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لنشكر اهلل سبحانه وتعاىل على فضله وتوفيقه لنا  ، والقائل يف حمكم تنزي  
    لئن شكرمت ألزيدنـــكم "  " 
والسالم:الصالة  عليهمصداقا لقول النيب  وأتقدم  

 "  من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل  "
جناز هذا العمـل .بالشكر إىل من ساهم من قريب أو من بعيـد يف إ  

عمل ومل الذي سهل يل طريق البلقاسم وبتشكرايت اخلالصة إىل األستاذ املشرف : زموري 
، فكان نعم  يبخل عليا بنصائحه القيمـة ، فوجهين حني اخلطـأ وشجعنـي حني الصواب

 املشرف .
نوات اخلمس على تدريسنـا خالل الس بالشكـر إىل مجيع أساتذتنا الذين أشرفوا أتقدمكما 

املتواضع .  ولكل من ساهم بالكثري أو القليل ، من قريب أو حىت من بعيد يف إخراج هذا العمل  
محد اهلل جال وعال الذي أعانين يف إهناء هذا العمل .ويف األخيـر ا  

 
 بن جحا عمر 

 
 
 
 

          
 



              
 

 
وقضى ربك أن التعبدوا  »أهدي مثرت جهدي املتواضع إىل الذين قال هلل تعاىل فيهم                    

أف والتنهرمها إياه وبالوالدين إحسنا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما إىل 
ة وقل رب إرمحهما كما ربياين واخفض هلما جناح الذل من الرمح(32) وقل هلما قول كرمي

 » ضغريا
 ( 22- 22سورة اإلسراء)                                                      

إىل من غمرتين باحلب والعطف والديت... رقيقة املشاعر كاملالك رائعة الصورة               
 سواك . كاحلوريات طيبة القلب أنت ال

إىل أغلى شيء يف هذه احلياة والدي العزيز...محاه اهلل فهو من علمين كل املعاين             
 السامية واملعاين اخلالدة.

فظهم اهلل إىل إىل شقائق روحي ومشوس حيايت وسندي يف آهايت وأخوايت ح            
       وكل من يعرفين من قريب أو بعيد ...  أصدقائي األعزاء

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  أساتذةمجيع  إىلالشكر اجلزيل ب أتقدمكما          
 براهيمي عيسى . واألستاذ بقاسمزموري  األستاذوالرياضية ببسكرة وخاصة 

 
بن جحا عمر                          
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 أ

 :  مقدمة

إن النشاط البدين الرياضي يف صورته اجلديدة من خالل حصة التربية البدنية والرياضية داخل املؤسساا       
التربوية يعترب ميدان هام من ميادين التربية وهو بذلك يعترب ركيزة يستعني هبا الفرد يف حياته اليومية حىت يكون 

تجزأ من جمتمعه مساير لتطاور وواو طيطاه    فردا صاحلا مزودا خبربا  ومهارا  وساعة جتعل منه جزء ال ي
 .االجتماعي 

فممارسة الرياضة من خالل حصة التربية البدنية والرياضية هلا قيمة أساسية يف حياة الفرد ملا تقدمه مان       
فوائد جسمية ونفسية واجتماعية وتربوية ، فمن الناحية اجلسمية تقوي العضال  وتنشطها ، أما من الناحياة  

مان اجلانا     أمافتساعد على تطوير القدرا  العقلية والوجدانية من تركيز وذكاء وسرعة االستجابة  العقلية
من الناحياة   أماتتيح للفرد فرصة االحتكاك مع الغري واالندماج مع اجلماعة والتفاعل معهم ،  فإهنااالجتماعي 

تعدل سلوكا  املراهق ونظارا   اأهناكتساب مهارا  حركية ومعارف جديدة ، كما  إىلالتربوية فهي تؤدي 
ماادة تادر     أصبحتضمن الربامج التعليمية ويف كل كل املراحل التعليمية حيث  أدرجتفقد  األمهيةهلذه 

 . يف املؤسسا  التعليمية األخرىكباقي املواد 
وأن ممارسة  وجود عالقة إجيابية بني ممارسة النشاط البدين والتحصيل الدراسي ،ت هان إىلولقد توصل الباحثون  

األنشطة البدنية املنتظمة تسهم بشكل اجيايب يف تطوير القدرا  العقلية والتحصيل الدراسي لدى الطلباة ، وان  
النشاط احلركي منذ مرحلة الصغر يساعد كثريا يف تطوير اجلهاز العصيب لدى األطفال فالطفل يولد ولديه ماا  

تلك اخلاليا مع تقدمه يف العمر لكن ما حيدث هاو أن   مليار خلية عصبية ، بدون إي زيادة يف 011يقارب 
النشاط البدين واحلركي يزيد من عدد املشابك العصبية كما أكد  معظم الدراسا  العلمية على أن وظاائ   
الدماغ تتحسن حتت تأثري األنشطة البدنية واحلركية، حيث إن زيادة النشاط البدين ينشط عمل اجلهاز الدوري 

األوكسجني إىل مجيع أجزاء اجلسم ومن بينها الدماغ فتزداد كفاءته على محل الادم اممال    التنفسي يف نقل
باألوكسجني واجللوكوز فزيادة نشاط الدورة الدموية يف الدماغ حتت تأثري األنشطة البدنية واحلركية يزيد من 

دماغ اإلدراكية مثال الفهام   تدفق الدم اممل باألوكسجني والغذاء خلاليا الدماغ فيزيد من حتسن وظائ  ال
 واليقظة والتركيز والتذكر واحلفظ .

العالقة بني التربية البدنية والرياضية و التحصيل الدراسي للتلميذ ومن هنا  إظهارسنحاول من خالل حبثنا هذا 
" التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتحصيل الدراسي  كان اهتمامنا واختيارنا لنقوم هبذه الدراسة حتت عنوان

 ." النهائية من املرحلة الثانوية األقساملدى تالميذ 



 
 ب

 بادأنا حياث  على تساؤل الدراسة وضعنا خطة حبثية مقسمة كالتاا    ولإلجابةوملعاجلة هذا املوضوع      
دراسة، منطلقني من جمموعة تساؤال  وفروض الدراسة والذي يتضمن حتديد إشكالية الالعام للدراسة  باإلطار

نسعى من خالهلا لتحقق من مدى صحتها، وموضحني بذلك أسباب وأهداف وأمهياة الدراساة ودعمناهاا    
 بتعريفا   إجرائية ودراسا  سابقة طيطة بالدراسة.

 بالنسبة للجان  النظري فقد احتوى على ثالث فصول : أما    
 وكان بعنوان التربية البدنية والرياضية :  األولالفصل 

 بعنوان التحصيل الدراسي  الفصل الثاين :
 تضمن موضوع املراهقة   الفصل الثالث :

 فصلني مها :  إىلاجلان  التطبيقي الذي بدوره ينقسم  يأيتوبعد اجلان  النظري 
الفصل األول على  الدراسة االستطالعية ومنهج  هذافقد احتوى : املنهجية للدراسة  إلجراءاتا فصل

 . يف الدراسة املستعمل اإلحصائي واألسلوب وأدوا  وعينة الدراسة باإلضافة إىل اجملال املكاين والزماين هلا،
فقد تضمن عرضا للبيانا  وحتليلها ومناقشة الفرضيا   مناقشة وحتليل النتائج :عرض وفصل 

 واستخالص النتائج يف ضوء التراث النظري ويف النهاية مت وضع خامتة ومالحق الدراسة واملراجع .
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اجلانب التمهيدي 

 اإلطار العام للدراسة
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 االشكالية :  -1

إن معىن التربية خيتلف من فرد إىل آخر ويتضح هذا األمر من مستوى ثقافة األفراد وفلسفتهم يف احلياة ،        
فبعض الناس يتصورون أن التربية هي اكتساب معارف ومعلومات عن طريق املدرسة أو نتيجة املعامالت اليت 

بية يف حد ذاهتا تعديل أو تغيري يف سلوك الفرد جتاه املواقف اليت يتلقاها الفرد من أسرته يف املنزل ، لكن التر
 يواجهها يف حياته ، أي أهنا عملية مستمرة من التغيري و التالؤم و التكيف . 

فقد أصبح النمو األمثل الذي يتوخاه كبار املربني للفرد ، هو الذي يضمن منوا كامال متزنا يف النواحي        
ة ،و االجتماعية والوجدانية ، حبيث يستطيع هذا الفرد أن يكيف نفسه وحياته يف اجملتمع اجلسمية ، والعقلي

 الذي يعيش فيه ، عن طريق املهارات احلركية و العقلية و االجتماعية . 
ميدانا الرياضية يف صورهتا التربوية احلديثة بنظمها وقواعدها السليمة و ألواهنا املتعددة تعترب البدنية  التربية      

هاما من ميادين التربية وعنصرا قويا يف إعداد املواطن االجيايب ، تزوده خبربات و مهارات واسعة تساعده على 
حممد مجيل )  يرة العصر احلديث يف تطوره و منوالتكيف مع جمتمعه و جتعله قادرا على تشكيل حياته و مسا

 (. 01-9عبد القادر ، د.س : 
جزءا هاما ورئيسيا يف التربية العامة وقد تعدى مفهومها ومدلوهلا العصري  والرياضية نيةوتعد التربية البد       

جمرد كوهنا جمرد كوهنا بعض األلعاب أو التمرينات اليت كان البعض يعتقد بأهنا ال فائدة منها حيث تغري هذا 
ا ومفاهيمها شاهنا شأن بقية العلوم املفهوم تغيريا جذريا وأصبحت التربية البدنية والرياضية بأهدافها وأساسياهت

 األخرى .
والتربية البدنية مادة تعليمية تساهم بالتكامل مع املواد األخرى وبطريقتها اخلاصة يف حتسني قدرات       

التلميذ يف العديد من اجملاالت كاجملال احلركي فهي تنوع واسع من األنشطة التطبيقية أما اجملال العاطفي 
واملواجهة بني الفرق ، أما جمال القدرات املعرفية  ل العالقة الديناميكية الناجتة عن التنظيماالجتماعي فيمث

وبفضل حاالت اللعب اليت تطلب غالبا حلوال سريعة ملسائل معقدة وسرعة االستجابة ، ونظرا للدور الذي 
، فهي أيضا تؤثر على جوانب تلعبه التربية البدنية يف حتسني هذه اجلوانب واليت هي األهداف األساسية هلا 

التلميذ الدراسية ، حيث انه هناك أخرى للتلميذ ، كالتحصيل الدراسي وهذا األخري له أمهية كبرية يف حياة 
منها دراسة املفكر تثبت تأثري التربية البدنية والرياضية على التحصيل اجليد للتلميذ دراسات يف هذا اجملال 

 حصة التربية البدنية والرياضية يكون واضح  تأثري أنحيث الحظ سيبل  sippelالنفساين واالجتماعي سيبل 
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على السلوك النفسي االجتماعي لدى التلميذ املراهق ، وهذا من خالل مالحظة كيفية تعامله مع اجلماعة 

 املمارسة معه للرياضة ومن نتائج هذه الدراسة ان :
االجتماعية واليت تعترب مبثابة  السلوكيات أحسنلميذ يف تعلم ممارسة الرياضة هلا دور فعال من حيث مساعدة الت -

 ملستقبله.الزاد الوافر 
 الرياضية على التحصيل العقلي . األنشطةممارسة  تأثري -
قبل املمارسة  أي،  األوىلمن النتائج  أحسنالنتائج اخلاصة بتمرينات عملية اجلمع كانت  أن أيضااستنتج  -

بعد ممارسة التالميذ النشاط الرياضي  أحسنضية كذالك نتائج اختبارات الذاكرة حلصة التربية البدنية والريا
 من التالميذ التفوق فيها . %01واستطاع 

وهذا ما دفعنا إىل دراسة هذا املوضوع حيث ارتأينا إىل إبراز عالقة التربية البدنية والرياضية بالتحصيل       
وخاصة لتالميذ األقسام  تساعد التلميذ يف حتصيله الدراسي يف تنمية بعض اجلوانب اليتالدراسي ودورها 

 النهائية للمرحلة الثانوية وهذا ما دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية : 
 ؟النهائية من املرحلة الثانوية  األقسامة عالقة بالتحصيل الدراسي لتالميذ هل للتربية البدنية والرياضي -

 ية هي :ويندرج حتت هذا السؤال تساؤالت فرع
 القدرات العقلية للتلميذ ؟ دور يف تنميةتربية البدنية و الرياضية للهل   -0
 التفاعل الصفي ؟ دور يف تنمية تربية البدنية و الرياضيةللهل   -2
 ؟ للتلميذاملهارات الدراسية  دور يف تنميةتربية البدنية و الرياضية للهل   -3

 الفرضيات: -2
 الفرضية العامة:

 رحلة الثانوية .امل من  لرياضية عالقة بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائيةللتربية البدنية  و ا
 الفرضيات اجلزئية:

 .القدرات العقلية للتلميذ دور يف تنميةتربية البدنية و الرياضية لل -0
 .التفاعل الصفي دور يف تنمية تربية البدنية و الرياضيةلل -2
 .  املهارات الدراسية للتلميذ ميةدور يف تنتربية البدنية و الرياضية لل -3
 أهداف الدراسة :  -3

 لكل دراسة علمية أهداف تسعى للوصول إليها وحبثنا هذا يتجه حنو حتقيق جمموعة من األهداف املتمثلة يف : 
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 ة القدرات العقلية لدى التالميذ حماولة الكشف على التأثري االجيايب حلصة التربية البدنية و الرياضية يف تنمي  -0
التعرف على التأثري االجيايب حلصة التربية البدنية والرياضية  يف تنمية روح التفاعل داخل احلصة بني   -2

 التالميذ .
وتنمية بعض املهارات اليت تساعد التلميذ يف حتصيله  معرفة مدى مسامهة التربية البدنية والرياضية يف حتسني -3

 الدراسي .
 اختيار املوضوع : أسباب -4
ار موضوع حبث دون أن تكون له أسباب ومربرات ومنطلقات مرجعية خيتار الباحث على أن خيت ميكن ال

 أساسها موضوعه وقد مت اختيارنا لبحثنا هذا ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
 : األسباب الذاتية -أوال

 و التحصيل الدراسي للتلميذ.  والرياضية وجود عالقة ببني التربية البدنية  -0
 هذا املوضوع .قلة الدراسات يف   -2
 الرغبة الكبرية يف اجناز هذا املوضوع .  -3
 ملعرفة ما يزال يشوب هذا املوضوع من غموض .  -4

 األسباب املوضوعية : -ثانيا
 ارتباط املوضوع بالتخصص  -0
 ارتباط املوضوع بالبعد التربوي والتعليمي  -2
 ملا هلذا املوضوع من قيمة علمية .  -3
 دنية والرياضية .كبرية للتربية الب أمهية إعطاءعدم   -4
 إثراء مكتبتنا ببحوث ختص هذا اجملال.  -5
 أمهية املوضوع :  -5

نظرا للتهميش الذي تلقاه يف حصة التربية البدنية من طرف اجلميع سواء املسؤولني أو التالميذ ، فمن       
مجيع امليادين نفسية  خالل الدراسات احلديثة اليت قام هبا املختصون تبني لنا مدى أمهية حصة التربية البدنية يف

 وتربوية . جسمية وعقلية واجتماعية
حصة التربية البدنية هي مادة رمسية ضمن املنهاج العام للمنظومة التربوية وهي املادة اليت هلا أكثر تأثري       

 مباشر وغري مباشر على الدروس األكادميية األخرى ، فهي تعطي للتلميذ نفس جديد وروح عالية الستقبال 
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احلصص األخرى وهذا ما جيعلها حصة إلزامية يف مجيع املراحل الدراسية واختيارها كمادة أساسية مثل باقي 

املواد األخرى ، وهذا راجع ملا تلعبه من دور فعال يف بناء املواطن الصاحل من الناحية البدنية ، النفسية ، 
 واالجتماعية .

تلعب دورا فعاال يف حتسني مستوى  والرياضية اليت التربية البدنية يةأمهوقد تطرقنا يف حبثنا هذا إىل توضيح       
التالميذ خمتلف املهارات وتنمية روح التفاعل بينهم وكذلك تنمية خمتلف القدرات  إكسابعن طرق الدراسة 

 .لتالميذ لحتقيق النجاح الدراسي العقلية للتلميذ  وهذا يساعد على 
 حتديد املصطلحات واملفاهيم:  -6
 لتربية البدنية والرياضية : ا  -6-1

: أهنا العملية التربوية اليت هتدف إىل حتسني األداء  west and butcherيعرفها ويست وبوتشر     
 البدنية املختارة لتحقيق ذلك. اإلنساين من خالل وسيط وهي واألنشطة

ن جترييب هدقه تكوين املواطن : يعرفها على أهنا : جزء من التربية العامة ، ميدا charlesأما تشارلز       
الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ، وذلك عن طريق الوان من النشاط البدين بعرض 

 (. 29)د. امني اخلويل ، د.س :  حتقيق املهام
  التعريف االجرائي :* 

لية واالجتماعية واللياقة من خالل النشاط هي العملية اليت تكسب الفرد خالهلا أفضل املهارات احلركية والعق
 البدين .

 التحصيل الدراسي: -6-2
 مصطلح التحصيل  يشري إليهإىل ما  قبل الشروع يف تعريف التحصيل الدراسي ينبغي أن نتعرف أوال

 :حصل، احلاصل منكل شيء أي ما بقي وثبت وذهب ما سواه.التحصيل لغة -
                      اليت جاءت على معقول كاملعقول وامليسور واملعسورحصل حيصل حصوال وحمصوال، وهو احد املصادر 

  (. 022)مرمتين الزبيدي ، د.س : 
)حممد  : عملية تركيز االنتباه على موضوع ما وحتصيله السيما إذا كان مكتوبا أو مطبوعاالتحصيل اصطالحا  -

 ( . 30:  2110محدان ، 
دد من األداء أو الكفاءة يف العمل الدراسي كما يقيم من قبل يعرف جابلن التحصيل على أنه :"مستوى حم -

 (.  022الطاهر سعد اهلل ، د.س : )املعلمني أو عن طريق االختبارات املقننة أو كليهما 
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: يعين أن حيقق الفرد لنفسه يف مجيع مراحل حياته منذ الطفولة وحىت أواخر العمر أعلى التحصيل الدراسي -

) عبد الرحيم نصر اهلل ،  ملعرفة يف كل مرحلة حىت يستطيع االنتقال إىل املرحلة اليت تليهامستوى من العلم أو ا
2101  :05 .) 

 :* التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي
املعلومات و املهارات و اخلربات املكتسبة أو املتحصل  ميكن القول أن التحصيل الدراسي هو مقدار من     

عن طريق خمتلف القدرات ويتم هذا االكتساب عليها من عملية التعلم والتفاعل الصفي بني األستاذ والتالميذ  
 مثل الذكاء واحلفظ الفهم ..... اخل  العقلية

 املراهقة -6-3
 املراهقة لغة:   -

مبعىن التدرج  adolexere، وهي مشتقة من الفعل الالتيين adolexenceوكلمة مراهقة تقابلها بالالتينية 
 .( 30:  0999،  إبراهيم) ميخائيل اسعد  حنو النضج اجلسمي، العقلي، االنفعايل

 املراهقة اصطالحا:  -
ال يوجد يف الواقع تعريف واحد للمراهقة، حيث جند تضارب لآلراء حول تعريفها فنجد هناك من يرى أن     

) حممد  اهقة هي فترة التحول الفيزيقي حنو النضج، وتقع بني مرحلة بداية البلوغ وبداية سن الرشدفترة املر
 (. 09:  0999عاطق غيث ، 

والبعض األخر يراها على أهنا مصطلح وصفي للفترة اليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا، وذا خربة حمدودة 
 ( . 329:  0999عدية حممد على هادر ، ) س ويقترب من هناية منوه البدين والعقلي

  * التعريف اإلجرائي:
  .  املراهقة هي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إىل الشباب حيث حتدث فيها تغريات عضوية ونفسية  ذهنية

 الدراسات السابقة واملشاهبة : -7
 

  سنة  ة املاجيسريدراسة حللوح مجال ، جامعة اجلزائر وهي دراسة لنيل شهاد : األوىلالدراسة
2110-2119   
اثر التربية البدنية والرياضية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم  عنوان الدراسة :

 املتوسط 
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توضيح التأثري الذي يترتب لدى التالميذ عند ممارسة التربية البدنية والرياضية على نتائجهم أهداف الدراسة: 

 الدراسية 
 املنهج الوصفي ) املسحي ( البحث : منهج

 
ميذ اما العينة الثانية تل 001قام الباحث باختيار عينة بطريقة عشوائية العينة االوىل تتكون من  عينة البحث :

 استاذ  04تتكون من 
 استعمل الباحث االستبيان كأداة للبحث العتباره أهنا األداة املناسبة  أدوات البحث :
 نتائج الدراسة : 

 التربية البدنية والرياضية تنمي روح التعاون والتواصل بني التالميذ  -0
 درس التربية البدنية والرياضية يساعد التلميذ على تفريغ مكبوتاته النفسية  -2
 ربية وتنمية سلوك التلميذ املراهق تالتربية البدنية والرياضية له اثر اجيايب يف  أستاذ -3
 التربية البدنية والرياضية بنتائج التحصيل الدراسي  لألستاذتعليمي اجليد هناك عالقة ارتباطية بني املستوى ال -4

 
  : دراسة ماجدة محيد كمش ، شهاب امحد عكاب  جامعة ديايل كلية التربية األساسية الدراسة الثانية 

 اثر درس التربية الرياضية يف التحصيل الدراسي لبطيئي التعلم عنوان الدراسة :
التمرينات واأللعاب الرياضية تؤدي إىل حتسني مستوى التحصيل املعريف لتالميذ بطيئو  هلإشكالية البحث : 

 التعلم ؟ 
معرفة فيما إذا كان ممارسة التالميذ بطيئو التعلم لأللعاب والتمرينات البدنية ضمن منهج أهداف الدراسة: 

 . يؤدي إىل حتسني مستوى التحصيل املعريف ومنظمخمطط 
 فروق معنوية يف مستوى التحصيل الدراسي املعريف . هناكفروق البحث : 

 املنهج التجرييب  منهج البحث:
 اختار الباحثان عينة حبثهما بالطريقة العمرية  عينة البحث :

 املقابلة واملالحظة ، اختبار حتصيلي ) تقومي ختامي ( أدوات البحث :
تطوير مستوى التحصيل الدراسي  )ماجدة محيد للتمرينات واأللعاب الرياضية دور فعال يف نتائج الدراسة : 

 ( . 004:  2115كمش ، شهاب امحد عكاب ، 
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  الدراسة الثالثة : دراسة املفكر النفساين واالجتماعي سيبلsippel : 

حيث الحظ سيبل أن تأثري حصة التربية البدنية والرياضية يكون واضح على السلوك النفسي االجتماعي 
 ، وهذا من خالل مالحظة كيفية تعامله مع اجلماعة املمارسة معه للرياضة .لدى التلميذ املراهق 

 نتائج الدراسة :
ممارسة الرياضة هلا دور فعال من حيث مساعدة التلميذ يف تعلم أحسن السلوكيات االجتماعية واليت تعترب مبثابة  -0

 الزاد الوافر ملستقبله.
 قلي للمراهق .تأثري ممارسة األنشطة الرياضية على التحصيل الع -2
استنتج أيضا أن النتائج اخلاصة بتمرينات عملية اجلمع كانت أحسن من النتائج األوىل ، أي قبل املمارسة  -3

 حلصة التربية البدنية والرياضية 
من التالميذ  %01كذالك نتائج اختبارات الذاكرة أحسن بعد ممارسة التالميذ النشاط الرياضي واستطاع  -4

 ( 10:  2119ح مجال ، ) حللو التفوق فيها .
 
