، أما نسبة بدنيةالتربية الحصة 

ا على التالميذ سلب يؤثر والرياضية، وهذا  بدنيةكبير من التالميذ ينتظرون ملدة طويلة لألداء في حصة التربية ال

لى قلة الوسائل والتي ال تتناسب مع حجم التالميذ وقد ينقص من دافعيتهم نحو ألاداء، وهذا الانتظار راجع ا

 املحسوبة 8كا قيمة والرياضية ألاهمية التي تستحقها. بدنيةراجع لعدم إعطاء حصة التربية ال وهذا النقص

    العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل
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 إذا كانت اجابتك ''نعم'' ما هو شعورك بسبب الانتظار؟ تابع للسؤال الثاني:

 معرفة شعور التالميذ بسبب الانتظارالهدف من السؤال: 

 (: يوضح شعور التالميذ بسبب الانتظار45-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(63( 61 امللل

 دالغير  128313 118113

 %(21( 22 الالمباالة باألداء

 %(14( 15 التركيز خالل ألاداء

 %(92( 92 ال ش يء

 %199 191 املجموع

 

 
 (: يوضح شعور التالميذ بسبب الانتظار44-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

اجابوا  % (21(الانتظار، ونسبةمن التالميذ اجابوا بأنهم يشعرون بامللل بسبب  % (63(من الجدول نجد ان 

التالميذ اجابوا بأنهم ال يشعرون بش يء،  من % (92(التركيز خالل ألاداء، ونسبة % (14(بالالمباالة باألداء، و

والرياضية  دنيةبومنه نستنتج ان الانتظار خالل ألاداء يؤدي الى شعور التالميذ بامللل ولذلك على أستاذ التربية ال

 والرياضية لألداء بدنيةنب الانتظار خالل ألاداء، ألن التلميذ يحضر لحصة التربية الأن يجد طريقة لتج

 الفرضية نقبل فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمة والتخلص من الضغوطات النفسية وامللل.

 العدم فرض أو الصفرية
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 كيف ترى جودة ألادوات املستعملة في الحصة؟ السؤال الثالث:

 معرفة جودة ألادوات املستعملة في الحصةالهدف من السؤال: 

 (: يوضح جودة ألادوات املستعملة في الحصة46-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(12( 11 جيدة

 غير دال 198591 18315
 %(54( 11 متوسطة

 %(34( 51 سيئة

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح جودة ألادوات املستعملة في الحصة45-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

من التالميذ %(54(من التالميذ يرون ان ألادوات املستعملة ذو جودة جيدة، و %(12(من الجدول نالحظ ان

يرون ان جودة هذه ألادوات سيئة، ومنه نستنتج انه يجب  %(34(متوسطة، بينمايرون ان جودة هذه ألادوات 

ان تكون ألادوات ذو جودة جيدة، ألن هذه ألادوات تعتبر الوسائط التي يعتمد عليها ألاستاذ لتوصيل الخبرات، 

ة يل عمليوالتي تتم من خاللها عملية التعلم فكلما كانت هذه ألادوات بجودة جيدة كلما ساعدت على تسه

التعلم، ولكن نرى ان جودة ألادوات بجودة متوسطة وسيئة كبيرة في نختلف املتوسطات وهذا يصعب من 

والرياضية وعدم إعطائها قيمتها من طرف املسؤولين  بدنيةعملية التعلم، وكذلك عدم الاهتمام بمادة التربية ال

 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمةتعتبر من ألاسباب الرئيسية لعدم توفير الوسائل بالجودة املطلوبة. 