  : ( 0909دراسة إبراهيم خبيت عثمان )الدراسة الرابعة   
العالقة بني التفوق الرياضي والتفوق الدراسي ، والتوافق الشخصي واالجتماعي لدى تالميذ  عنوان الدراسة : 

 .املدارس الثانوية العليا بالسودان
 سنة . 09إىل  00مبتوسط عمر قدره يترواح من من طالب املرحلة الثانوية بالسودان  301العينة : 

استخدام اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية ، باختبار مقياس مفهوم التربية الرياضية الدراسة :  أداة 
 لدى اآلباء واملعلمني من إعداد الباحث .

 نتائج الدراسة :  
التفوق املدرسي والتكيف الشخصي واالجتماعي  وجود فروق ذات داللة بني املتفوقني والغري متفوقني يف

 ( 1.10لصاحل املتفوقني رياضيا عند مستوى داللة )
وجود فروق ذات داللة بني املتفوقني وغري املتفوقني رياضيا يف التكيف العام لصاحل متفوقني رياضيا عند 

 ( . 19:  2119( ) حللوح مجال ،  1.10مستوى داللة ) 
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  2119/2119سنة وهي دراسة لنيل شهادة املاجيسري جباوي فاضلي  دراسة :الدراسة اخلامسة 

اثر غياب الكتاب املدرسي للتربية البدنية والرياضية على رفع املستوى املعريف لتالميذ املرحلة  عنوان الدراسة :
 الثانوية .

  الفرضيات:

ملعريف وسري احلصة لدى نالميذ الطور عياب الكتاب املدرسي يؤثر سلبا على رفع املستوى ا الفرضية العامة :
 الثانوي 

  اجلزئية:الفرضيات 

الكتاب املدرسي يساهم يعترب حامل ملنهجية تربوية لتحسني القدرات املعرفية لدى التالميذ يف العمليات  -
 .التفكريية 

املعرفية  لتحصيل املؤهالت األستاذ إمكانيةغياب الكتاب املدرسي للتربية البدنية والرياضية حال دون  -
 .والبدنية للتلميذ 

ويف حتقيق التجانس بني التنظري  األحرار أوالكتاب املدرسي يساهم يف حتسني نتائج التالميذ املتمدرسني  -
 .والتطبيق وفق مناهج تربوية حمددة 

  أهداف الدراسة :

 . الوصول اىل جمموعة من احلقائق حول اثر الكتاب املدرسي على املستوى املعريف للتلميذ -
 .حماولة معرفة املستوى املعريف للتالميذ وعالقته بالكتب اخلارجية للتربية البدنية والرياضية  -
 .حماولة حتسني صورة احلصة يف الوسط التربوي  -

 . املنهج الوصفيمنهج البحث : 

 . وتالميذ املرحلة الثانوية أساتذة البحث:عينة 

 .االستبيان واملقابلة  البحث:أدوات 
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 راسة : نتائج الد

 .وجود الكتاب املدرسي لتحسني القدرات املعرفية  إجبارية -0
 .املعريف العلمي يف الوسط التربوي  اجلانباحلصة من  إثراءالكتاب املدرسي يساهم يف  -2
 . الكتاب املدرسي يساهم يف حتقيق التجانس بني النظري والتطبيق -3

 
 التعليق على الدراسات السابقة :  -8

 
  قة:السابحتليل الدراسات  -

تتفق مع الدراسة الراهنة يف معظمها  الحظنا انبعد عرضنا لبعض الدراسات السابقة واملشاهبة لدراستنا 
 كوهنم يبحثون يف نفس املوضوع إن كان التربية البدنية والرياضية  أو التحصيل الدراسي أو االثنني معا.

دراسة الراهنة يف املنهج الذي استخدم مع ال وناليت قام هبا الباحث بعض هذه الدراسات  كما وقد اتفقت
االستبيان  استعملواالبحث حيث  وأداةوهو املنهج الوصفي وكذلك طريقة اختيار العينة وهي العينة العشوائية 

 كما اتفقت بعضها يف طبيعة املبحوثني وهم تالميذ املرحلة الثانوية .للبحث  كأداة

 

 االستفادة من الدراسات السابقة :  -

ن الدراسات السابقة مبعرفة عالقة التربية البدنية والرياضية  بالتحصيل الدراسي وكيف تؤثر خمتلف استفدنا م
 .الرياضية على التلميذ املراهق يف العديد من اجلوانب وخاصة اجلانب العقلي  األنشطة

و يف  ساعدتنا الدراسات السابقة بتناول " التحصيل الدراسي" الذي هو جزء من املشكلة يف دراستنا
الدراسة معلومات و معارف حول أمهيته و شروطه و مبادئه، يف احلقيقة ساعدتنا  أعطتنادراسة الباحث، إذ 

 أيضا يف إثراء رصيدنا املعريف حول هذا املفهوم.

بشكل جيد إذ أعطتنا صورة واضحة عن التلميذ املراهق و ما قد  أيضالقد أفادتنا الدراسات السابقة 
 تلفة تعيق حتصيله الدراسي .يعانيه من مشاكل خم
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واالستفادة بالبحث عن  باستعماهلا كمرجعمن جانب اخللفية النظرية من بعض الدراسات  استفدنا
 املراجع املستعملة فيها.

استفدنا من الدراسة امليدانية هلذه الدراسات كيفية طرح موضوع الدراسة وطريقة تناول هذا املوضوع  
 جية .والنظرة على طريقة املنه

يف حتديد فرضيات الدراسة وكذلك استفدنا من استمارات االستبيان املوجهة للتالميذ  أفادتناكما 
 االستبيان. أسئلةوكيفية صياغة 

 احلالية.واخربا استفدنا من أهم النتائج املتوصل إليها مقارنة بنتائج دراستنا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الباب األول

 اجلانب النظري
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 متهيد : 
تعترب التربية البدنية مادة حيوية و ضرورية يف الوسط املدرسي و ذلك من خالل مسامهتها يف تنمية اجلانب      

النفسي و البدين و العقلي للتلميذ و هذا عكس ما يعقده , البعض لكون التربية البدنية و الرياضية حركاا   
تربية البدنية يف اجملتمع فقد أولت جل حكوما  العامل أمهية و غري , و نظرا لالنعكاسا  اإلجيابية لل جسمية ال

مكانة خاصة داخل املنظومة التربوية. و اجلزائر من بني هذه الدول اليت أعطت عناياة خاصاة ااذا اجملاال     
لتدريسها , حيث أهنا أصبحت مادة إجبارية كباقي املواد األخرى اليت اا منهاج و طرق لتدريسها , و علا   

 موضوع دراستنا بالتربية عموما و بالتربية البدنية و الرياضية خصوصا .  ارتباطأساس 
يف هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء عل  ماهية التربية ، وماهية التربية البدنياة والرياضاية ، عالقتاها        

 خل.................. إ…سنتطرق لدرس التربية البدنية والرياضية  وأيضابالتربية العامة ،
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 التربية : -1

التربية ضرورية يف اجملتمع إال أنه هناك اختالف بني العلماء حول مفهوم التربية ، وهذا راجاع إ    إن
التربية ختتلف من زمن إ  زمن و من مكان إ  مكان، فالتربية يف الدول املختلفة ختتلف عن التربية يف الادول  

 املتقدمة.
 :التربيةتعريف  -1-1

 :عل  الرغم من تعدد التعريفا  املتعلقة بعملية التربية إال أنه ميكن إمجااا فيما يلي 
ميكن تعريف التربية عل  أهنا عملية تفاعل مستمر بني اإلنسان و البيئة اليت يعيش فيها هبادف إساتخراج       

ة وعيه باألهداف السائدة يف اجملتمع الفرد و تنمي اجتاها إمكانيا  الفرد، فالتربية هبذا املعىن تعمل عل  تكوين 
 (  12) امحد حممد الطبيب ، د.س :  و اليت يسع  إ  حتقيقها

ميكن تعريفها من منظور آخر بكوهنا عملية نقل التراث الثقايف من اجليل الراشد إ  اجليل الناشئ هبادف      
ه من مجيع جوانب الشخصية مبعاىن  حتقيق التكيف مع مبادئ و أسس اجملتمع و تكيف الفرد مع نفسه و إعداد

إعداده من اجلانب العقلي و اجلسمي و النفسي و اإلجتماعي، و هذا لن يتم إاّل عن طريق مسايرة مناهاج أو  
تشكيل لشخصية الفرد من عملية برنامج منظم، لبلوغ األهداف املرجو حتقيقها فالتربية عل  هذا األساس هي 

الوجدانية واإلجتماعية و األخالقية بصورة تكاملية، فالتربية هاي ضارورة   مجيع النواحي اجلسمية والعقلية و 
أهنا حتقق التفاعل بني الفرد و ذاته و بينه و بني اجملتمع الذي يعيش، حىت يتسىن له  باعتبارإجتماعية ال بد منها، 

 ( . 21:  1002) امحد معروف ،  حتقيق هدف أمس  يف املستقبل
 خصائص التربية : -1-2

 ربية خصائص متيزها عن بقية املعامل األخرى أو عن ما يشاهبها و هي متمثلة يف :للت
 *التربية عملية تكاملية :

من جوانب الشخصية، بل تتناول مجيع اجلوانب املتعلقة باإلنسان مان   ال تقتصر عل  جانب واحد إن التربية 
 إقتصادية و ثقافية ... إخل. نفسية و عقلية و جسمية و دينية و إجتماعية و عاطفية وسياسية و

 * التربية عملية فردية إجتماعية : 
إن التربية ليست خاصة بالفرد فقط بل تتعداه إ  رعايتها للمجتمع، فهي ترع  الفرد بأن جتعله مواطنا صاحًلا 

 و ترع  اجملتمع بأن ختلف لديه مواطنني صاحلني ميارسون مواطنتهم بكل مسؤولية.
 تلف بإختالف الزمان و املكان : * التربية عملية خت
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 إن اإلنسان يف تغري مستمر، والتربية اا إتصال مباشر باإلنسان، فهي تتغري بتغري اإلنسان من جمتمع جملتمع.

 * التربية عملية إنسانية : 
تطاوير  إن التربية خاصة باإلنسان الذي ميزه اهلل تعا   بالعقل عل  سائر خملوقاته، فهي تعمل عل  تنمياة و   

 ( . 12 – 12) امحد حممد الطبيب ، د.س :  اجلوانب املتصلة باإلنسان
 * التربية عملية ذات قطبني : 

إن التربية هي عملية يقوم هبا املريب إجتاه املتريب، حبيث يؤثر كل منهما يف اآلخر، و عليه ميثل املاريب القطاب   
 األول و املتريب القطب الثاين.

 : * التربية عملية هادفة 
إن التربية تعمل عل  توجيه اجليل الناشئ من خالل ما يقدمه اجليل الراشد، هبدف إيصاله إ  درجة الكمال و 

 املواطنة الصاحلة، حبيث يكون الفرد عضًوا نافعا لنفسه و ألسرته و جملتمعه و لوطنه.
 * التربية عملية تشاركية : 

كل املؤسسا  التربوية و اإلجتماعية يف عملية التربية سواء  إن التربية ال تشارك فيها املدرسة فقط، بل تساهم
 ( 10:  1002) عمر امحد مهشري ،  كانت رمسية أو غري رمسية

 أهداف التربية :  -1-3
ختلف التربية عرب العصور إال أنه رغم هذا اإلختالف كل أهداف التربية تسع  إ  اإلنسجام والتفاعال       

العصور فحسب، وإمنا هذا اإلخاتالف   يعيش بينها، و هذا اإلختالف ال نلمسه عرب بني الفرد و اجلماعة اليت
 وارد حىت بني املفكرين و الفالسفة، و عليه ميكن أن نورد أهداف التربية فيمااا يلي :

 :  * هدف التربية هو كسب الرزق
ملية إعداد الفرد ملواجهة احلياة و إن اادف خيلط بني مفهوم التربية كعملية تكيف مع البيئة، ومفهوم التربية كع

 اإلعتماد عل  نفسه يف حتمل املسؤولية.
 * هدف التربية هو نقل األمناط السلوكية من جيل إىل جيل آخر دون تغيري : 

مبعىن أن التربية هتدف إ  احملافظة عل  أمناط العيش كما كانت عليها دون أي تغيري فيها، و هذا دليل عل  أن 
 ظة.التربية حماف

 * هدف التربية هو إعداد املواطن الصاحل :
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يعترب هذا اادف هدفًاا فردًيا حيث أن التربية هتدف إ  إعداد الفرد ليصبح مواطنا صاحًلا لنفسه و جملتمعه و  

 ألسرته و لوطنه بصفة عامة، أي أنه يتحل  باملواطنة.
 * هدف التربية إجتماعي تنموي : 

  تنمية اجملتمع و الرقي إ  التقدم واإلزدهار من مجيع اجملاال .مبعىن أن التربية هتدف إ 
  * هدف التربية إعداد الفرد و تأهيله دينيا و دنيويا :

إن التربية تركز أهدافها عل  تنشئة الفرد تنشئة دينية و دنيوية، حبيث تتطابق هذه التنشئة اإلسالمية يف ما هاو  
 النبوية. منصوص عليه يف القرآن الكرمي و السنة

 * هدف التربية هدف علمي : 
هتدف التربية إ  نقل العلوم و املعارف إ  املتعلم، و إعداده عقليا يف املستقبل، مبعىن أن التربية تعمال علا    

 إعداد الفرد هبدف خزن املعلوما  و املعارف يف عقل الناشئة.
 * هدف التربية هو تكوين الفرد و اجملتمع الدميقراطيني : 

ف التربية إ  تكوين الفرد حبيث تكون له دراية حبقوقه، و الواجبا  اليت عليه و بالتايل تكاوين جمتماع   هتد
 دميقراطي.

 * هدف التربية هو هدف تقدمي : 
إن التربية حسب ما أورده "جون ديوي" تقود الفرد إ  حتقيق منو، و تقدمه، و هذا ما يبني لنا أن التربية هاي  

 ربية يف حد ذاهتا.عملية هتدف إ  الت
 * هدف التربية هو هدف وطين و قومي :

تعترب التربية وسيلة لتقوية الشعور باإلنتماء و الوحدة الوطنية و القومية، مبعىن الوحدة يف اللغاة و التااريو و    
 اجلغرافيا و التربية الوطنية.

فرد صاحل يف اجملتمع، حبكم أنه األهداف اليت تسع  التربية إ  حتقيقها، مما يؤدي إ  إعداد  جممل هذه -
 ( . 12 – 12:  1002) عمر امحد مهشري ،  إذا صلح الفرد صلح اجملتمع

 أمهية التربية :  -1-4
تعد التربية سبًبا رئيسًيا يف تنمية الشعوب و اجملتمعا  إقتصاادًيا و سياساًيا وإجتماعًياا وثقافًياا     

 لته بالسيف، و إمنا نشر رسالته بقوة سالح الفضيلة و وعسكرًيا، فاإلسالم عل  سبيل املثال مل ينشر رسا
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األخالق عل  حسب قول الفيلسوف الكبري "فولتري"، وتربز أمهية التربياة الكاربى يف تنمياة الشاعوب و     

 مواجهتهم للتحديا  العصرية واحلضارية.
 ية :و يف جوانب أخرى كثرية منها، و عليه ميكن إمجال أمهية التربية يف النقاط التال

 التربية أصبحت إستراتيجية كربى لكل شعوب العامل. -
 التربية أصبحت عامل مهم يف التنمية اإلقتصادية. -
 التربية تعترب عامل مهم يف التنمية اإلجتماعية. -
 التربية تعترب ضرورة لبناء الدميقراطية الصحيحة. -
 التربية تعترب عامل يف احلراك اإلجتماعي. -
 ضرورة لبناء الدولة العصرية. التربية تعترب -
 التربية تعترب ضرورة للتماسك اإلجتماعي و الوحدة القومية. -

) امحد حممد الطبيب ، د.س :  هذه جممل العناصر اليت تبني لنا أمهية التربية يف حياة الفرد و اجملتمع بصفة عامة
12 . ) 
 التربية البدنية والرياضية :  -2

  ية والرياضية :تعريف التربية البدن -2-1
يعتقد الكثري من الناس أن التربية البدنية هي خمتلف أنواع الرياضا  ، أو أهنا عضال  وعارق ، أو اذرع  

 . قوية وأرجل قوية ، أو أهنا تربية األجسام واذا تعدد  تعريفاهتا
  ومن العلماء من يربط التربية بالشخصية املتكاملة ومن هؤالء العلماءpeter arnold    الذي عرف

التربية البدنية : بأهنا ذلك اجلزء املتكامل من العملية التربوية اليت تثرى وتوافق اجلواناب البدنياة العقلياة ،    
:  2222اخلاويل ،   أنور أمني) االجتماعية الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب النشاط البدين املباشر

22-22 . ) 
 وهناك بعض التعاريف األخرى :

هي ذلك اجلانب املتكامل من التربية الذي يعمل عل  تنمية الفرد وتكييفه جسمانيا وعقليا ووجدانيا       
) عن طريق األنشطة الرياضية املختارة ، واليت متارس حتت إشراف قيادية صاحلة لتحقيق أمس  القيم اإلنساانية  

 ( 22:  2222حسن شلتو  ، حسن معوض ، 
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 ة والرياضية :أهداف التربية البدني -2-2

التربية البدنية والرياضية كأي جمال اا أهدافها ، اليت تسع  إليها ، وحتديد األهداف ليس بالعمل الساهل  
بعض قاادة ورواد التربياة   وسوف نستعرض فيما يلي بعض النماذج من أهداف التربية البدنية كما وضعها 

 البدنية :
 الناحية البدنية : -2-2-1

نية والرياضية إيل حتسني القدرا  البدنية من خالل حتكم جسماين اكرب وتكيف السالوك  هتدف التربية البد
 مع البيئة وذلك بتسهيل حتويلها إيل سبيل ناجح ومنظم عقالنيا . 

 الناحية االقتصادية  : -2-2-2
ملردودية هتدف إيل حتسني استعمال القوى املستخدمة يف العمل ، استعمال حمكما وهذا ما يؤدي إيل زيادة ا

 الفردية واجلماعية يف عامل الشغل اليدوي الفكري .
 الناحية االجتماعية والثقافية : -2-2-3

إن التربية البدنية والرياضية احلاملة للمبادئ والقيم الثقافية واخللقية تقود أعمال كل ماواطن وتسااهم يف   
االنضباط والتعااون واملساؤولية والشاعور    تعزيز الوئام الوطين وتوفر الظروف املالئمة للفرد ، وتنمية روح 

 ( . 27:  1002صبحي حسنني ، ) حممد  بالواجبا  املدنية 
 هدف الترويح وأنشطة الفراغ  : -2-2-4

تشري األصول الثقافية للرياضة إيل أهنا نشأ  هبدف التسلية واملتعة والترويح وتشاغل أوقاا  الفاراغ ،    
ها الذراعية يف إطار التربية البدنية والرياضية ، وهو اادف الاذي  ومازالت الرياضة حتتفظ بذلك كأحد أهدف

 ( . 222:  1002اخلويل ،  أنور أمني) يرمي إيل اكتساب األفراد املهارا  احلركية والرياضية مدى احلياة 

 التنمية املعرفية : -2-2-5
وهذا اادف يرتبط باجلانب العقلي واملعريف وميكن املسامهة يف تنمية املعرفة والفهم والتحليل والتركيب     

، وقواعد اللعب اخلاصة هبا ، وأساليب التدريب واملمارسة وقواعد التغذية وضبط الوزن اخلاص هباا وطارق   
ن نطلق عليها الثقافة الرياضية كما تنمي اللعب واخلطط املتنوعة ، وتشكل لدى الفرد حصيلة تربوية ملا ميكن أ

 لدى الفرد املهارا  الذهنية اليت تفيدها يف حياهتا اليومية وتساعدها عل  التفكري يف اختاذ القرارا  .
 التنمية النفسية واالجتماعية  : -2-2-6
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ملمارسة النشاط البدين ، يف تستفيد التربية البدنية والرياضية من املعطيا  االنفعالية والوجدانية املصاحبة    

تنمية شخصية الفرد ، والتربية تتسم باالتزان والشمول والنضج هبدف التكيف النفسي االجتماعي للفرد مان  
جمتمعه ، وتعتمد أساليب ومتغريا  التنمية االنفعالية للتربية الرياضية وانتقال أثر التدريب عل  اعتبار أن الفرد 

صة به اليت ختتلف عن بقية أقرانه ، وعل  اعتبار أن القيم النفساية املكتسابة مان    كيان مستقل له قدراته اخلا
 املشاركة  

يف الربامج املقننة للتربية البدنية والرياضية تنعكس أثرها من داخل امللعب إيل خارجه يف شكل سلوكا  مقبولة 
 ( . 22:  2212عباس امحد صاحل ، )

 : أمهية التربية البدنية والرياضية -2-3
واملنافع الايت   ملختلفة عن الفوائد اهتم اإلنسان مند القدمي جبسمه وصحته ولياقته كما تعرف عرب ثقافته    

تعود عليه من إجراء ممارسته لألنشطة البدنية وكذا التدريب البدين إدراك أن املنافع الناجتة عن ممارساة هاذه   
حي فحسب وإمنا تعرف عل  اآلثار االجيابية النافعاة  األشكال من األنشطة مل تتوقف عل  اجلانب البدين والص

اا عل  اجلوانب النفسية واالجتماعية والعقلية واملعرفية واملهارة احلركية واجلمالية الفنية فهي يف جمملها تشكل 
 ( . 72:  2222اخلويل ،  أنور أمني) شخصية الفرد تشكيال شامال متكامال 
ملهارا  الالزمة لقضاء وقت فراغهم بطريقة مفيدة وينمون اجتماعيا كما فالتربية البدنية تكتسب لألطفال ا

) أهنم يشتركون يف نشاط من النوع الذي يسبغ عل  حياهتم الصحية باكتساهبم الصحة اجلسامية والعقلياة   
 ( . 22حسن امحد الشافعي ، د.س : 

 عالقة التربية البدنية بالتربية العامة : -2-4
البدنية معىن جديد بعد إضافة كلمة البدنية إليها فكلمة بدنية تشري إ  البدن وهو كثري اكتسب تعبري التربية 

ما تستخدم لإلشارة إ  صفا  بدنية خمتلفة كالقوة البدنية ،النمو البدين ، وصحة البدن واملظهار اجلساماين   
البدنية ، واملقصود تلك العملية  وذلك حينما تضاف إليها كلمة التربية إ  كلمة البدنية حنصل عل  تعبري التربية

 التربوية اليت تتم ممارستها أوجه النشاط اليت تنمي وتصون جسم اإلنسان .
 يلي : ومما سبق يتضح أن هناك عالقة وصل واضحة بني التربية والرياضة وميكن توضيحها من خالل ما   

س تعلمه اإلنسان يف احلياة كاان  أن سجل تاريو التربية يطوي بني صفحاته حقيقة مؤكدة مفادها أن لدر
عل  هيئة نشاط بدين ، فعندما واجه اإلنسان البدائي القدمي خماطر الطبيعة والوحش مل جيد أمامه غري احلركاة  

 .تنقذه من الفناء 
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وهذا يؤكد العالقة القوية بينهم ففي عالقة أزلية قدمية قدم التاريو اختذ  أشكال خمتلفة غاري األزمناة      

يف العصر احلاضر أكثر وضوحا نتيجة تطور نظريا  التربية وتغيري قيمتها وأساليبها وقد اتفق العلماء وأصبحت 
بان التربية هتتم بنمو الفرد ككل من الناحية البدنية ، االجتماعية ،النفسية ،العقلية وإميانا بان الفارد وحادة   

لك األمر بالنسبة للتربية الرياضية اليت ارتقات  واحدة كل ما يؤثر يف نفسه ويؤثر بالتايل يف عقله وبدنه .وكذ
 فلسفتها من  

جمرد وسيلة لتحقيق  القوة البدنية إ  كوهنا رسالة متكاملة تساهم يف تربية األفراد من كافة النواحي ، النفسية 
 ، العقلية االجتماعية ،البدنية .