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل فإننا املجدولة
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 هل تتعامل مع هذه ألادوات خالل ألاداء؟ السؤال الرابع:

 معرفة كيفية تجاوب التالميذ مع ألادوات.الهدف من السؤال: 

 (: يوضح طريقة تعامل التالميذ مع ألادوات41-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(16( 23 بشكل جيد

 غير دال 198591 98139
 %(55( 15 متوسط

 %(29( 42 س يء

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح طريقة تعامل التالميذ مع ألادوات46-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

 %(16(من التالميذ يتعاملون بشكل متوسط مع ألادوات خالل ألاداء، و %(55(من خالل املعطيات نرى ان 

فيتعاملون بشكل س يء مع ألادوات خالل ألاداء، ومنه يعتمد ألاداء خالل   %(29(يتعاملون بشكل جيد اما

والرياضية على جودة ألادوات فكلما كانت جودة ألادوات جيدة، كلما تعامل معها التالميذ  بدنيةحصة التربية ال

توسطة بشكل جيد خالل ألاداء وكذلك تحقق الهدف من ألاداء بشكل سليم، اما اذا كانت ألادوات بجودة م

وسيئة تصعب على التلميذ ألاداء وكذلك تصعب عليه عملية التعلم الصحيح والسليم ،ولذلك يتعامل التالميذ 

 نقبل فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمة مع ألادوات بشكل جيد كلما كانت جودتها جيدة.

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية
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 والرياضية؟ بدنيةهل تحتوي مؤسستكم على قاعة مغلقة للتربية ال السؤال الخامس:

 معرفة إذا ما كانت هناك صاالت مغلقة في مختلف املتوسطات.الهدف من السؤال: 

 والرياضية بدنية(: يوضح املؤسسات التي تحتوي على قاعة مغلقة للتربية ال41-2جدول رقم )

c املئوية النسبة التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(1( 1 نعم

 %(99( 149 ال دال 18119 418595

 %199 159 املجموع

 

 
 والرياضية بدنية(: يوضح املؤسسات التي تحتوي على قاعة مغلقة للتربية ال41-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

اجابوا بعدم توفر مؤسستهم على قاعة مغلقة من التالميذ  % (99(من خالل املالحظة في الجدول نجد ان 

والرياضية  يةبدنوالرياضية، منه نستنتج ان هناك عدم اهتمام كبير جدا وواضح ملادة التربية ال بدنيةللتربية ال

والرياضية والذي يعيق سير الحصص عند  بدنيةفي املتوسطات وهذا لعدم توفر قاعات مغلقة للتربية ال

 والرياضية من طرف املسؤولين، والذين بدنيةنؤكد على عدم الاهتمام بمادة التربية الاضطراب املناخ، وكذلك 

 قيمة من أكبر املحسوبة 8كا قيمة والرياضية مجرد مادة للجري واللهو فقط. بدنيةيعتبرون ان مادة التربية ال

 بين عالقة أي توجد ال أنه على تنص والتي العدم فرض أو الصفرية الفرضية نرفض فإننا املجدولة 8كا

 البديل الفرض ونقبل املتغيرين
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 في حالة عدم مالئمة الظروف الجوية للنشاط املمارس ما هي إلاجراءات املتبعة؟ السؤال السادس:

 معرفة إلاجراءات املتبعة في حالة عدم مالئمة الظروف الجوية للنشاط املمارس.الهدف من السؤال: 

 إلاجراءات املتبعة في حالة عدم مالئمة الظروف الجوية للنشاط املمارس(: يوضح 49-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(99( 99 اللجوء للقاعة

 غير دال 198591 38191
 %(19( 133 حصة نظرية

 %(11( 11 الغاء الحصة

 %199 159 املجموع

 

 
 (: يوضح إلاجراءات املتبعة في حالة عدم مالئمة الظروف الجوية للنشاط املمارس41-2رقم ) شكل

 بدنيةمن التالميذ اجابوا بتعويض حصة التربية ال %(22(نالحظ من الجدول ان نسبة  عرض وتحليل النتائج:

، %(55(اجابوا بإلغاء الحصة، بينما اللجوء الى القاعات فكانت نسبيتها %(88(والرياضية بحصة نظرية، ونسبة 

تعوض بحصة نظرية او تلغى،  بدنيةمنه نستنتج انه في حالة حدوث اضطرابات جوية فان حصة التربية ال

 دنيةبوهذا لعدم توفر قاعات للجوء اليها، وهذا يؤثر سلبا على التلميذ، ألن التالميذ يعتبرون حصة التربية ال

والرياضية الحصة الوحيدة التي يتخلصون فيها من الضغوطات النفسية ومن التعب الناجم عن الدراسة طيلة 

 8املحسوبة أقل من قيمة كا 8قيمة كاألاسبوع، ويجددون فيها نفسيتهم باملرح والفرح واللهو وتغير رتم الدراسة. 

 املجدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية أو فرض العدم
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 ما هو شعورك عند تعويضها بحصة نظرية؟ السؤال السابع:

 والرياضية بحصة نظرية. بدنيةمعرفة شعور التالميذ عند تعويض حصة تربية الهدف من السؤال: 

 بحصة نظرية بدنية(: يوضح شعور التالميذ عند تعويض حصة تربية 59-2جدول رقم )

c املئويةالنسبة  التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(11( 21 الغضب

 غير دال 138131 118969

 %(14( 111 امللل

 %(93( 94 السرور

 %(95( 91 ال ش يء

 %199 159 املجموع

 

 
 بحصة نظرية بدنية(: يوضح شعور التالميذ عند تعويض حصة تربية 49-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

 بدنيةمن التالميذ يشعرون بالغضب عند تعويض حصة التربية ال %(82(نالحظ ان نسبةمن خالل الجدول 

اجابوا بأنهم يشعرون  %(54(من التالميذ اجابوا بأنهم يشعرون بامللل، بينما%(84(و والرياضية بحصة نظرية،

ا والرياضية فائدته بدنيةنستنتج ان حصة التربية المن التالميذ ال يشعرون بش يء، ومنه %(56(بالسرور و

وليس  دنيةبالعظمى خالل التطبيق ولذلك فان التالميذ في هذه املرحلة يبحثون عن ألاداء في حصة التربية ال

الحصص النظرية والتي يجلسون فيها فقط مما يؤدي الى امللل والغضب وكل ألاسباب التي تؤدي بالتلميذ الى 

 املحسوبة 8اك قيمةوالرياضية والتي قد تصل الى مقاطعتها تماما.  بدنيةالابتعاد ش يء فشيئا عن حصة التربية ال

  العدم فرض أو الصفرية الفرضية نقبل فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل
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 ؟هل ترى أن توفر الوسائل بجودة جيدة يحفزك على حضور حصة التربية البدنية والرياضية :الثامنالسؤال 

 .تأثير جودة ألادوات على حضور التالميذ للحصة معرفةالهدف من السؤال: 

 بحصة نظرية بدنية(: يوضح شعور التالميذ عند تعويض حصة تربية 59-2جدول رقم )

c النسبة املئوية التكرارات إلاجـــــــــــــــــابة
2Ki t

2Ki الداللة 

 %(99( 141 نعم

 %(91( 92 ال غير دال 18119 48991

 %199 159 املجموع

 

 
 بحصة نظرية بدنية(: يوضح شعور التالميذ عند تعويض حصة تربية 49-2شكل رقم )

 عرض وتحليل النتائج:

اجابوا ب ال، ومنه نستنتج أن هناك تأثير  %8أجابوا ب نعم ونسبة  %22من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

 نقبل فإننا املجدولة 8كا قيمة من أقل املحسوبة 8كا قيمةلجودة ألادوات على حضور التالميذ للحصة. 

 العدم فرض أو الصفرية الفرضية
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 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: 

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية ألاولى

ط والرياضية على زيادة اقبال تالميذ الطور املتوس البدنيةما يلي: ''يساهم أستاذ التربية على تنص والتي 

 والرياضية بمتوسطات والية ام البواقي''. البدنيةعلى حصة التربية 

من خالل النتائج املتحصل عليها من الاستبيان املوجه لألساتذة وجدنا ان طريقة العمل املناسبة و 

وفي حالة عدم نجاح ألاداء  %28ب بصرامة بنسبة قردهاوالرياضية هي اتباع ألاداء املطلو  البدنيةألستاذ التربية 

، اما في حالة تمرد يقوم %65في الحصة يقوم ألاستاذ بتغير التمرين شرط ان يخدم نفس الهدف بنسبة قدرت 

، كما ان جميع ألاساتذة يستخدمون %65ألاستاذ بالتكلم مع التلميذ ملعرفة سبب التمرد بنسبة قدرت ب 

، واغلب ألاساتذة %011وذلك بنسبة قدرت  لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيدمختلف أنواع التحفيز 

، وكذلك يقوموا ألاساتذة أحيانا بفتح %58يستخدمون املدح اللفظي كأفضل أنواع التحفيز بنسبة قدرها 

كما يرى افراد العينة انه في حالة وقوع تلميذ في  %28ة قدرها مجاالت الحوار مع التالميذ خالل الحصة بنسب

 .   %55خطا ألاداء فانهم يعلمون على إيجاد طريقة إلنجاح أدائه بنسبة قدرها 

أنه  %65وكذلك هو الحال بالنسبة لالستبيان املوجه للتالميذ الذين أكدوا صحة هذه الفرضية حيث يرى 

من افراد العينة ان  %22ألاداء املطلوب من طرف ألاساتذة، وكما يرى  خالل ألاداء هناك صرامة في تنفيذ

استاذهم يشجعهم على ألاداء الجيد في الحصة، وكما يستخدم مختلف أنواع التحفيز لتشجيعهم على ألاداء، 

 هاتخداما هو املدح اللفظي بنسبة قدر ، وأكدوا على أن أكثر أنواع التشجيع اس%22في الحصة بنسبة قدرها 

، ويعتبر %28.55هذه العينة بان هناك تنويع في التمارين في كل حصة بنسبة قدرها ، كما يرى افراد 62.55%

من افراد  %28، كما ان %60.55افراد هذه العينة انه ال يوجد تميز من طرف ألاستاذ في املعاملة بنسبة قدرها 

نجد أن فرضية أولى  5و 8ذلك، من خالل سؤال هذه العينة يرون أن ألاستاذ يقوم بإعادة ألاداء في حالة طلب 

 تحققت

 1وكما جاء في كتاب ميرفت علي خفاجة ''ان معلم التربية الرياضية يتمتع بثقة تالميذ وحبهم له وملادته''، 

ذ، من ''الشخصيات القيادية باملدرسة والتي تستطيع التحكم في التالمي البدنيةوكذلك أيضا يعتبر أستاذ التربية 

ملا يعتبر قدوة وأيضا ''معلم التربية الرياضية  2ويمتلك من الوسائل الترويحة ما يجعلهم يشعرون بالسعادة''،

ميذ يمتلكه من صفات القيادة الحكيمة، كما انه يعتبر في نفس الوقت من الشخصيات املحبوبة لدى التال 

                                                           
 .961، مرجع سابق، صمدخل الى طرائق تدريس التربية الرياضيةميرفت علي خفاجة،  1 

 .911نفس المرجع، ص خفاجة، علي ميرفت 2 
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ن واحد، ففي غمار سعيه للقيام ارشادي توجيهي، وقائي، عالجي في آكما  يقوم املعلم بدور  1والتي تؤثر عليهم''، 

بالدور التربوي، يقوم بتصحيح سلوكيات التالميذ )بالنصح، الارشاد، التوجيه( لتعديل سلوكياتهم الغير 

يادة اقبال ز ه أستاذ التربية البدنية والرياضية يساهم في ان أي تتحقق ىألاول الجزئية  ومنه الفرضية 2،مرغوبة''

 .والرياضية بمتوسطات والية ام البواقي البدنيةتالميذ الطور املتوسط على حصة التربية 

 :الثانيةمناقشة النتائج في ضوء الفرضية 

ربية )الطور املتوسط( على حصة الت ذتنص على ما يلي: '' تساهم ألانشطة الالصفية على زيادة اقبال تالميوالتي 