) زكية ابراهيم كامال   و الدوافع اإلنسانيةإن التربية الرياضية جزء مكمل للتربية احلديثة اليت تراعي ميول 
 .  ( 212-212:  1002واخرون ، 

 درس التربية البدنية والرياضية   -3
 درس التربية البدنية والرياضية :  تعريف -3-1

هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للتربية البدنية والرياضية يف اخلطة الشاملة ملنهاج التربية البدنية 
ية باملؤسسة التربوية، وهي تشتمل كل أوجه األنشطة اليت يريد األستاذ أن ميارسها التالميذ، وأن والرياض

 يكتسبوا املهارا  اليت تتضمنها هذه األنشطة، باإلضافة إ  ما يصاحب ذلك من تعلم مباشر وتعلم غري مباشر
 ( 22-27:  2221حممود عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ ، )

العربية، ولكنه  رس التربية البدنية أحد أشكال املواد األكادميية مثل علوم الطبيعة، والكيمياء واللغةويعترب د    
خيتلف عن هذه املواد لكونه ميد التالميذ ليس فقط مبهارا  وخربا  حركية ولكنه ميدهم أيضا باالكثري مان   

ية باإلضافة إ  املعلوما  الايت تعطاي   املعارف واملعلوما  اليت تعطي اجلوانب الصحية، والنفسية واالجتماع
اجلوانب العلمية بتكوين جسم اإلنسان وذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينا  واأللعاب املختلفاة  

حسن معاوض، حسان   اجلماعية والفردية وتتم حتت اإلشراف التربوي عن طريق مربني أعدوا اذا الغرض )
 ( . 201:  2222شلتو ، 
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 داف درس التربية البدنية والرياضية :أه -3-2
 لقد حتدد  أهداف درس التربية البدنية والرياضية فيما يلي :   " 
املساعدة عل  تكاماال املهااارا     -املساعدة عل  احلفاظ بالصحة والبناء البدين السليم لقوام التالميذ. -

ها داخل وخارج املدرسة مثل واخلبارا  احلركياة ، ووضاع القواعاد الصحيحااة لكيفيااة ممارست
 القفز ، الرمي ، الوثب ، التسلق ، املشي واجلري ..اخل.

 املساعدة عل  تطوير الصفا  البدنية مثل القدرة والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة.  -
اكتساب املعاارف واملعلوماا  واحلقائاق عان أسس احلركاة البدنيااة وأصوااا البيولوجيااة   -

 .وجية البيوميكانيكيةولوالفيزي
 تدعيم الصفا  املعنوية والسما  اإلدارية والسلوك الالئق. -
 التعود عل  املمارسة املنظمة لألنشطة الرياضية. -
) حممد سعيد غارص ،  تنمية االجتاها  االجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الالصفية  -

2222  :77 ) 

  بية البدنية والرياضية :مراحل درس التر -3-3
         إن درس التربية البدنية والرياضية يتكون من ثالث مراحل :          
 املرحلة التمهيدية : -3-3-1
 كل حصة تبتدئ مبرحلة متهيدية أو هتيئة واليت هتدف إ  : 

 * هتيئة جسدية بواسطة متارين خاصة للتسخني.
 ف الكربى للتحمل كمية اإلجهااااد املربجمااة فااي  * هتيئة فيزيولوجية وتكون خاصة بالوظائ

 املرحلة الرئيسية واليت تستهدف خاصة القلب ،جهاز الدوران والتنفس 
*  هتيئة نفسية وهتدف ا  جلب االنتباه التالميذ ملا سيأيت فيما بعد وهي متارين بسيطة متارس علا  شاكل   

 مرتفعة وبقفزا  متنوعة خاصة بتقوية عضال  اجلسام  ألعاب،تتم مرحلة التهيئة يف شكل تنقال  بسرعة غري
 وبتمارين التنفس
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   املرحلة الرئيسة : -3-3-2
هذه املرحلة ترمي ا  حتقيق األهداف الرئيسية املربجمة خالل احلصة وهي تتكون مان األلعااب املمهادة        

ل تلمياذ مان املشااركة يف حتقياق     ملمارسة التمارين املقننة خالل هذه املرحلة ينظم اللعب بشكل ميكن ك
 األهداف املربجمة وجيب يف هذه املرحلة أن تكون التكرارا  لكل نشاط حىت تتضمن عملية تعلم التقنية. 

  مرحلة الرجوع إىل اهلدوء :  -3-3-3
هي آخر مرحلة هتدف إ  إرجاع اجلسم حلالته الطبيعية األو  أي قبل ممارساة األلعااب والرجاوع إ         
دوء ليس توقفا كليا عن احلركة إمنا التخفيض املتدرج للجهد حىت زوال التعب هنائيا والرجوع إ  ااادوء  اا

 يرمي إ  :
 رجوع دقا  القلب إ  احلالة الطبيعية. -
 هتدئة التنفس وإرجاعهم إ  احلالة العادية.   -
 هتدئة التالميذ نفسيا بعد هتيجهم أثناء اللعب.   -

رحلة تنجز التمارين اعتمادا عل  املشي ومتارين كما يطلب من التالميذ يف هذه املرحلة الغسل خالل هذه امل   
  ( 17-12:  2212) حممد صبحي حسنني ،  "

 حتضري حصة التربية البدنية والرياضية : -3-4
اما كافيا باملادة ال خيتلف حتضري حصة التربية البدنية عل  باقي دروس األكادميية ،عل  املدرس أن يكون ملما امل

 وطرق وأساليب تدريسها ولتحضري احلصة جيب مراعاة ما يلي:
 .حتديد اادف بدقة ووضع نصب أعني النتائج احملتملة 
 .أن يلتزم املدرس باخلطة املوضوعة للمرحلة السنية والسنوية واجلزئية 
 .دراسة شاملة إلمكانية املدرسة وربطها مع الدرس 
 زة املتيسرة ووضع احللول البديلة يف حالة عدم توفرها.مراعاة اإلمكانيا  األجه 
 .مراعاة الترتيب املنطقي يف تسلسل املهارا  واعتماد عل  ما درس من قبل وممهل ملا هو قادم 
 .احتواء احلصة عل  مترينا  واأللعاب املنسجمة ذا  التأثري العام عل  النمو البدين والقوائم للتالميذ 
 تشبع رغباهتم يف اللعب.أن تكون احلصة شاملة و 
 .التخطيط الزمين والتنظيما  التشكيلية 
  ، ( . 22:  1001إعداد اخلطة مسبقا ) بن خامت اهلل نور الدين 
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 خالصة :

يف ختام هذا الفصل ميكننا القول أن التربية البدنية والرياضية هي عبارة عن حركا  يقوم هبا اإلنسان يف 
بناءة تساعد عل  إعداد املواطن الصاحل إعدادا شامال جلميع جوانب الشخصية  حياته اليومية ملا اا من أهداف

كما تساهم يف تنمية وتقدم ثقافة األمة، كما أن اإلنسان الذي ميارس الرياضة يكون دائما نشيطا ويستطيع أن 
 يقاوم املشكال  النفسية كالقلق واالكتئاب واملشكال  األخرى اليت قد تعترض سبيله.

نستطيع أن نقول أن التربية البدنية والرياضية ال تستطيع أن حتقق أهدافها وأغراضها كاملة ما  ومن هنا
مل يكن هناك أستاذ ملقن للمعلوما  اليت حيصل عليها التالميذ، يتمكن من التعرف عل  مالبسا  املواقف 

من عوائق، كي يستطيع أن  التربوية، وأن يكون قادرا عل  التعرف عل  ما ميكن اعتراض العملية التعليمية
يعاجل تلك املشكال  مبا يتناسب مع قدرا  التالميذ، وال يتأت  ذلك إال إذا جنح يف جذب التالميذ حنو 
املمارسة الرياضية ااادفة، وهذا باختيار املواقف التعليمية اليت تؤثر عل  سلوكاهتم االنفعالية وعالقاهتم 

والتالميذ حيتاجون إ  النمو وحتقيق التوافق واملساعدة يف حل  االجتماعية، وهو الذي يعرفهم عن كثب،
املشكال  إ  جانب هذا حاجتهم إ  التعليم والتحصيل، فاألستاذ أثناء املمارسة التعليمية حيتاج منه تالميذه 

 .  إ  اإلرشاد يف كثري من املواقف
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  التحصيل الدراسي                                            الثانيالفصل   

 

82 

 
 متهيد :
إن التحصيل الدراسي بات ينظر إليه من قبل الكثري من التربويني و املختصني يف األوساا  التليييياو و        

التربويو عيى أنه مليار أساسي ميكن يف ضوئه و من خالله حتديد املستوى األكادميي ليتالميذ و الطالب لكاي  
إعداد األطفال والتالميذ لتقبل التحصيل الدراساي و   ييلب كل واحد منهم دوره يف بناء وطنه، و من هنا فإن

االستيرار فيه ضروري من أجل متكينهم و تكوين شخصياهتم و حتقيق ذواهتم و إمكانياهتم,فالضرورة تفار   
رعايو التالميذ و ملاونتهم عيى االستفادة من كل املواد واألنشطو الدراسيو اليت جيب أن تكون دوما متنوعو و 

دي إىل إبداع و ابتكار يف تكوين اللادات االجتياعيو و املهارات اليت جتلال مناهم ماواطنني    متجددة و تؤ
صاحلني قادرين عيى اختاذ مواضلهم الصحيحو يف اجملتيع الذي يليشون فيه، و تكييف أنفسهم لييواقاف و  

ت اليت تلطل منوهم و املشكالت اليت تلترضهم يف حياهتم الليييو ، و الليل عيى ختييص أنفسهم من االضطرابا
 توافقهم.

و حىت يتسىن اإلملام أكثر، و التلرف عيى هذه الظاهرة التربويو )التحصيل الدراسي( ميكن التطار  إلياه       
بتحديد مفهومه )التحصيل الدراسي( و مبادئه و أهدافه و قياسه و اللوامل املؤثرة فيه و عالقو التربيو البدنياو  

 سي .والرياضيو بالتحصيل الدرا
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 تعريف التحصيل الدراسي: -1
 : التعريف اللغوي -1-1

التحصيل الدراسي هو احلاصل من كل شيء، حّصل حصوال، و التحصيل متييز ما حصل، و حتصل الشيء 
 ( . 051:  0991ابو الفصل ،   (جتيع و ثبت

هو احلصول عيى امللارف و كيا جاء أيضا يف القاموس اجلديد ليطالب كييو التحصيل مبلىن االكتساب و     
) عيي بان هادياو    Attainment، و باليغو االجنييزيو Acquisitionاملهارات، و ملناه باليغو الفرنسيو 

   ( . 99:  0999،  وآخرون
إذن فالتحصيل يف اليغو يلين ما أدركه الفرد من امللارف و اخلربات و املهارات و ناهلا و ثبتت و بقيت يف      
 ذهنه.

  يف االصطالحي:التعر -1-2
التحصيل الدراسي من مجيو املفاهيم اليت حظيت باالهتيام الكبري منذ بدايات التربيو و الليم الانف  و  
حىت اآلن، و ذلك يف كل األنظيو التربويو التلييييو، و يف خمتيف التخصصات و امليادين و خاصو ميدان عيام  

يو يف حياة املتلييني ، و من يحيطون مهم من أولياء أماور و  النف  التليييي وعيوم التربيو، و ذلك ملا له من أمه
هيئات تدري  و إدارة، إال أن الكل يتفق عيى أن عيييو التحصيل الدراسي متلاددة األبلااد، و أناه مان     

 الضروري قياسه لتقييم املستوى األكادميي لييتلييني وفق االختبارات التحصيييو املقننو، أو  
لدراجات الدالو عيى مستوى التيييذ أو الطالب عندما تتساوى الظاروف و الشارو    االعتياد عيى جميوع ا

 ( . 93-91:  3111حميد اخلالدي ،  أديب)  املرتبطو باالختبارات التقييييو
  و الوقت املستليل أو املستخدم يفيلرفه "بول باونت كوين" بأنه اللالقو بني حمتوى امللارف املكتسبو 

 ( . 19:  3113امحد ،  إبراهيم) امحد  يييذاالكتساب من طرف الت
 التحصيل الدراسي : أنواع -2

إن االختالف الظاهر يف درجات التحصيل الدراسي بني التالميذ ان دل عيى شئ فانه يدل عيى ان التباين      
 قسيني مها : باألحرىاحلاصل يف هذه الدرجات يدفلنا اىل القول عيى ان التحصيل الدراسي نوعني او 

 املفرط التحصيلي :  -2-1
ويلرف بالتحصيل اجليد وهو عبارة عن سيوك يلرب عن جتاوز االداء الشخصي عند الفرد لييستوى املتوقع      

 منه يف ضوء قدراته واستلداداته اخلاصو أي ان الفرد املفر  حتصييه يف نف  اللير اللقيي والزمين ، وبذلك فان 
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واللقيي ويتجاوزمها بشكل غري متوقع وعادة ما يفسر ذلك التجاوز  الفرد التحصييي يفو  عيره الزمينعير 

 يف ضوء مؤثرات اخرى كالقدرة عيى املثابرة من طرف ذاته وارتفاع درجو املنافسو والثقافو وامللرفو الليييو .
 التأخر التحصيلي :  -2-2
اء ما بني ما هو متوقع ويلرف بالتحصيل الضليف وهو ظاهرة تلرب عن وجود فجوة او عدم توافق يف االد    

 من الفرد وما يحققه فلال من التحصيل .
وبالتايل فالتأخر التحصييي ناتج من تيك الثغرة او االختالل الواقع بني ما هو متوقع من التيييذ وبني ما     

 ( . 99:  0990) شاكر قنديل ، يحققه فلال من التحصيل 
 مبادئ التحصيل الدراسي : -3
التحصيل الدراسي هو مدى استيلاب الطالب ملا ييقى عييه من دروس سواء كان كييا او انطالقا من كون     

جزئيا او منلدما فان هذه الليييو تقوم عيى جميوعو من املبادئ واألس  اليت تلترب قاعدة تسري املدرسون أثنااء  
املربني هي من شاهنا ان حتقاق  أدائهم ألعياهلم التربويو و البيداغوجيو  ، وهذه القواعد اليت يتفق عييها ملظم 

الفلاليو ليليل التربوي و تساعد عيى فهم ميكانيزم هذه الليييو اكثر فاكثر ومن بني هذه املبادئ اليت ترتبط يف 
 التحصيل الدراسي هي :

 مبدأ التهيئة النفسية والعقلية : -3-1
ال ميكن ليتيييذ استيلاب مادة دراسيو  اذ انه ال ميكن ليتيييذ ان يقبل التليم اذ مل يكن مهيئا نفسيا ، حبيث    

مقررة او درس ملني ما مل يكن مهيا نفسيا وعيى احسن ما يرام حبيث جيب ان يكون التيييذ يف حالو نفسيو 
واستيلاب الدروس مما ميكنه احلصول عيى نتائج جيدة وبالتايل عيى  امللارفجيدة تسيح له بتحصيل هذه 

 حتصيل دراسي جيد .
 ة :مبدأ الدافعي -3-2
عيى االستاذ ان يوضح لتالميذه ماذا سيلييوهنم ؟ وملاذا يتلييونه ؟ حبيث عيى  املبدأحيث يفتر  هذا     

االستاذ ان يليل كييا بوسله لتوضيح املادة الدراسيو او الدرس ليتالميذ ، وكذلك توضيح السبب الذي 
هذا من شانه ان يليل عيى تنييو الدافليو  يدفلهم لتليم هذه املادة او اهلدف من وراء تليم هذه الدروس ، كل

) نور الدين الشيخ ، لديهم وكذلك عيى تنييو ميوهلم ورغباهتم مما يساعدهم عيى متابلو خربات جيدة 
0991  :59-51 . ) 
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 ) حميد غيباالستيرار يف سيسو ملينو من السيوك  أو يونيف الكائن احلي يف استلداده يف البد يأثرالدافع  إذا    

 ( . 33:  0993عوص ، 
 مبدأ الواقعية :  -3-3
املقدمو ليتالميذ مرتبطو حبياته االجتياعيو حىت يسهل عييه تلييها وبالتايل  الدراسيويفتر  ان تكون املادة     

 ( . 10:  0995) عيي راشد ، يحصل عيى املليومات بالشكل املطيوب 
رتبا  وثيقا باجملتيع حىت يستطيع التيييذ اضفاء طاابع  وامام هذه االمهيو فانه يفتر  ان ترتبط اي مادة ا    

 الواقليو عن املليومات اليت يقدمها له االستاذ يف شكيها النظري .  
 مبدا احلفظ واالسترجاع :  -3-4
حيث انه يرتبط التيييذ باحلفظ والذي يشري اىل قدرة التيييذ عيى االسترجاع ملا تلييه من ملاارف بلاد       

وانه يقاس بالدرجو اليت يحصل عييها يف االختبارات املدرسيو ، الن هذا يدل عياى مادى    فترة زمنيو ملينو ،
حتصيل امللارف وتنييو القدرات اخلاصو وعيى حتقياق   استيلاب الدروس والربنامج الدراسي ، مما يساعده عيى

 ( . 005:  0990) حميد الدريح ، النتائج الدراسيو وحتصيل دراسي جيد 
 يل الدراسي ) قياس التحصيل الدراسي ( :اختبارات التحص -4
 التحصييو وسيتم التطر  اليها مع التطبيق اللييي يف جمال تدري  اليغو اللربيو  لالختباراتهناك عدة انواع     
 االختبارات الشفهية :  -4-1
فو مدى هذه االختبارات ميكن ان تتم يف كل لقاء بني املدرس والتيييذ وذلك عندما يرغب املدرس يف ملر    

وهي احدى وسائل التقومي   (.  099:  3111) عبد السالم عبد اهلل اجلفندي ،  يدرسونهمتابلو تالميذه ملا 
املربني ، وهتدف لقياس حجم ما مت حتصييه مان   املستخدمو عيى نطا  واسع يف املؤسسات التلييييو من قبل

 ( . 091:  3111) هادي مشلان ربيع ،  إجابتهالتيييذ درجو بناء عيى  إعطاءملارف ويتم  أومليومات 
 * فوائد االختبارات الشفهية :

السييم والتلابري الشافهي يف جماال     والنطق* تلطي صورة واضحو عن قدرة التيييذ عيى القراءة الصحيحو 
 الدراسو .

م ، وربط * تساعد عيى اصدار احلكم عيى قدرة التيييذ عيى املناقشو واحلوار كذلك عيى سرعو التفكري والفه
 املليومات واستخالص النتائج منها واصدار االحكام عييها .

 * تلترب االختبارات الشفهيو وسييو صادقو لتقومي التالميذ يف السنوات االوىل من املرحيو االبتدائيو .
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ى تثبيات  تليل عي ألهناالتالميذ لالستفادة من اجابات بقيو التالميذ بطر  خمتيفو ، وذلك  أمام* تتيح الفرصو 

 اليت يقع فيها االخرون من ناحيو اخرى . ألخطاءااملليومات يف ذهن التيييذ من ناحيو ، وعيى جتنب 
من صد  االختبارات االخرى ، وتساعد عيى تصحيح االخطاء اليت يقع فيها التالمياذ   التأكد* تستخدم يف 

 فور حدوثها ومتيز التالميذ املتقاربني يف املستوى .
كن تطبيقه من هذه االختبارات الشفهيو يف جمال تدري  اليغو اللربيو يف القراءة بنوعيها الصامتو * واوضح ما مي

من مدى متكن التيييذ من مهاراهتا املتلددة ، خاصو ما يتليق  التأكدواجلهريو ، ففي دروس القراءة اجلهريو يتم 
وميكن استخدامها بالنسبو ليتراكيب  باخراج احلروف من خمارجها الصحيحو دون حذف او اضافو او ابدال ،

اليغويو انطالقا من املسييو االساسيو وهي ان تدرس القواعد النحوسو وسييو لتحسني الكالم والكتابو ولاي   
 ( . 095-099:  3111) عبد السالم عبد اهلل اجلفندي ،  األوىلغايو يف حد ذاهتا ، وخاصو مع الصفوف 

 اختبارات املقال :  -4-2
يطيب فيها من الطالب كتابو مقال اجابو عن سؤال يف موضوعات  ألنهاالختبارات باملقال  مسيت هذه    

 حدوث بلض  درسها  وان يناقش املقصود من عبارة ملينو ، او تلييل 
وهناك اللديد من القدرات اليت يقيسها هذا النوع  أكثر، أويقوم ببلض مقترحات ملواجهو مشكيو  أوالظواهر 

 من االختبارات .
 * فوائد اختبارات املقال : 

 اخلاص.   بأسيوبه* بيان قدرة الطالب عيى تذكر املليومات ، وعيى ترتيب افكاره وصياغتها 
اع عنه ، وبياان  ف* تبيان قدرته عيى التحييل والتفكري الناقد واملقارنو بني شيئني واملقدرة عيى تكوين راي الد

 الليو والسبب 
 و ليطالب يف اختيار استجاباته وتنظييها * هذه االختبارات تلطي احلري

 عالقات.حبيث يرى ما بني املوضوعات املختيفو من  وشاميو،* كيا جتليه يذاكر دروسه بنظرة عامو 
* تساعد عيى تنييو تفكري الطالب يف الليييات اللقييو املختيفو وتليل عيى تشخيص القدرة التلبريياو لادى   

 ( . 099-091:  3111) عبد السالم عبد اهلل اجلفندي ، الت الطالب ومدى قدرهتم عيى حل املشك
 املوضوعية:االختبارات  -4-3
تصحيحها باحلكم الذايت لييصحح ، ويتطيب االختبار املوضوعي االتفا  الشامل  يتأثرهذه االختبارات ال     

 ( . 091:  3119) طه عيي دلييي ،  بني اداء مجيع املصححني يف تقومي نتائجه
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تتكون من اسئيو قصرية نسبيا ، واالجابات عييها تكون حمددة حبيث ميكن تقدير صاحتها او خطئهاا   وهي  

 بدرجو عاليو من الدقو .
 * مزايا االختبارات املوضوعية :

 ميكنها تغطيو ملظم جوانب املقرر الدراسي . االختبارات* هذه 
 * ال تدع جماال ليحظ او املصادفو .

 وسهولو التصحيح .* تتييز بالصد  والثبات 
* تساعد عيى تنييو قدرة التالميذ عيى ابداء الراي واصدار احلكم عيى عبارة او فكرة ، * ويتيثل ذلاك يف  

   واخلطأاسئيو الصواب 
 ( . 091:  3111) عبد السالم عبد اهلل اجلفندي ، * تساعد التالميذ عيى الدقو يف التفكري 

 : يأيتل عام ما * ويراعي يف االختبارات املوضوعية بشك
 * ان توضع عيى اساس اهداف واضحو وحمددة .
 * ان تغطي اكرب جزء من مفهوم املثرر واساسياته .

 * ان تكون مميزة بني مستويات املتلييني .
 * ان تكون واضحو يف عباراهتا وتلييياهتا .