 والرياضية''. البدنية

من خالل النتائج املتحصل عليها من الاستبيان الخاص باألساتذة وجدنا أن هناك برنامج لألنشطة الالصفية و 

ير لها تأث، كما يرى افراد هذه العينة ان ممارسة التالميذ لألنشطة الالصفية %55في املتوسطات بنسبة قدرها 

، ويتمثل هذا التأثير بفعالية أكبر للتالميذ %011والرياضية بنسبة قدرها  البدنيةعلى ألاداء في حصة التربية 

وكذلك طريقة اختيار التالميذ  %52املمارسين لألنشطة الالصفية من التالميذ الغير ممارسين نسبة قدرها 

خالل الحصة وكما يرى افراد هذه العينة انه  %58درها ملمارسة هذا النشاط تتم عن طريق اختبارات بنسبة ق

، وكذلك %52.26التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية اكثر تفاعال من التالميذ غير املمارسين بنسبة قدرت ب 

، كما اكد أفراد هذه العينة %58.68خالل الشرح فهم اكثر تركيزا من التالميذ الغير ممارسين بنسبة قدرها 

 .%25.0التالميذ املمارسين لألنشطة الالصفية أكثر حضورا من التالميذ الغير ممارسين بنسبة على أن 

من افراد هذه العينة أجابوا بحبهم  %26.55وكذلك هو الحال بالنسبة لالستبيان الخاص بالتالميذ بحيث أن

لى حضور حصة ملمارسة ألانشطة الالصفية، كما يرون ان وجود منافسات )أنشطة الصفية( يشجعهم ع

، واغلب نشاط الصفي ممارس يتمثل في كرة القدم بنسبة %22.55والرياضية بنسبة قدرها  البدنيةالتربية 

أن عدد الحصص املخصصة للنشاط املمارس حصة واحدة بنسبة ، كما يرى افراد هذه العينة %58قدرها

ويقومون بممارسة هذا النشاط ، %50.55، بحيث مدة الحصة الواحدة هو ساعتان بنسبة قدرها %52قدرها

، ولكن يرى افراد هذه العينة انه ال يتم توفير جميع الوسائل الالزمة %82.55في فناء املتوسطة بنسبة قدرها 

على أن %25.55، بينما اكدت نسبة من هذه العينة قدرها %52.55ملمارسة هذا النشاط بنسبة قدرها 

  والرياضة. البدنيةون على التفوق في الاداء خالل حصة التربية مشاركتهم في الانشطة الالصفية يجعلهم يعمل

ويرى الدكتور هاشم خطيب ''ان النشاط الخارجي ناحية أساسية مهمة في منهاج التربية الرياضية ودعامة قوية 

  3تركز عليها الحركة الرياضية، باإلضافة الى ذلك فانه يكمل النشاط الذي يزاول في الدروس املنهجية''.

                                                           
  .919ص ،المرجع نفسه خفاجة، علي ميرفت 1 

 .981، مرجع سابق، صالتدريس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيقاحمد ماخر أنور حسن وآخرون،  2 

 .44محمد ناصر، مرجع سابق، ص 3 
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وكذلك يعتبر هذا النشاط امتداد لدروس التربية الرياضية حيث يعطي الفرصة الكافية للتالميذ ملمارسة 

 1ألانشطة التي تم تدريسها''.

الجزئية الثانية تحققت أي تساهم ألانشطة الالصفية في زيادة اقبال تالميذ  إن الفرضيةومنه يمكن القول 

 والرياضية. يةالبدن)الطور املتوسط( على حصة التربية 

 :الثالثةمناقشة النتائج في ضوء الفرضية 

تساهم الوسائل التعليمية على زيادة اقبال التالميذ 'الطور املتوسط( على حصة التربية تنص على ما يلي: ''والتي 

 ‘.والرياضية' البدنية

النتائج املتحصل عليها من الاستبيان املوجه لألساتذة وجدنا ان املسؤول عن توفير الوسائل الالزمة  من خاللو 

، كما يقوم افراد هذه العينة باالستغالل كل الوسائل املتوفرة %55هي إلادارة بنسبة قدرها البدنيةملادة التربية 

العينة ان حجم ألادوات ال يتناسب مع عدد ، ويرى أفراد هذه %011في املؤسسات التي يعملون بها بنسبة 

م بتقدي البدنية، وفي حالة نقص احدى الوسائل التعليمية يقوم أساتذة التربية %25التالميذ بنسبة قدرها

، حتى %52، ولكن يرى افراد هذه العينة انه ال يتم توفير الوسائل الناقصة بنسبة %011طلب توفيرها نسبة 

، ويعتبر افراد هذه العينة باإلجماع %011اقصة ال يتم في الوقت املحدد وهذا بنسبة اذا تم توفير الوسائل الن

 .%011على أن ألاستاذ هو املسؤول عن صيانة الوسائل التعليمية بنسبة 

أما بالنسبة لالستبيان الخاص بالتالميذ فيرى أفراد هذه العينة أن الوسائل التعليمية الفردية والجماعية 

، كما يعتبر أفراد هذه العينة انهم ينتظرون ملدة طويلة لألداء في الحصة بنسبة وسطمتوفرة بشكل مت

هذه العينة ، كما يعتبر تالميذ %55.66، ويرون ان هذا الانتظار يسبب لهم امللل بنسبة قدرها %60.56قدرها

ع هذه ألادوات ، كما يتعاملون م%65ان ألادوات املستعملة خالل ألاداء لها جودة متوسطة بنسبة قدرها 

، كما ّاجمع أفراد هذه العينة على عدم توفر مؤسسهم على قاعة مغلقة %68بشكل متوسط بنسبة قدرها 

، مما يضطرهم في حالة عدم مالئمة الظروف الجوية للجوء الى %011والرياضية بنسبة قدرها البدنيةللتربية 

وذلك كما يرى افراد هذه العينة بنسبة قدرها ، مما يجعلهم يشعرون بامللل %22.55حصة نظرية بنسبة قدرها 

 تحققت الثالثة فرضية أن نجد الثامن سؤال خالل من .65%

وقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع جاء في كتاب هاني الدسوقي إبراهيم '' الوسائل التعليمية قادرة على نقل 

وكذلك الوسائل التعليمية تعمل  2للمتعلم''املعلومة او الخبرة بصورة أكثر وضوحا ودقة، أكثر جذبا وتشويقا 

  3على ''اثارة اهتمام الطالب باملوضوعات الدراسية مما يخلق لديهم مزيدا من النشاط والرغبة في التعلم''.

                                                           
 .961ص المرجع نفسه، خفاجة، علي ميرفت 1 

 .91، مرجع سابق، صالحديث في الوسائل المعينة واألجهزة الرياضيةإبراهيم، الدسوقي هاني  2 

 .91نفس المرجع، ص هاني الدسوقي إبراهيم، 3 
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باإلضافة الى ما جاء في كتاب مصطفى بدران كالتالي ''ان استعمال الوسائل التعليمية استجابة بخبرات الجنس 

 ق تعليمية تستطيع إذا أحسن اختيارها واستخدامها أن تشو لعلمية، اثبتت ان الوسائل الالبشري والبحوث ا

  1التلميذ، وتثير الهمم''.

ومن خالل هذا نستنتج ان الفرضية الجزئية الثالثة تحققت أي انه تساهم الوسائل التعليمية في زيادة اقبال 

 والرياضية. البدنيةتالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية 

 :ةالعام اتالاستنتاج

ات( والرياضية في املتوسط البدنيةبعد تحليل نتائج الاستبيان املقدم لكل من ألاساتذة ''أساتذة التربية 

 والاستبيان املوجه للتالميذ )تالميذ الرابعة متوسط(، ومن خالل هذه الدراسة توصلنا الى النتائج التالية.