 * ان جترب قبل استخدامها لدراسو مشكالت التطبيق والليل عيى حيها .
غم من مزايا االختبارات املوضوعيو ، وخاصو فييا يتصل بالصد  والثبات واملوضوعيو واالقتصااد ،  وعيى الر

 ( . 391:  3115،  وآخرونشرب ، عبد الرمحن جامل  إبراهيم) خييل تتطيب جهدا كبريا يف بنائها  فإهنا
 العوامل املؤثرة يف عملية التحصيل الدراسي : -5

وصيت التجارب والبحوث احلديثو عيى ان ليتحصيل شروطا وعوامل موضوعيو واخرى ذاتيو يف سهولو     
احلفظ و سرعته ويف بقاء احملفوظات يف الذهن ، ويقصد باللوامل املوضوعيو تيك اليت تتحصل مبادة احلفظ 

من جمهود ، وحالته اجلسييو  وطر  حتصييها ، اما اللوامل الذاتيو فهي اليت تتحصل باهتيام احملصل وما يبذله
 والنفسيو وذكائه وخربته .
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 ونلر  بالتفصيل تيك اللوامل املوضوعيو والذاتيو املؤثرة يف عيييو التحصيل :     
 العوامل املوضوعية : -5-1

 * نوع املادة ودرجة تنظيمها :
ادراك ما بينها من عالقاات   كييا كانت املادة املراد حفظها واضحو امللىن مترابطو االجزاء يسهل عيى املرء 

 يف احلفظ واثبت يف الذهن . أيسرومن مث تكون 
  املركز:* التكرار املوزع والتكرار 

 اسفرت نتائج الدراسات عيى ان التكرار املوزع عيى مرات افضل من التكرار املركز يف وقت واحد .
 * الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية :

ان جيزئها احلافظ اجزاء يحصل كل مناها عياى    األفضلالشلر مثال فهل  منيدة اذا كان املقصور حفظ قص 
لكل طرقو حماسنها وعيومها وجماهلا ، ويتوقف جناحها عيى عوامل عادة مناها   حدى ام يحصيها دون جتزئو ؟ 

كييو املادة ونوعها وسن احلفاظ وذكائه والغر  من احلفظ . وقد دلت الدراسات عيى ان الطرقاو الكيياو   
صلبو ، وحني تكون هلا وحدة طبيلياو او تسيسال    أواملادة طوييو  عيى الطريقو اجلزئيو حني ال تكون تفضل

 ايطارا تندمج فيه التفاصيل واالجزاء .     اختذاهمنطقي ميكن 
 ومن عيوب الطرقو الكييو اهنا تقتضي من احلافظ تكرار االجزاء السهيو حني ختتيف اجزاء املادة يف صلوبتها    

 ة التسميع الذايت :* طريق
 يقصد مها حماولو االسترجاع اثناء احلفظ او بلده ملدة ملقولو .  
وهلذا فائدة حمققه ، فهو يبني ليحافظ مقدار ما غاب عنه فيزيده عنايو وتكرار ، هذا من ناحيو ، ومن ناحياو   

احلفظ املقترن  أناسات الدر أسفرتوقد ، اخرى ففي التسييع الذايت حافز عيى ذلك اجلهد والتيقظ ليحافظ 
 بالتسييع الذايت يزيد من كييو احملفوظات .

 * الطريقة الفاعلة يف التحصيل :
 احلقيقاي، ، فال يرضى مبجرد التكرار االيل . فالتحصيل  إجيابياجيب ان يكون موقف احملصل مما يحصيه موقفا  

عيى قدر ما يبذله احملصل مان جهاد يف   و وتأويل.عيييو تفكري وحتييل وتقييل ومقارنو  امللىن،خاصو حتصيل 
 حتصييه واستذكاره ، تثبت امللاين يف ذهنه ، ويسهل عييه االفادة منها . 
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 * جتاوز حد احلفظ :

جيب ان ال يكف احملصل عن احلفظ مبجرد شلوره انه حفظ او مبجرد قدرته عيى التسييع املباشر . فقاد دل   
 ي اىل ثباته يف الذهن .التجريب عيى ان تكرار ما يتم حفظه يؤد

  * االرشاد :
افضل من التحصيل بدونه ، بل ان الرغبو يف التحصيل مان دون   بإرشادالتحصيل املقترن  أنثبت بالتجريب 

 ارشاد قد ال تؤدي اىل الغر  املنتظر منها .                 
ات السيبيو اللاماو الساريلو   من التلييي أفضلاملفصيو املشجلو  اإلجيابيووالتليييات  اإلرشادات أنكيا ظهر 
 الذاتية:العوامل  -2-5املثبطو 

 الفطري:* الذكاء 
فالذكي اكثر افادة من خرباته السابقو من الغيب ، لذا فهو اقدر عيى التحصيل والتليم كيا انه اسرع واد  يف  

 الفهم وادراك اللالقات وتزداد هذه الصيو كييا زادت املادة تلقيدا .
 : * اخلربة السابقة

 فيلرفو الفرد لغو اجنبيو قد تلينه عيى تليم لغو اخرى .  
  اجلسمية:* احلالة 

 كاجلوع ، التلب ، االمرا  املختيفو ، او ضلف احلواس 
  * احلالة النفسية :

ال شك ان الشخص املكتئب او القيق او اخلائف او غري مكترث ال يستطيع ان يحصل او ياتليم كالشاخص   
 واملهتم .املستبشر ، واالمن ، 

  * تعمد احلفظ :
ال شك ان هناك فارقا اساسيا بني القراءة جملرد القراءة او قتل الوقت او ابتغاء النوم من ناحيو ، وقراءة املوضوع 

 بقصد حفظه واستيلابه و االفادة منه فييا بلد من ناحيو اخرى . 
 يريد حفظها و الربط بني بلضها بلض ، تليد احلفظ يحيل الفرد عيى رؤيو اللالقات بني االشياء اليت أنذلك 

ئ الذي ال يقصد اال ارواالهتيام مها مما جيليه يفكر فيها بطريقو شلوريو وال شلوريو ايضا ، وهذا ما يفوت الق
 احلفظ .
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 * وضوح الغرض من التحصيل : 

يسه و دون التخبط و يزيد من نشا  احلافظ و حت لبيوغهفالغر  الواضح يلني عيى حتديدي الوسائل املالئيو 
 .، و بغري هذا يشرد االنتباه او يفتر ، و يلجز احلافظ عن التيييز بني اللناصر االساسيو و الثانويو فييا يحصيه 

   حتصيله:* معرفة املتعلم نتائج 
وقد دلت جتارب عدة عيى ان عيم املتليم بنتائج حتصييه يلينه عيى اجادة التحصيل و زيادة االنتااج كياا و   

 فا ، اي من حيث سرعته و دقته .كي
 * اثر الثواب و العقاب: 

النجاح يف التحصيل نوع من الثواب الطبيلي ، ولي  رشوة صناعيو . وعيى هذا فهناك فار  اساساي باني   
 تيييذ يحصل قصد التحصيل و االفادة ، و اخر يحصل من اجل ارضاء ملييه.

دى من الثواب االجل . وان اللقاب امللتادل امللقاول   وقد دلت التجارب عيى ان الثواب اللاجل اج      
يدعي يف كثري من االحوال ، اىل اخذ احليطو واحلذر وجتنب بلض االخطااء اثنااء عييياو     باإلرشاداملقترن 

تكاراره   إىل، بل قد يؤدي  اخلطأالتحصيل والتليم . كيا ظهر ان اللقاب وحده قد ال مينع الفرد من ملاودة 
) مايسو  إراديالتبول الال أو األظافرحلال يف عقاب طفل تور  يف مشكيو سيوكيو كقظم ورسوخه كيا هو ا

 ( . 31-09-01:  3119النيال ، مدحت عبد احلييد ، 
 عالقة التربية البدنية والرياضية بالتحصيل الدراسي : -6

 ممارساو النشاا    دراسو مرجليو إىل أن ملظم األحباث الليييو أكدت وجود عالقو إجيابيو بني أشارت      
البدين والتحصيل الدراسي،وأن ممارسو األنشطو البدنيو املنتظيو تسهم بشكل اجيايب يف تطوير القدرات اللقييو 
والتحصيل الدراسي لدى الطيبو، باإلضافو إىل وقايتهم من اإلصابو باإلمرا  النامجو عن قيو احلركو، وذلاك  

ممارسو األنشطو البدنيو تصيح ليشخصيو األقل ذكااء  ، ماا   اجملتيلات من أن  عيى عك  ما كان يسود لدى
يؤكد عيى أمهيو حث األطفال وتشجيلهم عيى ممارسو األنشطو البدنيو وأدائها منذ مرحيو الطفولاو املبكارة   

 ليحفاظ عيى مستوى طبيلي من النيو والتطور احلركي .
 تطوير: 

حيو يف إدارة التربيو الرياضيو يف وزارة التربيو والتلييم وقال الدكتور أسامو الالال اختصاصي االنشطو الص      
الذي أعد الدراسو املرجليو من خالل دراسات عيييو إن النشا  احلركي منذ مرحيو الصغر يساعد كاثريا يف  

 مييار خييو عصبيو ، بدون إي زيادة   011تطوير اجلهاز اللصيب لدى األطفال فالطفل يولد ولديه ما يقارب 



  التحصيل الدراسي                                            الثانيالفصل   

 

03 

 
اخلاليا مع تقدمه يف اللير لكن ما يحدث هو أن النشا  البدين واحلركي يزيد مان عادد املشاابك    يف تيك 

 اللصبيو ، وهي  
نقا  التوصيل فييا بني تيك اخلاليا اللصبيو مما يسهم يف تطوير وسييو التواصل ونقل اإلشارات واملليوماات  

 لصيب ليطفل مبلىن أن اجلسم يليم اللقل.      فييا بني اخلاليا اللصبيو وبالتايل حدوث تطور يف اجلهاز ال
وأضاف أن الدراسو أثبتت أن وظائف الدماغ تتحسن نتيجو ليتغري ما بني بيئو تيقي املليومات داخل الفصال   

الدراسي وممارسو األنشطو البدنيو خارج جدران الفصل وهذا بدوره يزيد من مقدرة الطالب عيى االنتباه عند 
النظريو داخل حجرة الدراسو مرة أخرى ، كيا يساهم النشا  البدين يف زيادة الطاقاو  عودته حلضور الدروس 

 . مما يلطي األطفال فرصو ليتخيص من امليل الناتج عن التركيز اللايل لفترات طوييو
كيا أكدت ملظم الدراسات الليييو عيى أن وظائف الدماغ تتحسن حتات تاأثري األنشاطو البدنياو           

ث إن زيادة النشا  البدين ينشط عيل اجلهاز الدوري التنفسي يف نقل األوكسجني إىل مجياع  واحلركيو، حي
أجزاء اجلسم ومن بينها الدماغ فتزداد كفاءته عيى محل الدم احمليل باألوكسجني واجليوكوز فزياادة نشاا    

احمليل باألوكسجني والغذاء البدنيو واحلركيو يزيد من تدفق الدم  الدورة الدمويو يف الدماغ حتت تأثري األنشطو
 خلاليا الدماغ فيزيد من حتسن وظائف الدماغ اإلدراكيو مثل الفهم واليقظو والتركيز والتذكر واحلفظ .

 القدرات زيادة : 
الالال أن ممارسو األنشطو البدنيو املنتظيو مثل اجلري والوثب واألنشطو اهلوائيو تاؤدي   أسامو وأوضح الدكتور

امللرفيو مثل زيادة القدرة عيى التركيز والتحييل واالستيلاب واحلفظ والتذكر والتركياز   إىل حتسني الوظائف
الذهين والتخطيط واختاذ القرار كيا حتسن الذاكرة قصرية املدى والتفكري اإلبداعي، وذلاك نتيجاو لزياادة    

  .مستويات املادة الرماديو يف املخ املسؤولو عن احملافظو عيى صحو اخلاليا اللصبيو
 توازن : 

الالال إن ممارسو النشا  البدين حتدث حالو من االتزان بني اجلسم والدماغ من الناحياو   أساموالدكتور  وقال
 91- 11الوظيفيو الكييائيو واهلرمونيو والكهربائيو حيث يستير تأثري النشا  البدين عيى نشا  الدماغ من ) 

مهيو حصو التربيو الرياضيو املدرسيو والطاابور الصاباحي ،يف   ( دقيقو من انتهاء النشا  البدين مما يؤكد عيى أ
حني يؤدي اخليول البدين ، كيشاهدة التيفاز ، وقضاء ساعات طوييو أمام الكيبيوتر واالنترنت ، إىل اختالل 

 . حالو االتزان بني اجلسم والدماغ نتيجو نقص كييو اجليوكوز واألوكسجني إىل خاليا الدماغ
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ن النشا  البدين يساعد عيى منو وجتديد خاليا املخ ،فبناء عيى نتائج التجارب الليييو ثبات أن  إىل أ وأشار   

ممارسو األنشطو البدنيو اهلوائيو املنتظيو تساعد عيى منو وجتديد خاليا الدماغ لدورها يف رفع مساتوى ساكر   
ريتونني " مما تساعد يف الوقايو مان  "اإلندروفينات ، والس اجليوكوز يف الدم وزيادة إفراز اهلرمونات املنشطو 

 .الضغو  النفسيو كالقيق ، والتوتر واالكتئاب
الالال أن النشا  البدين يزيد الثقو يف النف  ،حيث إن تلريض الطيباو لننشاطو   اسامو  الدكتور وذكر     

جناز، تقادير الفاوز   البدنيو جيليهم يكتسبون صفات عديدة مثل :اجلهد ،الليل اجلاد، املثابرة، االنضبا ، اال
واخلسارة واحترام اآلخر ، مما يزيد من ثقتهم يف أنفسهم وحتسن سيوكهم ويساعدهم عيى حتسني قدرهتم عيى 

جمال تطبيقها إىل اجملاالت احلياتيو األخرى وال ساييا الواجباات    ومما الشك فيه أن هذه القيم يتسعالتليم ، 
  .املدرسيو والتحصيل اللييي

ارسو األنشطو البدنيو تلزز مستوى الرضا الذايت لديهم مما يؤهيهم ليحصول عيى عضويو كيا أن مم      
مجاعات النخبو يف املدرسو والفر  الرياضيو مما ينلك  إجيابيا عيى تنييو مفهوم الذات لديهم ويترجم يف 

-http://www.albayan.ae/across:  3100) وائل نليم ،  حتسني مستوى التحصيل الدراسي 
the-uae/education/2011-06-11-1.1454065    . ) 
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 خالصة :

تلترب عيييو التحصيل الدراسي عيييو مهيو يف امليدان التربوي ملا هلا من فوائد بالغو ، كيا أهناا تاتغري بلادة    
بات وعراقيل يتحدد متغريات وهلا عالقات باللوامل الثقافيو واالقتصاديو واالجتياعيو ، كيا أهنا تتأثر بلدة عق

من خالهلا جناح أو رسوب الطالب وهلذا عيى املسؤولني يف املؤسسات التلييييو من مدراء وأساتذة أن يولاوا  
 اهتياماهتم مهذه الليييو وذلك من خالل:

 حسن التوزيع والتوازن بني امليتازين التالميذ امليتازين واملتوسطني والضلفاء. -0
 ميذ واالهتيام بلناصر ملينو فقط .عدم التفرقو بني التال -3
 تكثيف الربامج الرياضيو وتشجيع التالميذ عييها . -1
  .. اخلإعطاء حوافز وجوائز تشجيليو ليتالميذ املتفوقني. -9
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث 

 املراهقة
 



  المراهقـــــــــــــــــة                                         لثالثالفصل ا  

 

14 

 
 متهيد : 

إن منو الفرد مير مبراحل متسلسلة  متتد من الفترة  اجلينية إىل مرحلة الكهولة، ومن بني هذه  ارراحذل         
مرحلة ارراهقة اليت يقترب فيها الفرد غري الناضج إىل مرحلة البلوغ أو الرشد وخيتلف األطفال فيها فيما بينهم  

ته اررحلة كما خيتلف البنون عن البنات إذ تسبق البنات البنون بسنة يف السن اليت يبدؤون فيها للدخول إىل ها
وهها باعتبارها مرحلة عبور مذن الففولذة إىل    أو سنتني، وتعترب ارراهقة مرحلة جد حساسة من حياة البشر

 الرشد تسمح للفرد ببلوغ عامل الكبار، ولو متكن الفرد من اجتياز هه  اررحلة بنجاح لسهل عليذه موالذلة  
مشوار  بسهولة وبدون آثار جانبية  قد تؤثر عليه وحتدث لديه عقدة نفسية يصعب التخلص منها مسذتقب،،  

حتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تذؤثر عليذه     -ارراهقة-فمن خ،ل هه  الفترة  
 بصورة مباشرة و غري مباشرة.

اء فكرة عن هه  اررحلة الصعبة حىت يسهل علينا فهم الفرد يف هه  ومنه فقد حاولنا يف هها الفصل إعف       
اررحلة والتعامل معه بصورة إجيابية باإلضافة إىل التحدث عن مراحل وخصائص النمو يف هه  اررحلة وكها 

 و امهية ودور التربية البدنية والرياضية يف هه  اررحلة .تفرقنا إىل مشك،هتا 
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 املراهقة :  تعريف  -1
 لغويا :  -1-1

أي قرب احللم أو بلذ  ،  حذد    يف اللغة العربية االقتراب من احللم أو الدنو من احللم فنقول رهق الغ،م    
الرجل أي أن ارراهق هو الفىت الهي قرب احللم ، وكلمة مراهقة تعين كهلك الفغيان و الزيادة ولعذل هذها   

 ق وهها ارعىن اللغوي ال خيتلف كثريا عن ارعىن العلمي السيكولوجي للمراهقة يشري إىل احلالة االنفعالية للمراه
 ( 323:  3791/3791) نصر الدين براوي ، 

 اصطالحا : -1-2
فهي لفظ ولفي يفلق على اررحلة اليت يقترب فيها الففل وهو الفرد الغري ناضج جسميا وعقليا وانفعاليا     

 .لرجولة يف مرحلة البلوغ مث الرشد مث ا
وهبها ألبحت اررحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد عملية بيولوجية وحيويذة عوذوية يف بدايتذها ،        

وظاهرة اجتماعية يف هنايتها ومن جهة أخرى تفلق كلمة مراهقة ومعناها التدرج حنو النوج اجلسمي واجلنسي 
أو االحت،م تغرق يف سنة أو سنتني قبل البلوغ اجلنسي ، العقلي ، االنفعايل و االجتماعي ، وهي الفترة اليت تس

 ( . 319:  3791) البيهي السيد فؤاد ، 
 خصائص املراهقة يف مرحلة الثانوي : -2
 النمو اجلسمي : -2-1
تنقسم مرحلة ارراهقة بظهور سلسلة من التغريات العووية والفيزيولوجية اليت تقرب الفرد مذن النوذج        

سنة  32سمي ، وحتدث هه  التغريات عند البنات يف مرحلة مبكرة ) يف بعض األحيان يف سن البيولوجي واجل
 .سنة ( 32وال حتدث عند األوالد قبل السن 

وتتمثل هه  التغريات اليت تفرئ على الشكل العام للجسم وتتجلى هه  التغريات يف زيادة الفول والوزن ،     
لصدر وطول اجلهع وحميط األطراف والساقيذذن ، وخيتلذف هها ينعكس ذلك أكثر على اتساع الكتفني وا

:  3791) فؤاد البيهي السذيد ،  النمو السريع يف شدته وأشكاله حسب السن وحسب الفترة اليت يبدأ فيها 
91 . ) 

 
 



  المراهقـــــــــــــــــة                                         لثالثالفصل ا  

 

14 

 
 النمو الفيزيولوجي : -2-2
ضفرابات البلوغ عامة من الغدد يؤثر هها النمو والتغريات الفارئة على النمو الكامل للجسم ، وترتبط ا      

ودورها يف إفراز اهلرمونات اجلنسية ال،زمة وان كان البلوغ مبكرا يعترب ظاهرة عادية وترجع للنمو السذريع  
 . للغدد ، وخالة إفراز الغدة النخامية

ريذق إفذراز   غري أن تأخر البلوغ عادة ما يعود إىل إمداد غري كاف يف اهلرمونات اجلنسية اليت تأيت عن ط     
الغدد ، فهناك غدد لماء ختتص بإعداد اجلسم لوظيفة التناسل من حيث منو األعواء اجلنسية إلفذراز خ،يذا   
اإلنسان ، وتتأثر هه  الغدد ببعوها البعض خالة ما تفرز  الغدة النخامية وقشذرة األدرينذالني يف نوذوج    

 ( . 39:  3777م زهران ، ) حامد عبد الس،  الوظيفة اجلنسية بسرعة اإلفراز وتأخر  "
وتومر الغدة الصنوبرية والغدتني التيموسية يف ارراهقة نشاط الغدد اجلنسية ، فتحد من نشاطها وتفذوق       

سنة ، مث يزداد بصفة سريعة ما  32عمله وتأثر هرمونات الغدة الدرقية للنوج اجلنسي فتزداد وتفوق يف السن 
سنة ،  مث تنمو  31من وزنه يف سن  31زن الكامل ، أما عند الهكور سنة إىل أن يصل إىل الو 39-31بني 

سنة ، مث هتدأ سرعتها نوعا ما ، ويؤثر هها النشاط الغددي على مجيذع ارظذاهر   31-31منوا سريعا ما بني 
 األخرى للنمو.     

، وتبدأ آثار اجلهذاز  اهقةألساسية للنمو يف مرحلة ارروتتأثر األجهزة الدموية واهلومية والعصبية بارظاهر ا    
 ( . 291:  3791 ) فؤاد البهي السيد ، الدموي يف منو الشرايني وزيادة يف سعة القلب

 النمو االنفعايل :  -2-3
يشكل النمو االنفعايل يف ارراهقة جانبا أساسيا يف عملية النمو الشاملة ، وتعترب دراسة هامة ضرورية ليس      

 . ية للمراهق بل لتحديد وتوجيه ارسار النهائي للشخصية ككلفقط لفهم احلياة االنفعال
هناك شبه إمجاع علمي على أن ارراهقة هي فترة االنفعاالت احلادة والتقلبات ارزاجية السريعة إذ يقذول       

حممد مصففى زيدان : أن ارراهقة مرحلة عنيفة من الناحية االنفعالية ، حيث متتاز نفذس ارراهذق بذالعنف    
:  3719) زيدان حممد مصذففى ،   االندفاع ، كما يساير  من حني آلخر أحاسيس بالويق والتربم والزهدو

19 . ) 
  ومن بني أهم األمناط االنفعالية الشائعة خ،ل هه  الفترة من ارراهقني هي :      

 الغوب   –أ      
 القلق -ب      
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 الكآبة  –ج      
 العدوانية.    –د      
 :  النمو احلركي -2-4
 اختلف العلماء بالنسبة للدور الهي تلعبه ارراهقة ومدى أمهيته بالنسبة للنمو احلركي.     
سنة تتميز باالخت،ل يف التذوازن   31( بأن حركات ارراهق حىت حوايل GORKINإذ يرى جورين )  

 واالضفراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام.
الواقي إذ يزول قي مرحلة الشباب وتتبدل احلركات لتصذبح أكثذر توافقذا    وهها االضفراب حيمل الفابع   

 وانسجاما من ذي قبل.
 .( فيميز مرحلة ارراهقة بأهنا فترة ارتباك بالنسبة للنواحي احلركية HAMBURGERأما مهربجير )  

 ويرى  ميكمان أهنا فترة االضفراب واالخت،ل احلركي فيما يلي :  
 االرتباك احلركي.   -  
 االفتقار للرشاقة.   -  
 نقص هادفية احلركات. -  
 الزيادة ارفرطة يف احلركات ) االقتصاد احلركي ( . -
 اضفرابات القوة احلركية ) االقتصاد يف اجلهد ( . -
 نقص يف القدرة على التحكم احلركي. -
 ( . 91:  3791) ريغور علي ،   التعارض يف السلوك احلركي العام -
 قلي : النمو الع -2-5

( على أنه التغريات الفارئة على األدوات السذلوكية لططفذال ارخذتلفني يف    BINETيعرف بينيت )     
أعمارهم الههنية يف ارقاييس واالختبارات اليت تقيس األداء العقلي درجة من الصدق والثبات ، وهه  التغريات 

 تكون بالزيادة اروجبة نوعا وكما ومقدارا.
( النمو العقلي يف مرحلة ارراهقة مبا يسمى بالعمليذات الصذورية أو    BIAGEيياجيه )وقد ولف        

سنة ، و حسب رأيه يصبح الفرد قادرا على تنظذيم   32العمليات الههنية التجريدية ، و تبدأ هه  الفترة من 
 . احلقائق واألحداث من خ،ل استخدام عمليات معقدة من التفكري الرمزي والتجريدي
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وتنمو قدرات ارراهق العقلية بشكل ملحوظ من حيث مستوا  وينمو التهكر معتمدا على الفهم واسذتنتاج    

الع،قات ، وتزداد القدرة على التخيل اجملرد وتزداد قدرة التفكري و االستدالل و االستنتاج ، واحلكذم علذى   
 األشياء  

) حامد عبد الس،م زهذران ،   واألفكار العامةو حل ارشك،ت وتزداد القدرة على التعميم وفهم التعميمات 
3777  :1-1 . ) 

 وميكن أن نتطرق إىل القدرات اليت تربز يف هذه املرحلة :     
 الهكاء.- 
 االنتبا  الشديد.- 
 التهكر.- 
 التمثيل.- 
 االستدالل والتفكري.     - 

للحقيقة على أهنا لادرة من مصدر ثقذة ،  فالنوج العقلي يتمثل يف أن ارراهق ينتقل من القبول األعمى       
 إىل طلب الدليل قبل القبول ومن اهتمامات وميول جديدة إىل ميول ثابتة وقليلة.

 وينصح اآلباء املربني على ما يلي :       
تفوير أسلوب التعليم حبيث يشجع ارراهقني على التعلم الهايت ويدربون على استخدام األسلوب العلمي يف - 

 .التفكري
 العمل على التوسع يف إنشاء ارراكز الثقافية ودور الشاب.- 
 الهتمام بارراهقني ارتفوقني عقليا و اربتكرين وتنمية قدراهتم و مواهبهم.  - 
 ( . 211) طلعت مهام ، د.س :  الهتمام بالتأهيل ارهين رن يتركون الدراسة وحل مشاكلهم- 
 النمو النفسي :  -2-6

يف سلوك ارراهقني يف هه  الفترة ، االجتا  حنو الهات يصل إىل حد التمركز حذول الذهات ،   ار،حظة      
ولكنه خيتلف يف مومونه عن متركز الففل حول ذاته ، ألن ارراهق قد بل  مذن لنمذو العقلذي و النوذج     

وكي اىل معرفذة  االجتماعي ما يؤهله للتمييز بني ذاته و الهاتيات األخرى ويهدف من خ،ل هها ارظهر السل
أسباب التحوالت اجلسمية اليت يتعرض هلا واىل إجياد تفسريات لفبيعة معاملة اآلخرين له ، اليت مل تعد تعكس 

 وضعيته اجلديدة ، في،حظ على ارراهقني االهتمام الزائد مبظهرهم اخلارجي وعدم االكتراث مبا يدور من  
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ه وانتقدت تصرفاته من قبل الغري ، أو منعهم من ممارسة حوهلم من حوادث ، وسرعة الغوب إذا رفوت مفالب

 نشاطاهتم ارفولة .  
كمذذا حيبذذه ارراهذذذق عدم إفشذذاء أسذرار  وتفذذذادي مشاركذذذة اآلخريذذن         

والتهمذر والويق كتعبري عن عدم رضا  من معاملة الكبار له الهين يذراهم   ومشاكلهذم،واهتمذامذاهتذم 
تناسب سنذه وكثذرة ، انتقذاد  ألساليب انية اليت يرى أهنذذذا لذم تعذذته الصبيغري متفهمني لوضعي

ارعاملذذة  لوالديذذه ، اليت ال تغلب عليها الفابذذع الففويل الرافض ألفكذذار  ومنذتقض لقيمتذه   
 .(  97-99:  3791) سويف مصففى ،    كفرد  بال 

 االجتماعي:النمو  -2-7
ماعية يف مرحلة ارراهقة بأهنا أكثر متايزا وأكثر اتساعا ومشوال عند مرحلذة ارراهقذة ،   تتميز الع،قة االجت    

 فينمو الفرد وتزداد وتتسع آفاق ع،قاته االجتماعية ، وتستمر عملية التفبيع االجتماعية.
مثلذهما يف   ومن حاجات مرحلة ارراهقة وجود مثل أعلى ميثل له ارراهق ، وكلما جيد ارراهق وارراهقذة      

أحد الوالدين أو اردرسني أو أحد النجوم عندما تربز شخصيات وتتميز بالقوة والتماسك ، وخيتار عامة األفراد 
الزعيم من بينهم الهي يتصف مميزات فعلية أو جسمية أو اجتماعية ، إذن فالنمو االجتماعي الصحيح يتوقذف  

، فكلما كانت بيئة الففل م،ئمة كلما ساعد على أن على التنشئة االجتماعية و على النوج من جهة أخرى 
 . ( 311) زيدان حممد مصففى ، د.س :  يكون هناك ع،قات اجتماعية وم،ئمة عندما تتسع دائرة معام،ته

 مراحل املراهقة :  -3
ية ين األفراد جيد الباحث لعوبة يف حتديد بداية وهناية مرحلة ارراهقة العتبارات عدة منها ، الفروق الفرد     

البيئية كالتغهيذة  من حيث سرعة منوهم واحتمال نوجهم و إذا هناك ع،قة وثيقة بني نوج ارراهق والعوامل 
وارناخ وغري ذلك ، وأطفال ارناطق احلارة مث، : يصلون إىل مرحلة ارراهقة يف سن مبكرة عن أطفال ارنذاطق  
الباردة . وكهلك قد تؤدي حاالت اررض الفويل أو الوعف العام إىل تأخر النوج اجلنسي الهي يعترب مسذة  

اط الثقافية السائدة يف اجملتمع إذ أن من يعترب مراهقا وسط ثقذايف  بارزة للداللة عن ارراهقة ومنها كهلك األمن
 معني . 

قد ال يعترب كهلك  يف وسط ثقايف مغاير، وانف،قا من هه  االعتبارات يههب الكثري من العلمذاء علذى       
 الفىت أو الفتاة   سنة من عمر 22و 23حتديد بداية مرحلة ارراهقة ببداية البلوغ أما هنايتها فإهنا تكون يف حدود 
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حيث يقول  أمحد زكي لاحل ) بأن ارراهقة هي اردة الزمنية ررحلة انتقال من الففولة إىل الرشد , وغالبا مذا  

 . سنة( 22و  23تبدأ من سن البلوغ وتنتهي حوايل 
سذنة   32إىل  71ولإلشارة فإن هناك حاليا اجتا  يف علم النفس ينحوا حنو تومني الفترة ارمتدة من سن       

) عبذد الذرمحن وايف ،     .يف مرحلة ارراهقة , ألن التغريات اليت تتم يف هه  اررحلة تعترب متهيدا فعليا للمراهقة
3771  :29 . ) 

وهكها فإن بداية ارراهقة ختتلف من فرد إىل فرد آخر العتبارات سالفة الهكر , حيث جنذد أن عذض          
 سنة . 22سنة تقريبا يف حني قد يتأخر البعض حىت  32بدأ يف سن األفراد مراهقتهم مبكرة قد ت

انف،قا من االخت،ف القائم حول حتديد مرحلة ارراهقة , اختلف العلماء يف تقسيمات هه  اررحلة وميكن     
 ذكر عض هه  التقسيمات يف ما يلي : 

 يقسم سامي عريفج : املراهقة إىل ثالث أطوار هي : 
 سنة. 31إىل  32اربكرة : تبهأ من ارراهقة  -أ  
 سنة. 39إىل  31ارراهقة ارتوسفة : تبدأ من  -ب
 ( . 321:  3791) سامي عويفج ، سنة  23إىل 39ارراهقة ارتأخرة : تبدأ من  -ج 

 ويقسم ميخائيل إبراهيم أسعد فترة املراهقة إىل ثالثة أطوار و هي : 
 سنتني احلادي عشر و الرابع عشر.  اررحلة اربكرة : ارمتدة بني ال -أ  
 اررحلة ارتوسفة : ومتتد بني السنتني الرابع عشر و الثامن عشر. -ب
:  3773) ميخائيل ابراهيم اسعد ،  اررحلة ارتأخرة :  متتد بني السنتني الثامن عشر واحلادي والعشرون –ج 

221 . ) 
 ورين يتصل احدها باألخر اتصاال وثيقا ومها كالتايل : أما األستاذ رابح تركي فإنه يقسم املراهقة على ط    

 سنة .   31و  32طور البلوغ ) ارراهقة اربكرة ( : وميتد هها الفور ما بني  –أ 
) رابح تركي سنة  23أو  21و  39طور النوج ) ارراهقة ارتأخرة ( : بالنسبة هلها الفور فإنه ميتد بني  –ب 
 ،3771  :212-211 . ) 

 التربية البدنية والرياضية يف هذه املرحلة :  دور -4
إن اإلنسان عبارة عن وحدة متكاملة عق، وجسما ووجدانا ف، يستفيع أن يقوم بتجربة حركية لوحذدها     

 بل ال بد من عملية التفكري يف األداء احلركي مع االنفعال والتصرف إزاء هها اروقف ومن هها ألبحت التربية 
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تربوي يهدف إىل تنمية كاملة من الناحية الصحية واجلسمانية والعقلية واالجتماعية والنهوض به البدنية غرضها 

إىل ارستوى الهي يصبح به عنصرا فعاال يف جمتمعه ووطنه ومراعاة يف ذلك مراحل منو الففذل منذه والدتذه    
اجلسماين وإعداد  الصحي ، وقسمتها ووضعت هلا برامج معدلة تتماشى مع ميوله ورغباته وانفعاالته وتكوينه 
 حىت يصل إىل اهلدف ارسفر الهي وضعته ضمن أغراضها العامة واليت ندرجها يف:

 تنمية الكفاءة البدنية.- 
 تنمية القدرة احلركية. - 
 تنمية الكفاءة البدنية :  -4-1

لذدوري والتنفسذي   وارقصود هبا أن يكون اجلسم سليم من الناحية الفيزيولوجية أي س،مة اجلهذاز ا       
وكهلك اجلهاز العصيب العولي وس،مة العظام وارفالل وخايل من التشويهات اجلسمانية أو مصاب بأمراض 
وراثية أو مكتسبة و أن يراعي النظام وأن يعد اجلسم مبا يناسبه من مترينات أو تدريبات تتناسذب و اررحلذة   

   الوظيفية لطجهزة السنية لتنمي وتقوي العو،ت وارفالل وتنمي القدرة
 تنمية القدرة احلركية : -4-2
ويرجع تنمية هه  القدرة ما قدمنا  وأعددنا  من الناحية البدنية اليت تؤهل اجلسم بأن يؤدي مجيع حركاته       

يف كفاءة منقفعة النظري ، وأثر ما اكتسبه اجلسم من خفة ورشاقة ومرونة يف ارفالل وقوة وحتمذل وجلذد   
التنفس واجلهاز الدوري وغري ذلك من عنالر اللياقة البدنية حىت يسذتفيع أن ينشذط يف األداء    وس،مة آلية

 احلركي .
وقد روعي كهلك وضع تنمية القدرة احلركية يف إطار حيدد العمر واجلنس ومذا تسذتفيع أن تتحملذه          

نا فإن القدرة احلركية وسيلتها القدرة العولية لكل مرحلة من جهد حىت يعدله الربنامج اخلاص بهلك ، ومن ه
           ( . 39-31:  3791) علي بشري الفائدي ،  الوحيدة هي التدريب وتربية العو،ت عن طرق التربية البدنية

 أمهية التربية البدنية والرياضية للمراهق :  -5
جترييب هدفه تكوين ارواطن  إذا كان تعريف التربية لفة عامة جزء متكامل من ناحية التربية العامة وميدان    

ال،ئق من الناحية البدنية و العقلية وكهلك االنفعالية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البذدين ، اخذتريت   
   بغرض بغرض حتقيق هه  األغراض.

تعدد حبيث تستفيع التربية الدنية أن ختفف من وطأة ارشكلة العقلية فعند ممارسة ارراهق للنشاط الرياضي ار    
 ، ومشاركته يف اللعب النظيف واحترام حقوق اآلخرين يستفيع ارريب أن حيول بني الففل و السلوكات الغري  
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الكراهية  الغرية ، وهكها نرى أن باستفاعة التربية البدنية أن تسذاهم يف   مرغوب فيها مثل : اخلوف ، القلق

اطف وخلق نظرة متفائلة مجيلة للحياة وتنمية حالة حتسني الصحة العقلية وذلك يف إجياد منفه لحي سليم العو
 ( . 11) معوض وكمال لاحل عبدو ، د.س :  أفول من الصحة اجلسمية والعقلية

  مشاكل املراهقة : -6
تتميز مرحلة ارراهقة بالفوضى و التناقض فيبحث الفرد عن هوية جديدة ، حياول جتاوز هذه  األزمذات        

عمال الفنية ، يف األول ، األزمة تبدأ يبفئ مث تنفجر ويعود سببها علذى اإلحسذاس   والتوترات بالرياضة واأل
باخلوف واخلجل واخلفأ ، فهي مرتبفة مبستوى الهكاء كما ميكن إرجاع هه  ارشاكل لعدة عوامل من بينذها  

 عوامل نفسية 
يبحث أيوا عذن اإلمتثاليذة   كالعزلة وعوامل اجتماعية كعدم اإلمتثالية للمجتمع ) العدوانية ( ، وقد يكون 
 أهم العوامل يف النقاط التاليةفيبحث عن العادات والهات فيتكون له القلق وهها جند  عند الشباب وسنلخص 

 املشكالت النفسية :  -6-1
من ارعروف أن هه  ارشاكل قد تؤثر يف نفسية ارراهق وانف،قا من العوامل النفسية ، ذاهتا اليت تبذدو          
ة يف تفلع ارراهق حنو التحرر و االستقرار وثورته لتحقيقه بشىت األساليب فهو ال خيوع لقيود البيئذة و  واضح

تعاليمها و أحكام اجملتمع وقيمته اخللقية واالجتماعية ، بل ألبح ميحص األمور ويناقشها ويزهنا بتفكري  وعقله 
فه وال حتس بأحاسيسه اجلديدة ، هلها فهو يسذعى  وعندما يشعر ارراهق بأن البيئة تتسارع معه وال تقدر مواق

دون قصد يف أنه يؤكد بنفسه وثورته ومترد  و عدوانه ، فإذا كانت كل من اردرسة ، األسرة ، األلذدقاء ال  
يفهمونه وال يقدرون قدراته ومواهبه ،  وال تعامله كفرد مستقل وال تشبع حاجاته األساسية عل حذني فهذو   

 ن يكون شيئا يهكر ويعترف الكل بقدرته وقيمته.جيب أن حيس بهاته وأ
 املشكالت الصحية :  -6-2
إن ارتاعب اليت يتعرض هلا الفرد يف سن ارراهقة هي السمنة ، إذ يصاب ارراهقني بسمنة بسذيفة مؤقتذة        

 ولكن إذا كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب خمتص .  
ها إظفرابات شديدة يف الغدد كما جيب عرض ارراهقني على إنفراد مع الفبيب النفسذاين  فقد تكون ورائ    

 ل،ستماع إىل متاعبهم زهو يف ذاته جوهر الع،ج ألن عند ارراهق أحاسيس خاطئة ألن أهله ال يفهمونه. 
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 املشكالت االجتماعية :  -6-3
رستقبل ( ، بالرغم من وجود نوج على مستوى اجلسم ، حياول ارراهق أن ميثل ) رجل ارستقبل ، امرأة ا    

إال أن تصرفاته تبقى غري ناضجة ، وهها التصادم بني الرغبتني يؤدي إىل عدة مظاهر انفعاليذة ، و إىل عذدة   
 مشاكل نفسية وميكن أن نربز السلوك االجتماعي عند ارراهق فيما يلي : 

ها ارراهق العزلة بعيدا عن األلحاب وهه  نتيجة حلالذة القلذق أو   إن الفترة األوىل من ارراهقة يفول في      
االنسحاب من العامل احمليط به ، والتركيز على حتديد الهات والسلوك االنفعايل اررتبط مبجموعة حمدودة غالبذا  

عذن  ما تكون من نفس اجلنس ، أما يف منتصف هه  الفترة يسعى ارراهق ليكون له  مركز بني اجلماعة وذلك 
 طريق أعمال تثبت االنتبا  على االعتراف بشخصيته .  

 املشكالت االنفعالية : -6-4
إن العامل االنفعايل يف حياة ارراهق يبدو واضحا يف عنف انفعالية وحدهتا وانذدفاعها وهذها االنذدفاع         

بنمو جسمه وشعور   االنفعايل ليس أساسية نفسية خالصة ، بل يرجع ذلك للتغريات اجلسمية فإحساس ارراهق
بأن جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجال ولوته قد ألبح خشنا ، فيشعر ارراهق بالزهو الفخار وكهلك يشعر 

 يف الوقت نفسه باحلياء واخلجل من هها النمو الفارئ.  
 مشاكل الرغبات اجلنسية : -6-5

لتقاليد وجمتمعه تقف حائ، دون أن ينال من الفبيعي أن يشعر ارراهق باريل الشديد للجنس اآلخر, ولكن ا    
ما ينبغي ، فعندما يفول اجملتمع بني اجلنسية فإنه يعمل على إعاقة الدوافع الففرية اروجودة عند هها ارراهذق  

 جتا  اجلنس اآلخر وإحباطها .
ليب ملتويذة ال  وقد يتعرض ل،حنرافات وغريها من السلوك ارنحرف  باإلضافة إىل جلوء ارراهقني إىل أسا    

) خليل يقرها اجملتمع كمعاكسة اجلنس اآلخر للتشهري هبم أو اإلغراء يف بعض العادات و األساليب   ارنحرفة 
    ( . 91-91-92:  3793ميخائيل عوض ، 
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   : خالصة

لوك السذوي  من خ،ل ما سبق تتوح لنا أمهية التربية البدنية والرياضية اليت هتدف إىل إكساب الفرد السذ     
خصولا يف مرحلة التعليم الثانوي نظرا لتصادفها مع مرحلة ارراهقة واليت تعترب أهم وأعقد مرحلذة يف حيذاة   
الفرد نتيجة للتغريات السريعة وارفاجئة واليت ختلق له انفعاالت سلبية تؤثر يف سلوكه، كما يسعى ارراهذق يف  

ية و االجتماعية، حيث تعترب التربية البدنية و الرياضية من أجنذح  هه  اررحلة إىل إشباع حاجاته النفسية و العقل
الوسائل إلشباع هه  احلاجات باعتبار أنه يكتسب من خ،هلا جمموعة من اخلصائص البدنية و العقلية و النفسية 

فهمهذم و  و االنفعالية اليت تؤهله للتحول إىل بال  ميكنه حتمل ارسؤولية لها أوجب االهتمذام بذارراهقني و ت  
دعمهم من أجل جتاوز هه  اررحلة و ال يتأتى ذلك إال بفهم طبيعة هه  اررحلة من جهة ومن جهذة أخذرى   
التعرف على الفرق احلديثة اليت متكن األستاذ من التغلب على الصعوبات و ارشك،ت اليت قد تواجهه أثنذاء  

م بالتلميه كمحور للعملية التعليمية، كل هها فرض تعامله مع هه  الفئة خ،ل ارواقف التعليمية وزيادة االهتما
على األستاذ التوجه الكتساب التقنيات ال،زمة اليت من شأهنا خلق تفاعل اجيايب وفعال بني التلميه و األستاذ، 

 وميكن األستاذ من تقدمي األفول ويعفي التلميه حقه يف التربية والتعليم و اإلرشاد.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الباب الثاين 

 اجلانب التطبيقي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لرابعالفصل ا

للدراسةاإلجراءات املنهجية   
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 متهيد : 

بعد أن قمنا يف اجلانب النظري بشرح اجلوانب املتعلقة مبوضوع حبثنا هذا و تطرقنا بالشررح للر             
جانب منها باالستعانة بدراسات و حبوث سابقة يف نفس اجملال سنحاول يف هذا اجلزء اإلملام بصلب موضروع  

ا بالتحصي  الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائيرة مر    دراستنا و املتمث  يف التربية البدينة والرياضية وعالقته
املرحلة الثانوية و م  خالل دراسة ميدانية تعطي لبحثنا هذا الصيغة العلمية ذات الطابع التربوي ، و يعترب هذا 

وهبدف توضيح الطرق اليت مت اعتمادهرا يف تصرني    ، الفص  العمود الفقري يف تصميم و بناء حبث علمي 
تناولنا يف هذا الفص  الدراسة االستطالعية ليت مت مجعها يف اجلانب النظري ، اس وحتلي  املعلومات اوترتيب وقي

األداة املسرتددمة يف  و جانب الزمان و امللان و املنهج العلمي املسرتددم يف الدراسرة    وحدود البحث م 
ث م  صدق وثبات وموضروعية ،  أداة البح الدراسة حيث تطرقنا إىل الشروط العلمية اليت جيب أن تتوفر يف

اإلحصائية اليت اعتمدنا عليها يف حتلي  املعطيات اليت مجعناهرا عر     باألساليإىل هذا الفص   تطرقنا يفكما 
 .طريق االستبيان 
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 االستطالعية:الدراسة  -1

ول جوانب الدراسرة  تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة ح     
والتحقق م  مدى  للبحث،وهتدف الدراسة االستطالعية إىل التأكد م  مالئمة ملان الدراسة  لبحثه،امليدانية 

 صالحية األداة املستعلمة جلمع املعلومات ومعرفة الزم  املناسب واملتطلب إلجرائها.  

السابقة واملذكرات اليت هلا صلة مبوضروع  ويف هذه املرحلة قمنا جبمع املعلومات واالطالع على البحوث     
البحث ، واالتصال باملدتصني يف هذا اجملال م  اج  توفري املعطيات اللافية واإلملام باملوضروع مر  مجيرع    
النواحي حىت يتسىن لنا تلوي  فلرة شاملة وكاملة وبالتايل إعداد اإلطار النظري هلذا املوضوع وقبر  توييرع   

بحث قمنا بإجراء دراسة استطالعية على العينة م  اج  مجع اكررب عردد نلر  مر      االستمارة املتعلقة بال
 املعلومات اليت ميل  م  خالهلا معاجلة اإلشلال املطروح .

 15أويل متث  يف توييع  استطالععلى العينة ، قمنا بإجراء  وتوييعهقب  الشروع يف عملية طبع االستبيان      
وبعد مجع االستمارات وحتليلها تربني أن كر  مر     لنهائية م  املرحلة الثانوية تالميذ األقسام ا على استمارة

الذي سه  علينا الطباعة املباشررة تتروى    األمراخلاص هبم  االستبيانالتالميذ مل جيدو صعوبة يف فهم حمتوى 
 . اجناي اجلانب التطبيقي للدراسةاالستبيانان والشروع يف عملية 

 اسة : يف الدر املستخدماملنهج  -2

احلقيقرة   إىلجمموعة م  القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول  إتباعاملنهج املتبع يف البحث العلمي يعين      
:  2102) قية رفيرق ،    راسته للمشللة الكتشاف احلقيقة "يف العلم " هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف د

66 . ) 

ىل االتصاف بالعلمية جيد نفسه مطالبا بوضع خطة أو طريقة أو نا ال شك فيه أن أي منجز علمي يطمح إ     
منهج حيدد م  خالله اخلطوات اليت اتبعها يف الوصول إىل النتائج اليت حققها، ولذلك قد اعتمدنا يف دراستنا 

 . املنهج الوصفيعلى 

راد أو جمموعة م  وهو دراسة الوقائع السائدة املرتبطة بظاهرة أو موق  معني أو جمموعة م  األف      
 ( . 49:  2102) حسني محيدة ،  األحداث أو جمموعة معينة م  األوضاع
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 جمتمع وعينة البحث : -3

 جمتمع البحث : -3-1

نعين مبجتمع البحث ) الدراسة ( مجيع مفردات الظاهرة اليت يقوم بدراستها الباحث ، ودراسة جمتمع      
) بركايت دريس واخرون ، شاقا وتلالي  مادية مرتفعة  كله يتطلب وقتا طويال وجهدا األصليالبحث 
2102  :60 . ) 

لبلدية ثنية العابد والية باتنة النهائية م  املرحلة الثانوية  األقسامويتمث  جمتمع البحث يف دراستنا هذه يف تالميذ 
 ، ) ثانوية حممد الواعي و ثانوية اإلخوة شطارة (تلميذ  919حيث يبلغ عددهم 

 ة البحث :عين -3-2

سليمة ع  طريق اجملتمع األصلي، ويتم ذلك ع  طريق  الستنتاجاتإن هدف ك  باحث التوص  
 إختيار عينة نثلة هلذا اجملتمع متثيال حقيقيا، باختيار العينة وفق قواعد وطرق علمية.