من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل الاستبيان الخاص باألساتذة والاستبيان الخاص بالتالميذ، نجد ان 

اغلبية العينة يتفقون على أن كال من ألاستاذ وألانشطة الالصفية والوسائل التعليمية يساهم بصورة إيجابية 

ومنه يمكن القول ان الفرضية العامة تحققت  والرياضية، البدنيةعلى زيادة اقبال تالميذ نحو حصة التربية 

أي انه تساهم بعض العوامل البيداغوجية إيجابا )ألاستاذ، ألانشطة، الالصفية، الوسائل التعليمة، على زيادة 

 والرياضة. البدنيةاقبال تالميذ الطور املتوسط على حصة التربية 

  لبدنيةاوالرياضية على زيادة اقبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية  البدنيةأستاذ التربية يساهم 

 والرياضية.

 الرياضية.و  البدنيةألانشطة الالصفية على زيادة اقبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية ساهم ت 

 الرياضية.و  البدنيةربية الوسائل التعليمية على زيادة اقبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التساهم ت 

ومن خالل الدارسة التي قمنا بها أثبتت ان هذه العوامل )ألاستاذ، ألانشطة الالصفية، الوسائل 

 رياضية.وال البدنيةالتعليمية( تساهم ايجابا على زيادة اقبال التالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية 

 

 

 

                                                           
 .916، صالقاهرة، 9111، المصرية النهضة مكتبة ،7ط ،التعليمية الوسائل ،واخرون البدران مصطفى 1 
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 خاتمة: 

يعتبر النشاط البدني الرياض ي املدان الذي يعمل على تنمية القدرات الحركية والعقلية واملهارية عند 

والرياضية والذي يتطلب نجاحه توفير بعض العوامل  البدنيةالتالميذ، وذلك من خالل درس التربية 

سائل التعليمية( فكل هذه العوامل مرتبطة بدرس التربية الو البيداغوجية )ألاستاذ، ألانشطة الالصفية، 

والرياضية، وكل منها له درجة معينة من التأثير على مدى نجاح الدرس، فعملية التنمية والتطور ملواكبة  البدنية

اصل في مجال التربية الرياضية، يتطلب توفير جميع الجوانب املتعلقة بها من معلمين وادارات التقدم الح

وأدوات وأجهزة ...الخ، وكذلك توفير كل ما يحتاج اليه التلميذ خالل الدرس لألهمية البالغة لحصة التربية 

ائل ذ، ألانشطة الالصفية، الوسوالرياضية فقد قمنا بدراسة تأثير بعض العوامل البيداغوجية )ألاستا البدنية

والية ام  والرياضية في متوسطات البدنيةالتعليمية( في زيادة اقبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية 

البواقي، اذ اننا تناولنا في الجانب التمهيدي كل ما يخص موضوعنا من إشكالية وفرضيات، ثم عرجنا الى أهمية 

وضو،، ثم قمنا بتحديد مصطححات بحننا وشرحها مع ذكرنا لبعض الدراسات واهداف وأسباب اختيار امل

 السابقة واملشابهة والتعقيب عليها.

ياضية التربية البدنية والر اما الجانب النظري فقد تناولنا فيها ثالثة فصول، تمنل الفصل ألاول في 

ي فقد ل البيداغوجية، أما الجانب التطبيقوالفصل الناني تمنل في املراهقة اما الفصل النالث فتمنل في العوام

صل عليها املتحالنتائج ص بعرض وتحليل ومناقشة قسمناه الى فصلين فصل خاص بمنهجية البحث وفصل خا

 الاستنتاجات ومقارنتها بالفرضيات املطروحة وفي ألاخير بعض التوصيات الهامة.