يت هلا دور يف كما تعترب العينة وسيلة م  الوسائ  اليت يستددمها الباحث عند دراسته لظاهرة معينة، وال
عملية البحث، حبيث يدرس الباحث جزءا منها ويعرب عنها بالل ، وباعتبار أن العينة يتوق  عليها القياس أو 

  )كمال حممد مغريب  نتيجة ينتمي إليها الباحث، واختيار العينة يوفر للباحث اجلهد والوقت ملوضوع الدراسة
    ،2112 :024.) 

عشوائية دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ، قمنا باختيار عينة بطريقة  أكثرئج نتا إىلم  اج  الوصول      
مل و األصليم  اجملتمع  %02.26العينة املدتارة متث   أيتلميذ  919 أص م   تلميذ 49تتمث  يف  ، بسيطة
 نيزات ومت هذا االختيار لسببني : أوخصائص  بأيةالعينة  صخنص

صفات  أو،  إعفاء أومتيز ،  أواعتبارات  أي تأخذال  ألهنا األفراد العينة العشوائية تعطي فرصا لل  -
 غري اليت حددها البحث . أخرى

 ( . 029:  2112هي ابسط طرق اختيار العينات ) حللوح مجال ،  ألهنااختيار العينة العشوائية  -

 



  اإلجراءات المنهجية للدراسة                                         الفصل الرابع  

 

45 

 

 حدود الدراسة :  -4

هائية م  املرحلة الثانوية وكان عددهم الن األقساماجري توييع االستبيان على تالميذ اجملال البشري :  -
 .تلميذ  49

شهر بداية إىل غاية   2104 شهر نوفمرب بداية مت إجراء البحث يف الفترة املمتدة م  اجملال الزماين : -
للجانب  مارسم  شهر  األولالنص  إىل نوفمرب  م   األوىلحيث خصصت األشهر  2106 ماي

، مت  مايم  النص  الثاين م  شهر مارس حىت بداية شهر يف  النظري أّما اجلانب التطبيقي فقد كان
و توييعها على العينة املدتارة ، مث بعد ذلك قمنا  باستمارة االستبيانحتضري األسئلة اخلاصة  خالهلم

 بعملية مجع البيانات و حتليلها و مناقشتها .

حيث  ات بلدية ثنية العابد والية باتنةثانوي على مستوىالدراسة امليدانية  بإجراءقمنا  اجملال املكاين :  -
 شطارة وثانوية حممد الواعي . اإلخوة: ثانوية ومها  حتتوي على ثانويتني

 متغريات الدراسة :   -5

  التربية البدنية والرياضيةاملتغري املستقل : 

  التحصي  الدراسي املتغري التابع :

 الدراسة : أدوات -6

جلمع املعلومرات املتعلقرة مبوضروع     أداة، وهو عليها يف دراستنا هذه  كأداة نعتمد االستبيانمت اختيار      
منطقي مناسب ، جيري توييعها  بأسلوب، مرتبة  األسئلةالبحث ع  طريق استمارة معينة حتتوي على عدد م  

 معنيني لتعبئتها . أشداصعلى 

اجلم  اخلربية ، اليت تتطلرب مر  املفحروص     أو األسئلةتتضم  جمموعة م   أداةعلى انه  أيضاويعرف      
املبحروثني   وأراءالبحث بقصد احلصول على معلومرات   أغراضعنها بطريقة حيددها الباحث حسب  اإلجابة

 . ( 22:  2111رحبي مصطفى عليان و د. عثمان حممد غنيم ، ) د. موق  معني  أوحول ظاهرة 
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تتضم  أجوبة حمددة  وعلرى املسرتجوب   ة ع  أسئلة مغلقة كانت أسئلة االستبيان عبار توصيف االستبيان :
 وهي نعم أو ال أو أحيانا . اختيار واحد منها

 صدق وثبات أداة الدراسة :  -7
 . لالستبيان: صدق االتساق البنائي  أوال

يعترب صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى حتقق األهداف الريت  
الوصول إليها، ويبني صدق االتساق البنائي مدى ارتباط ك  حمور مر  حمراور أداة الدراسرة    تسعى األداة 

 بالدرجة الللية لفقرات االستبيان جمتمعة، واجلدول التايل يوضح ذلك.
 

 : يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة (  01جدول رقم )

 محاور االستبيان
معامل 
 االرتباط

Sig النتيجة 

 

 الستبيانمحاور ا

 

 دال 0,000 **0,348 المحور األول 1

 دال 0,000 77**0,3 المحور الثاني 2

 دال 0,000 **0,318 المحور الثالث 3

 11ودرجة حرية    3230عند مستوى الداللة  321.0الجدولية  :   rقيمة  // 11ودرجة حرية   3231عند مستوى الداللة 32623الجدولية  :   rقيمة 

  
جند  معامالت االرتباط بني ك  اتور  واملعدل الللي لفقرات االسرتبيان دالرة   أعاله  خالل اجلدولم     

اجلدولية ومنه تعترب  حماور صادقة ومتسرقة، ملرا وضرعت     r اتسوبة اكرب م  قيمة r قيمةإحصائيا، حيث 
 لقياسه.

 
 : االستبيانثانيا : ثبات وصدق 

تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توييع االستبيان أكثر م  مرة، حترت نفرس   يقصد بثبات االستبيان؛ أهنا      
 الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى، أن ثبات االستبيان؛ يعين االستقرار يف نتائج االستبيان، وعدم تغيريها  
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قد مت التحقق كبري، فيما لو مت إعادة توييعها على أفراد العينة، عدة مرات، خالل فترات يمنية معينة، و بشل 

يبني معام  ألفا كرونبراخ لقيراس    أدناهم  ثبات استبيان الدراسة، م  خالل معام  ألفا كرونباخ، واجلدول 
 ثبات االستبيان.

 
 كرونباخ ألداة الدراسة  : يبني  قيمة معامل ألفا (  02) جدول رقم 

 محاور االستبيان
 معامل ألفا
 كرونباخ

عدد 
 الفقرات

 النتيجة

 

 ستبيانمحاور اال

 

 ثابت 30 0,830 المحور األول  1

 ثابت 13 0,885 المحور الثاني  2

 ثابت 09 0,768 المحور الثالث 3

 ثابت 27 0,886 جميع فقرات االستبيان

 
كرونباخ هي معامالت مرتفعة، وكذلك معام  ألفا جلميع  نالحظ م  خالل اجلدول أعاله أن معام  ألفا     

وهذا يدل على أن قيمة الثبات مرتفعة ألداة الدراسة ذات ثبات كبري نا  1.226معا بلغ حماور االستبيان 
 جيعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيته لتحلي  وتفسري نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا.

احد؛ دل على (، وكلما أقترب م  الو0-1جتدر اإلشارة إىل أن معام  الثبات ألفا كرونباخ، تتراوح بني ) 
وجود ثبات عال، وكلما اقترب م  الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات. وان احلد األدىن املتفق عليه ملعام  ألفا 

 . 1.6كرونباخ هو : 
ومنه نستنتج أن أداة الدراسة اليت أعددناه ملعاجلة املشللة املطروحة   هي صادقة وثابتة يف مجيع فقراهتا     
 . عينة الدراسةجاهزة للتطبيق على  وهي

 : املستخدمة األساليب اإلحصائية  -8

هبا ، مهما كان نوع الدراسة اليت يقوم  ال ميل  ألي باحث أن يستغين ع  الطرق أو األساليب اإلحصائية    
 للوهنا قادرة على تفريغ البيانات تفريغا إحصائيا مث تفسريها وقد متت عملية التحلي  اإلحصائي يف دراستنا 
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حيث   وهذا للوصول إىل هدف الدراسة( ،  SPSS V23 اإلحصائية )الربنامج احلسايب للحزمة  باستعمال
 قمنا باستددام األدوات اإلحصائية التالية:

 ملعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان. اختبار ألفا كرونباخ : -1

اجتاهراهتم ورو أسرئلة    لتحلي  إجابات أفراد عينة الدراسة  وتعرف على  التكرارات والنسب املئوية : -2
 وعبارات أداة الدراسة.

 لداللة اإلحصائية على وجود فروق يف إجابات العينة على أسئلة أداة الدراسة اختبار كاي تربيع : -3

 
foالتلرارات املشاهدة : 
fe التلرارات النظرية  وهي ناتج قسمة جمموع التلرارات املشاهدة على عدد فئات املتغري النوعي وهي :

 . ا بالنسبة لل  اخلاناتنفسه
   اسئلة اإلحصائية  إلجابات على  الداللةأي  يف   عينة الدراسةوالقاعدة العامة يف حتلي  إجابة أفراد

 . يف وجود فروق بني اإلجابات  االستبيان

 . اجملدولة 2اتسوبة اكرب م  كا 2اذا كان كادالة  -

 . اتسوبة اق  م  اجملدولة 2اذا كانت كا غري دالة -

 . 0مثال هنا  0-درجة احلرية ل ) نعم ، ال ( هي : عدد البدائ  -

 . 2مثال هنا  0-( هي : عدد البدائ  أحيانادرجة احلرية ل ) نعم ، ال ،  -

 . 2.29هي  1.14ومستوى الداللة  0اجملدولة عند درجة حرية  2كا -

 . 4.44هي  1.14ومستوى الداللة  2اجملدولة عند درجة حرية  2كا -

وهو متوسط جمموعة م  القيم، أو جمموع القيم املدروسة مقسوم على عددها، وذلك  حلسايب:املتوسط ا -1
 االستبيان.بغية التعرف على متوسط إجابات املبحوثني حول 

وذلك م  أج  التعرف على مدى اوراف استجابات أفراد الدراسة ويوضح التشتت  االحنراف املعياري:-0
اقتربت قيمته م  الصفر فهذا يعين تركز اإلجابات وعردم تشرتتها،   يف استجابات أفراد الدراسة فللما 

 مصداقية.وبالتايل تلون النتائج أكثر 

 حلساب جمال املتوسط . املدى لتحديد طول الفئة : -6



  اإلجراءات المنهجية للدراسة                                         الفصل الرابع  

 

56 

 
 خالصة :

نستدلص نا سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج ، وك  دراسة علمية ناجحة ومفيدة البد هلا و أن     
باحث الذي يقوم هبا منهجية علمية معينة ومناسبة ، و تتماشى مع موضوع ومتطلبات البحرث   تتوفر لدي ال

والبد له أن تتوفر لديه أدوات البحث خمتارة بدقة م  عينة ومتغريات واستبيان ...اخل ، تتماشى  مع متطلبات 
تمع ، ومنه فإن العم  البحث وختدمه بصفة تسمح له بالوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث واجمل

باملنهجية تعد أمرا ضروريا يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت والوصول إىل النتائج املؤكدة ، إضافة 
 .إىل وجوب أن تلون املنهجية واألدوات املستددمني يف البحث واضحة وخالية م  الغموض و التناقضات 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل اخلامس

تهاعرض وحتليل النتائج ومناقش  
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 متهيد : 
إىل حتليل وعرض بيانات إجابات أفراد العينة  على كل سؤال من    أوال الختبار  فرضيات الدراسة نتطرق    

 كاي تربيع  أسئلة كل حمور على حدا باستخدام النسبة املئوية والتكرارات املشاهدة ، واالختبار اإلحصائي :  
ت أفراد العينة على أسئلة حماور االسنتبيان   أو الداللنة   والقاعدة  املعتمدة على تبيان  وجود فروق  يف إجابا

 اإلحصائية لكل سؤال  هي :
 اجملدولة أي يوجد اختالف يف إجابات العينة لصاحل القيمنة   2احملسوبة اكرب م  كا 2دالة إذا كان كا

 م    وجود اختالف موضوعي بني أفراد العيننة يف  %  95متأكد بنسبة التلميذ أكثر تكرار أو أن 
 . % 5تفضيلهم لبدائل السؤال مع احتمال خطأ 

 احملسوبة اقل م  اجملدولة  ال يوجد اختالف يف إجابات العينة لصاحل القيمنة   2غري دال إذا كانت كا
م  عدم وجود اختالف موضوعي بني أفراد العيننة    %  95متأكد بنسبة التلميذأكثر تكرار أو أن 

 . % 5خطأ  يف تفضيلهم لبدائل السؤال مع احتمال
وبعد عرض وحتليل بيانات كل حمور نقوم  باختبار الفرضيات باستخدام املتوسط الكلني لكنل حمنور     

العينة  ونقوم مبناقشة نتائجها ، مسنتدلني بااانن     أفرادواالحنراف املعياري لتبيان مدى متركز إجابات 
 النظري و ومقارنة النتائج بالدراسات السابقة.
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 : الشخصيةلعوماا  عرض امل -1
 

  سن املبحمثني (  : يبني   30جدول رقم ) 
 
 

 

 
 

 

 

 سنة حيث بلغت نسبتها 81م  خالل اادول نالحظ إن أعلى نسبة م  أفراد العينة كانت أعمارهم 
يف حني التالميذ الذي   %22.22سنة وبلغت نسبتهم  22مث التالميذ اليت كانت أعمارهم  81.11%

سنة  81واقل نسبة كانت للتالميذ الذي  أعمارهم    %2.22سنة قدرت نسبتهم ب  82كانت أعمارهم 
 .  %88.88وقدرت نسبتهم ب 

 

 سن املبحمثني . ( : رسم بياين يمضح 01 الشكل رقم )

 

 

 % التكرارات العمر الزمني

17 12 22.22 

18 21 38.88 

19 06 11.11 

20 15 27.77 

 100.00 54 المجموع
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  جنس املبحمثني (  : يبني   30جدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات

 22.22 42 ذكر 

 55.55 03 أنثى

 100.00 54 المجموع

 

حيث بلغ عددهم  %55.55 اإلناثجنس املبحوثني م  أفراد العينة، حيث بلغت نسبة اادول اعاله ميثل 
و م  خالل النس  املئوية املوضحة ذكر  22حيث كان عددهم  %00.00بلغت  رالذكوو نسبة انثى  82

 . الذكورأعلى  م  نسبة  اإلناثيف اادول نالحظ بأن نسبة 

 

 جنس املبحمثني ( : رسم بياين يمضح 02الشكل رقم ) 
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   املستمى التحصيوي لومبحمثني(  : يبني   30جدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات

 0.23 32 03اقل من 

03 - 04 45 22.44 

 22.44 45 فاكثر - 04

 100.00 54 المجموع

 

على معدالت متوسطة ،  وجيدة حيث بلغت النسبة  انالحظ أن أعلى نسبة كانت للتالميذ الذي  حصلو
تلميذ معدالت جيدة مث يأيت  25و تلميذ معدالت متوسطة 25تلميذ أي  52، وكان عددهم   02.64%

 . وعددهم اربع تالميذ %0.03على معدالت ضعيفة بنسبة  االتالميذ الذي  حصلو

 

 استمى التحصيل الدراسي ألفراد اللعينة ( : رسم بياين يمضح 30الشكل رقم ) 
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  اللعينة   نسبة امللعيدين ان افراد(  : يبني   32جدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات

 00.00 01 نعم

 22.22 02 ال

 100.00 54 المجموع

 

اما  %88.88تلميذ بنسبة قدرت ب  81نالحظ م  خالل اادول ان عدد التالميذ املعدي  بلغ عددهم 
 . %33.33تلميذ بنسبة مئوية قدرت ب  83التالميذ الغري معيدي  بلغ عددهم 

 

 نسبة امللعدين  ( : رسم بياين يمضح  30) الشكل رقم 
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 عرض وحتويل النتائج  -6

 والرياضية تنمي القدرا  اللعقوية لوتوميذ . التربية البدنيةاحملمر االول : 

 هل التربية البدنية والرياضية تنمي الفكر ؟:   1السؤال 

 31( ان احملمر 1ة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم )( : ميثل نتائج إجاب  07اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig 
 درجة
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 5,56 3 ال

 دال 2   0,000 5,991 33,444
 25,93 14 أحيانا

 68,52 37 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة راي التالميذ ان كانت التربية البدنية والرياضية تنمي الفكر . الغرض ان السؤال :

 37بقيم مشناهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
أي بنسنبة   14م مشناهدة  بقي  أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   68,52 وبنسبة 

25,93     5,56وبنسبة   3بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  33,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25الداللة م  مستوى  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000، وأيضا قيمة  2وبدرجة حرية 
 .  68,52 وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    68,52وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
 .للتالميذ التربية البدنية والرياضية تنمي الفكر :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 
 31احملمر  1: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم ( 05 )الشكل رقم 
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     بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية هل تشعر بزيادة القدرة على التركيز ؟ :  6السؤال 
 31( ان احملمر 6( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 30اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اباتاإلج
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig 
 درجة
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 16,67 9 ال

 دال 2   0,003 5,991 11,444
 53,70 29 أحيانا

 29,63 16 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 ية والرياضية تنمي قدرة التركيز .معرفة ان كانت التربية البدن  الغرض ان السؤال :

 29بقيم مشاهدة    أحيانا م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
 وبنسنبة    16بقيم مشاهدة  نلعم   بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   53,70أي بنسبة  

29,63     16,67وبنسبة   9ة بقيم مشاهد ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  11,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,003،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  53,70وبنسبة   أحيانا تكرار : أكثر لصاحل القيمةتوجد داللة إحصائية  

   53,70وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
يشعرون بزيادة القدرة على التركيز   أحيانابعد ممارسة التربية البدنية والرياضية  يف إجابتهم على السؤال أي : 

. 
 

 31احملمر  6: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  06)  الشكل رقم 
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     هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي لديك سرعة االستجابة ملختلف املواقف اليت تواجهك ؟:   0السؤال 
 31( ان احملمر 0السؤال رقم )( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى   34اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 14,81 8 ال

 دال 2   0,015 5,991 8,444
 40,74 22 أحيانا

 44,44 24 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة إن كان هناك دور للتربية البدنية والرياضية يف تنمية سرعة االستاجبة . : الغرض ان السؤال

  24بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  كانت لصاحل    
أي بنسنبة    22:  بقيم مشاهدة   أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   44,44 وبنسبة 

40,74     14,81وبنسبة   8بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  8,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25داللة م  مستوى ال أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,015،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  44,44وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    44,44وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
 للتالميذ . بةممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي سرعة االستجا :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 
 31احملمر  0: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم ( 07) الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

ال أحيانا نعم
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     هل هناك العاب داخل حصة التربية البدنية والرياضية تتطل  منك سرعة اختاذ القرار؟:   0السؤال 
 31( ان احملمر 0اد اللعينة عوى  السؤال رقم )( : ميثل نتائج إجابة أفر 13 اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 29,63 16 ال

 دال 2   0,023 5,991 7,333
 40,74 22 أحيانا

 29,63 16 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة إن كان للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية سرعة اختاذ القرار . الغرض ان السؤال :

بقيم مشناهدة    أحيانا م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  كانت لصاحل    
 وبنسبة   16بقيم مشاهدة   نلعم  لصاحلبينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم   40,74أي بنسبة   22

29,63     29,63وبنسبة   16بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عنند مسنتوى الداللنة     5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  1,333بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللنة   أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,023،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  40,74وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   40,74وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
م  التلمينذ  تتطل   أحياناالرياضية هناك العاب داخل حصة التربية البدنية و  يف إجابتهم على السؤال أي: 

 .سرعة اختاذ القرار 
 31احملمر  0: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  08) الشكل رقم 
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     هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تعلمك كيفية مواجهة املواقف واملشاكل املطروحة ؟:   0السؤال 
 31( ان احملمر 0( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 11اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 25,93 14 ال

 دال 2   0,313 5,991 6,00
 37,04 20 أحيانا

 37,04 20 عمن

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة إن كانت التربية البدنية والرياضية تعلم التلميذ كيفية مواجهة املشاكل الطارئة . الغرض ان السؤال :

بقيم   أحيانا لصاحلنلعم و م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
  14بقيم مشناهدة   ال بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم ولصاحل     37,04بنسبة و  20مشاهدة  
 وهو ما يوضحه الشكل أدناه.     25,93وبنسبة 
وبدرجة  2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  6,00بلغت  احملسوبة  2وأن كا
أي توجد  2.25م  مستوى الداللة  أقلوى املعنوية(  )مست SIG = 0,013،   وأيضا قيمة  2 حرية 

 .  37,04وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرداللة إحصائية  
يف    37,04وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :

املواقف خمتلف كيفية مواجهة   التالميذ دنية والرياضية تعلمممارسة التربية الب  :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 
   .واملشاكل املطروحة 

 31احملمر  0( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  09الشكل رقم ) 
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هل تتخيل طريقة أداء املهارة يف  أثناء تعلم خمتلف املهارات يف حصة التربية البدنية والرياضية:   2السؤال 
     ذهنك قبل تطبيقها ؟

 31( ان احملمر 2( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 16اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 11,11 6 ال

 دال 2   0,001 5,991 13,778
 37,04 20 أحيانا

 51,85 28 نعم

 100.00 54 المجموع

 معرفة ان كان للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية اخليال للتلميذ . الغرض ان السؤال :
  28بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    

أي بنسبة   20بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   51,85 وبنسبة 
37,04     11,11وبنسبة   6بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  13,778بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,001، وأيضا قيمة  2وبدرجة حرية 
 .  51,85وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    51,85وبنسبة  نعمه نستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أن  االستنتاج :
يتخيلون التالميذ  نلعمأثناء تعلم خمتلف املهارات يف حصة التربية البدنية والرياضية   إجابتهم على السؤال أي: 

 قبل تطبيقها .   ذهنهم طريقة أداء املهارة يف
 31احملمر  2( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  10الشكل رقم ) 
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هل تشعر بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية بأنك اكونا كثر جاهزية حلفظ ومراجعة دروسك :   0السؤال 
     ؟

 31( ان احملمر 0( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 10اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 31,48 17 ال

 دال 2   0,017 5,991 8,111
 50,00 27 أحيانا

 18,52 10 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 ة والرياضية .معرفة إن كان التلميذ أكثر جاهزية حلفظ دروسه بعد ممارسة التربية البدني الغرض ان السؤال :

 27بقيم مشاهدة   أحيانا م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  كانت لصاحل    
 وبنسنبة    10بقيم مشاهدة  نلعم   بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   50,00أي بنسبة  

18,52     31,48وبنسبة   17بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  8,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,017،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 . 50,00وبنسبة   اأحيان تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   50,00وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
ممارسة  لترريةة   بعد تالايذ األقسام النهائية ان املرحوة الثانمية أحيانا  يشعر يف إجابتهم على السؤال أي : 

 .جاهزية حلفظ ومراجعة دروسهم  البدنية والرياضية بأهنم يكونون  كثر 
 31احملمر  0( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  11 الشكل رقم )

 

  

  

  

  

  

  

ال أحيانا نعم
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     هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي خمتلف قدراتك العقلية ؟:   0السؤال 
 31( ان احملمر 0اد اللعينة عوى  السؤال رقم )( : ميثل نتائج إجابة أفر 10اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 7,41 4 ال

 دال 2   0,000 5,991 20,333
 35,19 19 أحيانا

 57,41 31 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة رأي التالميذ حول أمهية التربية البدنية والرياضية يف تنمية القدرات العقلية . الغرض ان السؤال :

  31مشناهدة    بقيمنلعم  لصاحل السؤال كانتم  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول     
أي بنسنبة    19بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   57,41 وبنسبة 

35,19     7,41وبنسبة   4بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  20,333بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقلوية(  )مستوى املعن SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  57,41وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    57,41وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
 العقلية .  القدراتخمتلف  للتالميذضية تنمي ممارسة التربية البدنية والريا :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 
 31احملمر  0( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  12الشكل رقم ) 

 

  

  

  

  

  

  

ال أحيانا نعم
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 . التربية البدنية والرياضية تنمي القدرا  اللعقوية لوتوميذاالول :  خالصة احملمر

 
  31ص حتويل عبارا   احملمر (  : ينب اوخ 10جدول رقم ) 

 السؤال رقم
البديل أكثر 

 تكرار
النسبة 
 المئوية

نتيجة 
 2داللة كا

 دال 68,52% نعم هل التربية البدنية والرياضية تنمي الفكر ؟ 1

 دال 53,70% أحيانا بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية هل تشعر بزيادة القدرة على التركيز ؟ 2

3 
تربيةة البدنيةة والرياضةية تنمةي لةدية سةرعة االسةتجابة لمختلة  هل ممارسةة ال

 المواق  التي تواجهة ؟
 44,44% نعم

 دال

4 
هل هناة العاب داخل حصة التربية البدنية والرياضية تتطلب منة سرعة اتخاذ 

 القرار؟
 40,74% أحيانا

 دال

5 
  والمشةاكل هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تعلمة كيفية مواجهة المواق

 المطروحة ؟
 37,04% نعم

 دال

6 
أثنةةات تعلةةم مختلةة  المهةةارات لةةي حصةةة التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية هةةل تتخيةةل 

 طريقة أدات المهارة لي ذهنة قبل تطبيقها ؟
 51,85% نعم

 دال

7 
هل تشعر بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية بأنة اكونا كثر جاهزيةة لحفة  

 ومراجعة دروسة ؟
 50,00% حياناأ

 دال

 دال 57,41% نعم هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي مختل  قدراتة العقلية ؟ 8

 

     
لصناحل اإلجابنة    دالة إحصائيا  االول احملورمعظم عبارات  م  خالل اادول أعاله والشكل أدناه جند أن    

بة اكرب م  اجملدولة يف معظمها وهو ما يوضنحه  احملسو 2(، حيث كا2.25أكثر تكرارا  عند مستوى داللة )
   . الشكل أدناه 
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  وذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة  أي يوافقون علنى أن     

للتلميذ وذلك م  خنالل  ان   حصنة    القدرات العقليةحلصة التربية البدنية و الرياضية دور يف رفع مستوى 
تشعرهم بزيادة القدرة على التركيز تنمي لديهم أيضنا   لديهم وتربية البدنية الرياضية تساهم يف  تنمية الفكر ال

 .سرعة االستجابة وتشعرهم بعد ممارسة احلصة  بأهنم  أكثر جاهزية حلفظ ومراجعة دروسهم
التربية البدنينة   أنجند  األولاحملور  العينة  على أسئلة أفرادوبصفة عامة م  خالل  عرض حتليل  إجابات     

 والرياضية تنمي القدرات العقلية للتالميذ .
 

 31( : يمضح الداللة اإلحصائية إلجابا  اللعينة عوى عبارا  احملمر  13الشكل رقم ) 
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 والرياضية تنمي التفاعل الصفي . التربية البدنيةاحملمر الثاين : 

     هل هناك انسجام مع زمالئك أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   4السؤال 
 36( ان احملمر 4( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 12اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig 
 درجة
  الحرية

االستنتاج 
 ولةاجملد احملسمبة اإلحصائي

 11,11 6 ال

 دال 2   0,001 5,991 14,778
 35,19 19 أحيانا

 53,70 29 نعم

 100.00 54 المجموع

معرفة ان كان هناك دور للتربية البدنية والرياضية يف انسجام التالميذ منع بعضنهم    الغرض ان السؤال :  
 البعض.
  29بقيم مشاهدة  نلعم   فراد العينة حول السؤال كانت لصاحلم  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أ     

أي بنسنبة    19بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   53,70 وبنسبة 
35,19     11,11وبنسبة   6بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  14,778 بلغت احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,001،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  53,70وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    53,70وبنسبة  نلعمجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه نستنتج مما سبق  أن اال  االستنتاج :
 .هناك انسجام وتفاعل أثناء حصة التربية البدنية والرياضية :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 
 36احملمر  4: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  14) الشكل رقم 
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     هل حت  ممارسة األلعاب ااماعية خالل حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   13سؤال ال

 36( ان احملمر 13( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 10 اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة سمبةاحمل اإلحصائي

 11,11 6 ال

 دال 2   0,000 5,991 17,444
 31,48 17 أحيانا

 57,41 31 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 ممارسة التربية البدنية والرياضية . أثناءااماعية  باأللعابكان التالميذ يهتمون  إنمعرفة  الغرض ان السؤال :

  31بقيم مشناهدة   نلعم   جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحلم  خالل اادول أعاله     
أي بنسنبة    17بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   57,41 وبنسبة 

31,48     11,11وبنسبة   6بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  17,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  31,48 وبنسبة  نلعم  تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    31,48وبنسبة  نلعممما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه  نستنتج  االستنتاج :
 حيبون ممارسة األلعاب ااماعية خالل حصة التربية البدنية والرياضية .  : نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 
 36احملمر  13( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  15الشكل رقم ) 
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     هل تتنافس مع زمالئك وتسعى إىل الفوز أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   11السؤال 
 36( ان احملمر 11( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 10اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig ةدرج 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 9,26 5 ال

 دال 2   0,000 5,991 22,111
 29,63 16 أحيانا

 61,11 33 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 .ة معرفة إن كان هناك تنافس وتفاعل بني التالميذ عند ممارسة التربية البدنية والرياضي الغرض ان السؤال :

  33بقيم مشناهدة   نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
أي بنسنبة    16بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   61,11 وبنسبة 

29,63     9,26وبنسبة   5بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     ا يوضحه الشكل أدناه.وهو م 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  22,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 . 61,11وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    61,11وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
هناك تنافس م  اجل الفوز أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  مما يدل على   :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 
 .وجود تفاعل بني التالميذ 
 36احملمر  11بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم ( : رسم  16الشكل رقم ) 
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     هل جتي  على األسئلة اليت يطرحها أستاذ التربية البدنية والرياضية ؟:   16السؤال 
 36( ان احملمر 16( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 14اجلدول قم ) 

 % التكرارات باتاإلجا
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 24,07 13 ال

 دال 2   0,034 5,991 6,778
 50,00 27 أحيانا

 25,93 14 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 ستاذ التربية البدنية والرياضية .معرفة مدى تفاعل التالميذ مع أ الغرض ان السؤال :

  14بقيم مشناهدة   نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
أي بنسنبة    27بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   25,93 وبنسبة 

50,00     24,07وبنسبة   13هدة بقيم مشا ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  6,778بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,034،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  50,00وبنسبة   أحيانا تكرار : مة أكثرلصاحل القيتوجد داللة إحصائية  

   50,00وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
حيي  التلميذ على األسئلة اليت يطرحها أستاذ التربية البدنية والرياضنية   :  أحيانايف إجابتهم على السؤال أي 

 ود تفاعل بني التلميذ واالستاذ داخل احلصة .مما يدل على وج
 36احملمر  16( :  رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  17الشكل رقم ) 
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     هل تتدخل أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وتقدم إضافات حول الدرس ؟:   10السؤال 
 36( ان احملمر 10: ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) ( 63اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 44,44 24 ال

 دال 2   0,006 5,991 10,111
 42,59 23 أحيانا

 12,96 7 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 وتقدمي إضافات .معرفة مدى مشاركة التالميذ يف حصة التربية البدنية والرياضية  الغرض ان السؤال :

  24بقيم مشناهدة   ال م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل      
 وبنسنبة    7بقنيم مشناهدة    نلعم   كانت إجابتهم لصاحل بينما بقية  أفراد العينة      44,44وبنسبة 

12,96   42,59أي بنسبة   23بقيم مشاهدة :    أحيانا لصاحل   .و هو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  10,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,006،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  22.22وبنسبة   ال تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    22.22وبنسنبة   النستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
 . الدرس ء حصة التربية البدنية والرياضية ويقدمون إضافات حوليتدخلون أثنا :  الإجابتهم على السؤال أي 

 
 36احملمر  10( :  رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  18)  الشكل رقم
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     هل تستفسر أستاذ التربية البدنية والرياضية حول معلومات غامضة لديك ؟:   10السؤال 
 36( ان احملمر 10( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 61دول رقم ) اجل

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 37,04 20 ال

 35,19 19 أحيانا غير دال 2   0,678 5,991 0,778

 27,78 15 عمن

 
 معرفة مدى اهتمام التالميذ باستفسار األستاذ حول معلومات غامضة لديهم . الغرض ان السؤال :

يك  هلا اختالف كنبري يف اختينار    السؤال ملم  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول     
أي بنسبة   19بقيم مشاهدة :    أحيانا ،   27,78وبنسبة   15مشاهدة   بقيمنلعم حيث البدائل السؤال 

35,19    37,04وبنسبة   20بقيم مشاهدة  ال و     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
عند  5,991 اجملدولة  2م  كا اقل وهي  0,778بلغت  حيث : احملسوبة  2وهذا ما يؤكده اختبار  كا 

م   أكرب)مستوى املعنوية(   SIG = 0,678،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية  2.25مستوى الداللة 
على السؤال هل تستفسر أستاذ  يف إجابا  أفراد اللعينة  ال توجد داللة إحصائيةأي  2.25مستوى الداللة 

 . التربية البدنية والرياضية حول معلومات غامضة لديك ؟
 

 36مر احمل 10: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  19) الشكل رقم 
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 هل أثناء حصة التربية البدنية والرياضية تكون أكثر احتكاك بزمالئك مقارنة باحلصص األخرى :   10السؤال 

 36( ان احملمر 10( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 66اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 يع""كاي ترب 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 12,96 7 ال

 دال 2   0,001 5,991 14,778
 31,48 17 أحيانا

 55,56 30 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 النظرية .بني التالميذ مقارنة باحلصص  أكثرمعرفة إن كان هناك احتكاك  الغرض ان السؤال :

  30بقيم مشناهدة   نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال كانت لصاحل    
أي بنسنبة    17بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   55,56 وبنسبة 

31,48     12,96وبنسبة   7بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  14,778بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,001،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  31,48وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   31,48وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يكون التلميذ اكثر احتكاك بزمالئة   :  أحيانايف إجابتهم على السؤال أي 
 مقارنة باحلصص االخرى .
 36احملمر  10( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  20الشكل رقم ) 
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     هل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية ختلق جو تعاون بينك وبني زمالئك ؟:   12السؤال 
 36ان احملمر ( 12( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 60اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig 
 درجة
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 12,96 7 ال

 دال 2   0,000 5,991 20,111
 25,93 14 أحيانا

 61,11 33 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 .هناك تعاون بني التالميذ أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية  نكا معرفة إن الغرض ان السؤال :

  33بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  كانت لصاحل    
نسنبة   أي ب 14بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   61,11 وبنسبة 

25,93     12,96وبنسبة   7بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  20,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  61,11وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    61,11وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
التالمينذ   أن حصة التربية البدنية والرياضية ختلق جو تعاون بنني  يعتقدون  :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 اكثر مقارنة باحلصص النظرية .ويكون هناك تفاعل 
 36احملمر  12: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  21) الشكل رقم 
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     هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تساعدك على االندماج أكثر مع زمالئك ؟:   10السؤال 
 36( ان احملمر 10( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 60دول رقم ) اجل

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 5,56 3 ال

 دال 2   0,000 5,991 22,111
 37,04 20 أحيانا

 57,41 31 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة إن كان هناك اندماج بني التالميذ أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية . الغرض ان السؤال :

بقنيم مشناهدة    نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل     
أي  20بقيم مشناهدة :     أحيانا ا بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحلبينم   57,41 وبنسبة   31

 وهو ما يوضحه الشكل أدناه.     5,56وبنسبة   3بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     37,04بنسبة  
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  22,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  57,41وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    57,41وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
ممارسة التربية البدنية والرياضية تساعدهم على االندماج أكثر منع بعضنهم    :  نلعمأي  إجابتهم على السؤال

 البعض .
 36احملمر  10( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  22الشكل رقم ) 
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     الرياضية ؟هل تبادر يف إبداء رأيك حول درس التربية البدنية و:   10السؤال 
 36( ان احملمر 10( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 60اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 27,78 15 ال

 دال 2   0,006 5,991 6,444
 48,15 26 أحيانا

 24,07 13 نعم

 100.00 54 المجموع

ممارسة التربية البدنية والرياضة يعطي رأيه حنول  كان التلميذ بعد االنتهاء م   إنمعرفة  الغرض ان السؤال :
 . الدرسأو   احلصة
  13بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    

أي بنسنبة    26بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   24,07 وبنسبة 
48,15     27,78وبنسبة   15بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  6,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,006،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  24,07وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   24,07وبنسنبة   أحيانا نستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه  االستنتاج :
يبادرون يف إبداء رأيهم حول درس التربية البدنية والرياضية  اي هنناك  :  أحيانايف إجابتهم على السؤال أي 
 تفاعل بني االستاذ والتالميذ .

 36احملمر  10( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  23الشكل رقم ) 
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 . التربية البدنية والرياضية تنمي التفاعل الصفياحملمر االثاين :  خالصة

 
  36( : ينب اوخص حتويل عبارا   احملمر  62جدول رقم ) 

 السؤال رقم
البديل أكثر 

 تكرار
النسبة 
 المئوية

نتيجة 
 2داللة كا

 دال 53,70% نعم هل هناة انسجام مع زمالئة أثنات حصة التربية البدنية والرياضية ؟ 90

 دال 31,48% أحيانا هل تحب ممارسة األلعاب الجماعية خالل حصة التربية البدنية والرياضية ؟ 19

11 
هةةةل تتنةةةالس مةةةع زمالئةةةة وتسةةةعى  لةةةى الفةةةوز أثنةةةات حصةةةة التربيةةةة البدنيةةةة 

 ؟والرياضية 
 61,11% نعم

 دال

 دال 50,00% أحيانا والرياضية ؟هل تجيب على األسئلة التي يطرحها أستاذ التربية البدنية  12

 دال 44.44% ال هل تتدخل أثنات حصة التربية البدنية والرياضية وتقدم  ضالات حول الدرس ؟ 13

 غري دالة 27,78% ال هل تستفسر أستاذ التربية البدنية والرياضية حول معلومات غامضة لدية ؟ 14

15 
أكثةر احتكةاة بزمالئةة مقارنةة هل أثنات حصة التربية البدنية والرياضةية تكةو  

 بالحصص األخرى ؟
 31,48% أحيانا

 دال

16 
هةةل تعتقةةد أ  حصةةة التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية تخلةةك جةةو تعةةاو  بينةةة وبةةي  

 زمالئة ؟
 61,11% نعم

 دال

17 
هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تساعدة على االندماج أكثر مع زمالئةة 

 ؟
 57,41% نعم

 دال

 دال 24,07% أحيانا ادر لي  بدات رأية حول درس التربية البدنية والرياضية ؟هل تب 18

 

 
لصاحل اإلجابنة أكثنر    دالة إحصائيا 01احملور معظم عبارات  م  خالل اادول أعاله والشكل أدناه جند أن

ضحه الشكل احملسوبة اكرب م  اجملدولة يف معظمها وهو ما يو 2(، حيث كا2.25تكرارا  عند مستوى داللة )
 أدناه .
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  وذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة  أي يوافقون على أن

وذلك من  خنالل  أن      لدى التالميذ التفاعل الصفيحلصة التربية البدنية و الرياضية دور يف رفع مستوى  
ني الزمالء أثناء احلصة م  اجل الفوز مما ختلق جو تعاون بني االنسجام ب حصة التربية البدنية الرياضية تساهم يف

 التالميذ  و تساعدهم على االندماج أكثر مع بعضهم .
جند ان التربينة البدنينة    الثايناحملور  وبصفة عامة م  خالل  عرض حتليل  إجابات أفراد العينة  على أسئلة    

 . التفاعل الصفيوالرياضية تنمي 
 

 36( : يمضح الداللة اإلحصائية إلجابا  اللعينة عوى عبارا  احملمر  24الشكل رقم ) 
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 والرياضية تنمي املهارا  الدراسية لوتوميذ . التربية البدنيةاحملمر الثالث : 

     ية والرياضية ؟ هل هناك تواصل لفظي بينك وبني زمالئك أثناء حصة التربية البدن:   14السؤال 
 30( ان احملمر 14( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 60اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 14,81 8 ال

 دال 2   0,006 5,991 10,111
 35,19 19 ناأحيا

 50,00 27 نعم

 100.00 54 المجموع

 التواصل اللفظي للتلميذ .مهارة كان للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية  إنمعرفة  الغرض ان السؤال :
  27بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    

أي بنسنبة    19بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   50,00 وبنسبة 
35,19     14,81وبنسبة   8بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25لداللة عند مستوى ا 5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  10,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,006،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  50,00وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    050,0وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
ء حصة التربية البدنية والرياضية وهذا منا  أثنا التالميذ هناك تواصل لفظي بني:  نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 يؤكد ان التربية البدنية والرياضية تنمي مهاراة التواصل اللفظي للتلميذ .
 30احملمر  14: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  25) الشكل رقم 

 
 



  تحليل ومناقشة النتائج                                         الفصل الخامس  

 

67 

 
     هل تأثر على زمالئك وحتاول فرض رأيك أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   63السؤال 

 30( ان احملمر 63( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 60اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 53,70 29 ال

 دال 2   0,006 5,991 10,111
 24,07 13 أحيانا

 22,22 12 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 . معرفة إن كان التلميذ يستعمل مهارة التأثري وإقناع زمالئه برأيه أثناء احلصة الغرض ان السؤال :

  29بقيم مشناهدة   ال  م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    
 وبنسنبة    12بقنيم مشناهدة    نلعم  بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل    53,70وبنسبة 

22,22  24,07أي بنسبة   13بقيم مشاهدة :    أحيانا ولصاحل   يوضحه الشكل أدناه. وهو ما 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  10,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,006،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
  53,70وبنسبة   ال تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    53,70وبنسنبة   النستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
 .على زمالئهم أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  حياولون فرض رايهم   الإجابتهم على السؤال أي 

 
 30احملمر  63رقم ( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال   26الشكل رقم ) 
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     هل تقوم بتحفيز زمالئك على اللع  أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   61السؤال 
 30( ان احملمر 61( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 64اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 5,56 3 ال

 دال 2   0,000 5,991 22,111
 37,04 20 أحيانا

 57,41 31 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 فيز لدى التالميذ .الرياضية يف تنمية مهارة التحمعرفة مدى مسامهة التربية البدنية و الغرض ان السؤال :

  31بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    
أي بنسنبة    20بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   57,41 وبنسبة 

37,04     5,56ة وبنسب  3بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  22,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  57,41وبنسبة   نلعم : تكرار لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    57,41وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
يقومون بتحفيز بعضهم على اللع  أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وهذا :  نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 ة تنمي مهارة التحفيز .ما يؤكد ان التربية البدنية والرياضي
 30احملمر  61( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  27الشكل رقم ) 
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     هل تقوم باقتراح حلول بديلة لبعض املشكالت اليت تقع أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   66السؤال 
 30( ان احملمر 66ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم )( :  03 اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 24,07 13 ال

 دال 2   0,000 5,991 16,778
 59,26 32 أحيانا

 16,67 9 نعم

 100.00 54 جموعالم

 
 . للتالميذمعرفة مدى مسامهة التربية البدنية والرياضية يف تنمية مهارة حل املشكالت  الغرض ان السؤال :

  9بقيم مشناهدة   نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    
أي بنسنبة    32بقيم مشاهدة :    أحيانا ينة  كانت إجابتهم لصاحلبينما بقية  أفراد الع   16,67 وبنسبة 

59,26     24,07وبنسبة   13بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  16,778بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000 ،   وأيضا قيمة 2 وبدرجة حرية 
 .  59,26وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   59,26وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
يقومون باقتراح حلول بديلة لبعض املشكالت اليت تقع أثناء حصة التربية :  اناأحييف إجابتهم على السؤال أي 

 وهذا يؤكد على ان التربية البدنية والرياضية تنمي مهارة حل املشكالت .البدنية والرياضية 
 30احملمر  66: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  28) الشكل رقم 
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     هل تتحكم يف وقت أداء خمتلف املهارات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟:   60السؤال 
 30( ان احملمر 60( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 01اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

تاج االستن
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 12,96 7 ال

 دال 2   0,001 5,991 14,778
 55,56 30 أحيانا

 31,48 17 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 .معرفة مدى مسامهة التربية البدنية والرياضية يف تنمية مهارة إدارة الوقت والتحكم فيه  الغرض ان السؤال :

بقيم مشاهدة :    أحيانا ل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحلم  خال    
وبنسبة   17بقيم مشاهدة  نلعم   بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   55,56أي بنسبة   30

 31,48     12,96وبنسبة   7بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     كل أدناه.وهو ما يوضحه الش 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  14,778بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,001،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  55,56وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   55,56وبنسنبة   أحيانانستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
يتحكمون يف وقت أداء املهارات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية اي  : أحيانايف إجابتهم على السؤال أي 

 للتلميذ .للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية مهارة ادارة الوقت 
 30احملمر  60( : رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  29الشكل رقم ) 
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     هل أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية يكون تفكريك اجيايب ؟:   60السؤال 
 30( ان احملمر 60ؤال رقم )( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  الس 06 اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 11,11 6 ال

 دال 2   0,000 5,991 16,000
 33,33 18 أحيانا

 55,56 30 نعم

 100.00 54 المجموع

مسامهة التربية البدنية والرياضية يف تنمية مهارة التفكري االجيايب يف نفسنية   مدىمعرفة  الغرض ان السؤال :
 .التلميذ 

  30بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    
أي بنسنبة    18بقيم مشاهدة :    حياناأ بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   55,56 وبنسبة 

33,33     11,11وبنسبة   6بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  16,000بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقلية(  )مستوى املعنو SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  55,56وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    55,56وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :
يكون تفكريهم اجيايب اي اننه للتربينة   والرياضية أثناء ممارسة التربية البدنية  : نلعمإجابتهم على السؤال أي 

 البدنية والرياضية دور يف تنمية مهارة التفكري االجيايب للتالميذ .
 30احملمر  60: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  30) الشكل رقم 
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     افستك مع زمالئك يف حصة التربية البدنية والرياضية ؟هل تتحكم يف قلقك أثناء من:   60السؤال 
 30( ان احملمر 60( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 00اجلدول رقم ) 

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 16,67 9 ال

 دال 2   0,024 5,991 7,444
 46,30 25 أحيانا

 37,04 20 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة إن كان للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية مهارة ضبط النفس . الغرض ان السؤال :

بقنيم مشناهدة     أحيانا احلم  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لص    
وبنسبة   20بقيم مشاهدة  نلعم   بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   46,30أي بنسبة   25

 37,04     16,67وبنسبة   9بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  7,444بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,024،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  46,30وبنسبة   أحيانا تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

   46,30وبنسنبة   أحيانالى  أنه نستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون ع  االستنتاج :
مع الزمالء يف حصة التربية البدنينة   املنافسةأثناء  يتحكم التلميذ  يف قلقه: أحيانايف إجابتهم على السؤال أي 

 والرياضية اي ان للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية مهارة ضبط النفس والتحكم يف قلقه .
 30احملمر  60ضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم : رسم بياين يم(  31) الشكل رقم 
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     هل اكتسبت م  خالل حصة التربية البدنية والرياضية تقنيات االسترخاء ؟:   62السؤال 
 30( ان احملمر 62( : ميثل نتائج إجابة أفراد اللعينة عوى  السؤال رقم ) 00 اجلدول رقم )