والرياضية يستخدم مختلف أنوا، التحفيز  البدنيةان أستاذ التربية  ومن خالل ما توصلنا له من نتائج وجدنا

لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد في الحصة، وكذا يتبع الصرامة في تنفيذ ألاداء املطلوب بغية تحقيق الهدف 

من ألاداء بشكل سليم، وكذلك تنويعه للتمارين في كل حصة، عدم التمييز بين التالميذ في املعاملة وإعادة 

طلب منه ذلك كل هذه العوامل تؤدي الى توطيد العالقة بين ألاستاذ والتالميذ وكذا زيادة املحبة ألاداء اذا 

بالنسبة  والرياضية، وكذلك البدنيةوكما تزيد من اقبال التالميذ نحو حصة التربية  البدنيةلألستاذ وللممارسة 

ن التالميذ( نجد ان التالميذ املمارسيلألنشطة الالصفية من خالل الاستبيان )الاستبيان الخاص باألساتذة و 

لألنشطة الالصفية اكثر تفاعال وتركيزا خالل الحصة وكذلك أكثر حضورا من التالميذ غير املمارسين لألنشطة 

جود نجد ان و حظ خالل ألاداء تمييزهم وتفوقهم، والرياضية ،وكذلك املال  البدنيةالالصفية لحصة التربية 

ية والرياضية ومنه فان ألانشطة الالصف البدنيةجعهم على حضور حصة التربية منافسات )أنشطة الصفية( يش

تزيد من اقبال تالميذ نحو ممارسة الحصة، اما بالنسبة للوسائل التعليمية فانه كلما كانت ألادوات متوفرة 

الميذ الت بشكل كبير وبجودة عالية وتوفر قاعة مغلقة في كل متوسطة، هذه العوامل تساعد على زيادة اقبال

ع خالل توهذا لتوفر صالة مغلقة ملختلف التغيرات الجوية، وكذا توفر الوسائل الذي يجعل من التالميذ يستم
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وسائل جودة وفر الألاداء ومما يسمح لألستاذ بالتنويع في التمارين لتوفر الوسائل و يسهل من عملية التعلم، وت

والرياضية، ومنه نصل الى أن الوسائل التعليمية أيضا  البدنيةلية يشعر التالميذ بأهمية مادة وحصة التربية اع

 والرياضية. البدنيةتزيد من اقبال التالميذ على حصة التربية 

ولقد وصلنا من خالل هذه الدراسة التي أجريناها الى أنه تساهم بعض العوامل البيداغوجية )ألاستاذ، ألانشطة 

 قبال تالميذ )الطور املتوسط( على حصة التربية البدنية والرياضية.الالصفية، الوسائل التعليمية( في زيادة ا
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 اقتراحات:

 من خالل دراستنا والفرضيات، توصلنا الى نتائج نقترح منها:

  استخدام مختلف أنواع التحفيز لتشجيع التالميذ على ألاداء الجيد خالل  البدنيةيجب على أستاذ التربية

 الحصة وخاصة املدح اللفظي.

 .فتح مجاالت من الحوار مع التالميذ خالل الحصة 

 .معاملة التالميذ باملساواة وعدم التمييز بينهم 

 .تجنب الصراخ على التالميذ خالل ألاداء وهذا لتجنب إلانقاص من دافعيتهم 

 نويع في التمارين في كل حصة.الت 

 .توفير الوسائل الالزمة ملمارسة ألانشطة الالصفية وكذا أماكن محددة لهذا النشاط 

 زيادة عدد الحصص املخصصة للنشاط الالصفي في ألاسبوع 

  والرياضية. البدنيةتوفير الوسائل التعليمية الالزمة والضرورية ملادة التربية 

  البدنيةسطات للممارسة توفير صاالت مغلقة في املتو 

 تعيين مصلحة مختصة في صيانة وتعديل الوسائل التعليمية 

 .اتاحة الفرصة للتالميذ للمشاركة في مختلف أنواع ألانشطة الالصفية 

 وقد صادفتنا بعض املواضيع الهامشية اثناء انجاز هذا البحث وهي:

  والرياضية.دور الوسائل البيداغوجية في إنجاح حصة التربية البدنية 

 دور شخصية ألاستاذ في زيادة اقبال التالميذ نحو الحصة 

 عالقة استخدام وسائل العرض الحديثة بتطور أداء التالميذ داخل الحصة 

  .دور حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية دوافع التالميذ نحو النشاطات الخارجية 
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