 % تكراراتال اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 14,81 8 ال

 دال 2   0,004 5,991 11,111
 33,33 18 أحيانا

 51,85 28 نعم

 100.00 54 المجموع

  رياضية يف تعليم التلميذ اسالي  االسترخاء والتركيزمعرفة مدى مسامهة التربية البدنية وال الغرض ان السؤال :
  28بقيم مشاهدة  نلعم   م  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال : كانت لصاحل    

أي بنسنبة    18بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   51,85 وبنسبة 
33,33     14,81وبنسبة   8بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب وهي  11,111بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,004،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  51,85وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرإحصائية   توجد داللة
يف    51,85وبنسبة  نلعمنستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام للمستجوبني يؤكدون على  أنه   االستنتاج :

اليت حيتاج م  خالل حصة التربية البدنية والرياضية تقنيات االسترخاء  اكتسبو : نلعمإجابتهم على السؤال أي 
اليها التلميذ اثناء االختبارات حيث يستعمل اسالي  االسترخاء خلفض مستوى القلق لديه والتخفينف من    

 ضغوطه النفسية وزيادة الثقة بالنفس .
 30احملمر  62: رسم بياين يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم (  32) الشكل رقم 
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     ع  مع زمالئك يف حصة التربية البدنية والرياضية يزيد ثقتك بنفسك ؟هل الل:   60السؤال 
 28( م  احملور 22رقم ) السؤال: ميثل نتائج إجابة أفراد العينة على   ( 00 اجلدول رقم )

 % التكرارات اإلجابات
 "كاي تربيع" 2كا

Chi-Squre sig درجة 
  الحرية

االستنتاج 
 اجملدولة احملسمبة اإلحصائي

 9,26 5 ال

 دال 2   0,000 5,991 26,333
 25,93 14 أحيانا

 64,81 35 نعم

 100.00 54 المجموع

 
 معرفة مدى مسامهة التربية البدنية والرياضية يف تنمية مهارة الثقة بالنفس . الغرض ان السؤال :    
  35بقيم مشاهدة  نلعم   حول السؤال : كانت لصاحلم  خالل اادول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة     

أي بنسنبة    14بقيم مشاهدة :    أحيانا بينما بقية  أفراد العينة  كانت إجابتهم لصاحل   64,81 وبنسبة 
25,93     9,26وبنسبة   5بقيم مشاهدة  ال ولصاحل     .وهو ما يوضحه الشكل أدناه 
 2.25عند مستوى الداللة  5,991 اجملدولة  2م  كا اكرب يوه  26,333بلغت  احملسوبة  2وأن كا

أي  2.25م  مستوى الداللة  أقل)مستوى املعنوية(   SIG = 0,000،   وأيضا قيمة  2 وبدرجة حرية 
 .  64,81وبنسبة   نلعم تكرار : لصاحل القيمة أكثرتوجد داللة إحصائية  

يف    64,81وبنسبة  نلعمللمستجوبني يؤكدون على  أنه  نستنتج مما سبق  أن االجتاه  العام  االستنتاج :
م  ثقتهم يف نفسنهم  يف حصة التربية البدنية والرياضية يزيد  الزمالءاللع  مع   نلعمإجابتهم على السؤال أي 

  اي انه للتربية البدنية والرياضية دور كبري يف تنمية الثقة يف نفوس التالميذ .
 30احملمر  60يمضح إجابا  اللعينة عوى السؤال  رقم  : رسم بياين(  33) الشكل رقم 
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 .التربية البدنية والرياضية تنمي املهارا  الدراسية لوتوميذ احملمر الثالث :  خالصة

 
  30(  : ينب اوخص حتويل عبارا   احملمر  02جدول رقم ) 

 السؤال رقم
البديل أكثر 

 تكرار
النسبة 
 ةالمئوي

نتيجة 
 2داللة كا

10 
هةةةل هنةةةاة تواصةةةل لف ةةةي بينةةةة وبةةةي  زمالئةةةة أثنةةةات حصةةةة التربيةةةة البدنيةةةة 

 والرياضية ؟ 
 50,00% نعم

 دال

29 
هةةةل تةةةأثر علةةةى زمالئةةةة وتحةةةاول لةةةرل رأيةةةة أثنةةةات حصةةةة التربيةةةة البدنيةةةة 

 والرياضية ؟
 53,70% ال

 دال

 دال 57,41% نعم البدنية والرياضية ؟ هل تقوم بتحفيز زمالئة على اللعب أثنات حصة التربية 21

22 
هل تقوم باقتراح حلول بديلة لبعل المشكالت التةي تقةع أثنةات حصةة التربيةة 

 البدنية والرياضية ؟
 59,26% أحيانا

 دال

23 
هةةةل تةةةتحكم لةةةي وقةةةت أدات مختلةةة  المهةةةارات أثنةةةات حصةةةة التربيةةةة البدنيةةةة 

 والرياضية ؟
 55,56% أحيانا

 دال

 دال 55,56% نعم مارسة التربية البدنية والرياضية يكو  تفكيرة ايجابي ؟هل أثنات م 24

25 
هةةل تةةتحكم لةةي قلقةةة أثنةةات منالسةةتة مةةع زمالئةةة لةةي حصةةة التربيةةة البدنيةةة 

 والرياضية ؟
 46,30% أحيانا

 دال

 دال 51,85% نعم هل اكتسبت م  خالل حصة التربية البدنية والرياضية تقنيات االسترخات ؟ 26

 دال 64,81% نعم هل اللعب مع زمالئة لي حصة التربية البدنية والرياضية يزيد ثقتة بنفسة ؟ 27

 

 
لصاحل اإلجابة أكثر  دالة إحصائيا 03احملور معظم عبارات  م  خالل اادول أعاله والشكل أدناه جند أن    

معظمها وهو ما يوضحه الشكل  احملسوبة اكرب م  اجملدولة يف 2(، حيث كا2.25تكرارا  عند مستوى داللة )
 أدناه .

 



  تحليل ومناقشة النتائج                                         الفصل الخامس  

 

777 

 
 أي يمافقمن عوى أن وذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة  

 أنوذلك م  خنالل  للتالميذ املهارا  الدراسية  بعض  حلصة التربية البدنية و الرياضية دور يف رفع مستوى 
التواصل اللفظي بينهم أثناء احلصة ويقومون باقتراح حلول بديلة  تساهم يف تنمية حصة التربية البدنية الرياضية

اللع  مع زمالء يف حصة التربية البدنية والرياضنية يزيندهم ثقنة     وانلبعض املشكالت اليت تقع أثناء حصة 
 .بالنفس

للتربينة البدنينة    أنجنند   احملور الثالث وبصفة عامة م  خالل  عرض حتليل  إجابات أفراد العينة  على أسئلة
 تنمية  املهارات الدراسية للتالميذ  . كبري يفوالرياضية دور 

 
 

 30( :  يمضح الداللة اإلحصائية إلجابا  اللعينة عوى عبارا  احملمر  34الشكل رقم ) 
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 اناقشة نتائج الدراسة :   -0

 لالختبار الفرضية نستخدم : 
 دور مرتفنع ،   للتربية البدنية والرياضنية   هل  احلسايب  واالحنراف املعياري للمحور ككل املتوسط :

 .متوسط  ،  منخفض 
   ( نسنتخدم املندى حينث:     مرتفع ،    متوسنط  ،    ضنعيف     لتحديد  طول الفئة  اجملال ) 

دور مرتفنع ،     التنأثري)  )متثل: ال ( / عدد املستويات 28أدىن درجة -)متثل: نعم( 8املدى = إىل درجة  
 (   متوسط  ،    ضعيف 

 حيث حنصل على جماالت كما يلي :  2.3=  3(/8-3الطول الفئة = ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 لى  2.33م   2.33 لى  1.66م   1.66 لى  91م   مجال المتوسط الحسابي 

 مرتفع         متوسط               منخفل        درجة الدور         

 %77.67أكثر م   %77.66 لى %55.34م   %55.33اقل م   نسبة المئويةال           

   %55.33س =            % 199 -------3

 س -----1.66
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  األوىلالتحقق ان الفرضية اجلزئية  : 

 . لوتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية القدرا  اللعقوية لوتوميذ -

 
 .يف تنمية القدرا  اللعقوية لوتوميذربية البدنية والرياضية الت ( : ينب  دور 00 جدول رقم )

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 النتيجة النسبة المئوية المتوسط ضم  المجال المعياري

دور  لتررية  لتيدنة  
  رنمةولترةاضة    في 

لتقدرلت لتعقلة  
 تلرلمةذ

 متوسط 74,77% 2.33 لى  1.66م   0,63803 2,2431

  74,77%س =            % 199 ---------3

 س  -----2,2431 

 
العينة على عبنارات احملنور    أفراد إجاباتم  خالل اادول أعاله   نالحظ أن املتوسط احلسايب اإلمجايل     

 2,2431  بلغتنمية القدرا  اللعقوية لوتوميذ يف   دور حصة  التربية البدنية والرياضية  املتعلق بننن األول
 متوسط وقري  م  اجملال املرتفنع  إذن  فاملتوسط احلسايب  هو ضم  جمال ،  0,63803و باحنراف معياري 

لوتالايعذ  تنمية القدرا  اللعقوية يف   لدور التربية البدنية والرياضية و أن النسبة املئوية  0إىل  2.33ان أي 
 .وهي نسبة مرتفعة    74,77%هي

وبدرجة للتالميذ  تنمية القدرات العقليةللتربية البدنية و الرياضية دور يف   أنئلة القا األوىلومنه نقبل الفرضية 
 . مرتفعة
، 25، 22، 28، 22، 28وذلنك يف األسنئلة )    األولوهذا ما يؤكده حتليل نتائج االستبيان يف احملور     
( الذي كان  28م ) و كنموذج لذلك ما حلظناه م  خالل أجوبة التالميذ على السؤال رق(  21، 22، 23

( والبديل األكثر تكرار هنو نعنم    8والسؤال رقم )  % 20.06بنسبة  و فيه البديل األكثر تكرار هو نعم
 بنسبة 
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وكذلك  40,74%( الذي كان فيه البديل األكثر تكرارا هو أحيانا بنسبة  22والسؤال رقم )  %44,44
ينرون من     التالميذ أنمبعىن  51,85%هو نعم بنسبة ( الذي كان فيه البديل األكثر تكرارا  23السؤال ) 
التربية البدنية والرياضية تنمي لديهم الفكر وخمتلف القدرات العقلينة مثنل سنرعة     أنعلى  إجاباهتمخالل 

أثنناء تعلنم    بأهنم(  23على السؤال ) إجابتهم  اختاذ القرار يف خمتلف الظروف وكذلكاالستجابة وسرعة 
يتخيلون  طريقة أداء املهارة يف ذهنهم قبل تطبيقها وهذا  أهنمة التربية البدنية والرياضية خمتلف املهارات يف حص

 يدل على ان للتربية البدنية والرياضية دور كبري يف تنمية اخليال للتالميذ .

حتت عنوان التربية البدنية والرياضنية وعالقتنها     82-83ااان  النظري يف الصفحة وهذا ما يؤكده      
عالقة إجيابينة  أشارت دراسة مرجعية إىل أن معظم األحباث العلمية أكدت وجود  حيث التحصيل الدراسي ،ب

البدين والتحصيل الدراسي،وأن ممارسة األنشطة البدنية املنتظمة تسهم بشنكل اجينايب يف    بني ممارسة النشاط
 . تطوير القدرات العقلية والتحصيل الدراسي لدى الطلبة

 الصحية يف إدارة التربية الرياضية يف وزارة التربية والتعليم األنشطةكتور أسامة الالال اختصاصي الد وأكد     
أن الدراسة أثبتت أن وظائف الدماغ تتحسن  نتيجنة    الذي أعد الدراسة املرجعية م  خالل دراسات علمية

بدنية خارج جدران الفصل وهنذا  للتغري ما بني بيئة تلقي املعلومات داخل الفصل الدراسي وممارسة األنشطة ال
بدوره يزيد م  مقدرة الطال  على االنتباه عند عودته حلضور الدروس النظرية داخل حجرة الدراسنة منرة   
أخرى ، كما يساهم النشاط البدين يف زيادة الطاقة مما يعطي األطفال فرصة للتخلص م  امللل النناتج عن    

 . التركيز العايل لفترات طويلة
أن ممارسة األنشطة البدنية املنتظمة مثل ااري والوثن  واألنشنطة    أيضا  الالال أسامة الدكتوروأوضح     

اهلوائية تؤدي إىل حتسني الوظائف املعرفية مثل زيادة القدرة على التركيز والتحلينل واالسنتيعاب واحلفنظ    
ملدى والتفكري اإلبداعي، وذلنك  والتذكر والتركيز الذهين والتخطيط واختاذ القرار كما حتس  الذاكرة قصرية ا

  .ع  احملافظة على صحة اخلاليا العصبية ةاملسؤولينتيجة لزيادة مستويات املادة الرمادية يف املخ 
كما أكدت معظم الدراسات العلمية على أن وظائف الدماغ تتحس  حتت تأثري األنشطة البدنية واحلركية،     

اهاز الدوري التنفسي يف نقل األوكسجني إىل مجيع أجزاء ااسم حيث إن زيادة النشاط البدين ينشط عمل ا
 وم  بينها الدماغ فتزداد كفاءته على محل الدم احململ باألوكسجني واالوكوز فزيادة نشاط الدورة الدموية يف  
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الندماغ   البدنية واحلركية يزيد م  تدفق الدم احململ باألوكسجني والغذاء خلالينا  الدماغ حتت تأثري األنشطة

 فيزيد م  حتس  وظائف الدماغ اإلدراكية مثل الفهم واليقظة والتركيز والتذكر واحلفظ .
حيث اسنتنتج     sippelللمفكر النفساين واالجتماعي سيبل  املشاهبةالدراسة  تأكدها أيضاوهذه النتائج    

  انه:سيبل 
 على التحصيل العقلي للمراهق .تأثر ممارسة األنشطة الرياضية  -8
ستنتج أيضا أن النتائج اخلاصة بتمرينات عملية اامع كانت أحس  م  النتائج األوىل ، أي قبنل املمارسنة   ا -2

 حلصة التربية البدنية والرياضية 
من  التالمينذ    %22كذالك نتائج اختبارات الذاكرة أحس  بعد ممارسة التالميذ النشاط الرياضي واستطاع  -8

 التفوق فيها .
 

 
 جلزئية الثانية :التحقق ان الفرضية ا 

 لوتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية التفاعل الصفي . -
 

 التفاعل الصفي .( : ينب  دور  التربية البدنية والرياضية   يف تنمية  38جدول رقم ) 

 المتغيرات
المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  

 النتيجة النسبة المئوية المتوسط ضم  المجال المعياري

دنةةةةةةةةةةة  دور لترريةةةةةةةةةةة  لتي
ولترةاضةة    فةي رنمةة   

  لترفاعل لتصفي
 متوسط 74,69% 2.33 لى  1.66م    0,64764 2,2407

  74,69%س =            % 199 ---------3

 س  -----2,2407 
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 22أفراد العينة على عبارات احملور إجابا  م  خالل اادول أعاله   نالحظ أن املتوسط احلسايب اإلمجايل    
و باحنراف معياري 2,2407  بلغ التفاعل الصفيتنمية  دور حصة  التربية البدنية والرياضية يفق بننن املتعل

و أن  0إىل  2.33ان  قري  اجملال أي فوق املتوسطإذن  فاملتوسط احلسايب  هو ضم  جمال ،  0,64764
وهي    74,69%هي   للتالميذصفي التفاعل التنمية يف   لدور حصة  التربية البدنية والرياضية النسبة املئوية 
 .نسبة مرتفعة  

للتالمينذ   التفاعنل الصنفي  تنمية للتربية البدنية و الرياضية دور يف   أنومنه نقبل الفرضية الثانية القائلة     
 . وبدرجة مرتفعة

، 82 ،88، 82، 88، 82، 21)  األسنئلة يف احملور الثاين وذلك يف وهذا ما يؤكده حتليل نتائج االستبيان 
( الذي  21التالميذ على السؤال رقم )  أجوبةو كنموذج لذلك ما حلظناه م  خالل (  81، 82، 83، 85

وكان  (  83والسؤال رقم )  ( 88والسؤال رقم )  53,70%تكرار هو نعم وبنسبة  األكثركان فيه البديل 
( الذي كان فيه البنديل   82قم ) بالنسبة للسؤال ر وأيضا 61,11%تكرارا بنسبة  األكثرفيه البديل نعم هو 

 :  أنمبعىن   57,41%تكرار بنسبة  األكثرنعم هو 

ممارسة التربينة البدنينة    أثناءانه هناك انسجام بينهم  م  خالل إجاباهتم على أسئلة االستبيان التالميذ اكدو  
حننو التربينة البدنينة    التالميذ  رأيكان  أيضااحتكاك بينهم وتنافس م  اجل الفوز  أيضاوالرياضية وهناك 

 .  بعضهم البعض على االندماج أكثر مع  همتساعد بني التالميذ وختلق جو تعاون  أهناوالرياضية 

التالميذ حيبون ممارسة التربينة   أنوهذه النتائج تأكدها الدراسة املشاهبة للباحث مجال حللوح حيث استنتج     
،  األخنرى مقارنة باملواد النظرينة   أكثرلتعاون واالتصال البدنية والرياضية بصفة مجاعية حيث يزداد روح ا

الباحث م  خالل أسئلة استبيانيه مقدمة ألساتذة التربية البدنية والرياضية أن معظم األساتذة يرون  أيضااستنتج 
 فة عامة .أن التربية البدنية والرياضية هلا فعالية وتأثري اجيايب يف إدماج التلميذ املراهق مع الوسط املدرسي بص
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  الثالثةالتحقق ان الفرضية اجلزئية : 

 . املهارا  الدراسيةلوتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية  -
 

 . املهارا  الدراسية تنمية : ينب  دور التربية البدنية والرياضية يف(  39) جدول رقم 

 المتغيرات
المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  

 النتيجة النسبة المئوية المتوسط ضم  المجال المعياري

دور لترريةةةةةةةةةةة  لتيدنةةةةةةةةةةة  
رنمةة   لترةاضةة    فةيو 

لتمهةةةةةةةةةةةةارلت لتدرلسةةةةةةةةةةةةة  
 تلرلمةذ 

 متوسط %69,47 2.33 لى  1.66م    0,62740 2,2490

 %69,47س =            % 199 ---------3

 س  -----2,2490 

   
املتعلنق   28راد العينة على عبارات احملورأف إلجاباتم  خالل اادول نالحظ أن املتوسط احلسايب اإلمجايل  

و باحنراف معياري   2,2490بلغ املهارا  الدراسيةتنمية يف   دور حصة  التربية البدنية والرياضية  بننن
0,62740. 

و أن  0إىل  2.33اعن   فوق املتوسط وقري  م  اجملال املرتفنع أي إذن  فاملتوسط احلسايب  هو ضم  جمال 
وهني    %00,42  هي للتالميذ  املهارا  الدراسيةتنمية يف   ر  التربية البدنية والرياضية لدوالنسبة املئوية 
 .نسبة مرتفعة  

للتالميذ  املهارات الدراسية تنمية للتربية البدنية و الرياضية دور يف  ومنه نقبل الفرضية الثالثة القائلة أن        
 . وبدرجة مرتفعة

، 22، 28، 22، 28، 22، 81ج االستبيان يف احملور الثاين وذلك يف األسئلة ) وهذا ما يؤكده حتليل نتائ    
 أجاب( حيث 81) و كنموذج لذلك ما حلظناه م  خالل أجوبة التالميذ على السؤال رقم (  22، 23، 25
   أنلى ممارسة التربية البدنية والرياضية وهذا يدل ع أثناءبينهم هناك تواصل لفظي  أنم  التالميذ على  % 03
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 % 04.62(  22دور يف تنمية مهارات التواصل اللفظي للتالميذ ، والسؤال رقم )  البدنية والرياضيةللتربية 

التربينة  أن يقومون باقتراح حلول لبعض املشاكل داخل احلصة وهذا يدل علنى   أحيانام  التالميذ يرون انه 
 البدنية 

م   % 00.02(  22حل املشكالت للتلميذ والسؤال رقم ) تساهم بصفة كبرية على تنمية مهارة  والرياضية
سلبية تعيق  بأشياءال يفكرون  أيالرياضية املدرسية  األنشطةممارسة خمتلف  أثناءتفكريهم اجيايب  يكونالتالميذ 

التربية البدنية والرياضية تساهم يف تنمية مهنارة   أنحتصيلهم مثل اخلوف م  اقتراب موعد االمتحانات مبعىن 
اللع   أنيرون  % 20.01 واألخري 22م  خالل ربط تفكري التالميذ باللع  والسؤال رقم  االجيايبلتفكري ا

التربية البدنية والرياضية تساهم يف تنمية مهارة الثقة بالنفس  أنوهذا ما يؤكد  بأنفسهممع الزمالء يزيدهم ثقة 
 ت التحصيل الدراسي املميز .مهاراللتالميذ وكل هذه املهارات اليت مت ذكرها تندرج ضم  

 خالصة عااة :
يف  راهنق للمالتربية البدنية والرياضية والتغيري االجيايب  أمهيةمدى  إظهارم  خالل الدراسة اليت قمنا هبا حاولنا 

و استنادا على الدراسة التطبيقية واليت قمنا هبنا باسنتعمال أسنئلة    قيامه بالنشاط الرياضي  أثناء عدة جوان 
املمارسنة املسنتمرة    أنن وبعد حتليل واستخالص النتائج كانت الفكرة الرئيسية اليت استخلصنا إليها االستبيا

هناك توافق بني ااانبني ااسمي  ألنهفعال على املراهق  تأثريالصفية والالصفية هلا الرياضية  لألنشطةواملنتظمة 
ظة الرياضنية داخنل املؤسسنات التعليمينة     والعقلي وهلذا املختصون يف هذا اجملال ينصحون مبمارسة االنش

فرصة للتخلص م  امللل الناتج ع  التركيز  للتلميذعطي ت ألهناحصة التربية البدنية والرياضية  أوواالهتمام مبادة 
تندفق الندم احملمنل    تزيد م  نشاط الدورة الدموينة حينث    وأيضايف املواد النظرية  العايل لفترات طويلة

اليقظنة والتركينز   اليا الدماغ يزيد م  حتس  وظائف الدماغ اإلدراكية مثل الفهم وباألوكسجني والغذاء خل
اهق منع الوسنط   التربية البدنية والرياضية هلا فعالية وتأثري اجيايب يف إدماج التلميذ املر كذلك والتذكر واحلفظ

 املدرسي بصفة عامة وإكسابه الثقة بنفسه .

 راسة تتمثل يف :  فكانت النتائج اليت توصلت إليها الد  

 للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية القدرات العقلية للتلميذ . -

 للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية التفاعل والتعاون بني التالميذ . -

 للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية املهارات الدراسية للتلميذ .   -
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 خامتة :

بعنوان التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ األقساا   من خالل دراستنا املقدمة 
التربية البدنية والرياضية هلا عالقة اجيابية يف التحصيل الدراسي اجلياد   أن إىلخلصنا النهائية من املرحلة الثانوية 

 أساسيفهي تلعب دورا هاما يف حتسني عالقات التلميذ االجتماعية والتربوية وممارستها يف املدارس ، للتالميذ 
مهتها يف تنمياة  مسا إىل إضافةقدراته ،  وإبرازمع زمالئه والتفاعل معهم حيث تساعد التلميذ على االنسجا  

مسامهتها يف تنمية  وأيضاستعاب وغريها من القدرات ، القدرات العقلية كالذكاء ، التركيز وسرعة الفهم واإل
ومهارات التواصل اللفظاي   الوقت ومهارة حل املشكالت إدارةبعض املهارات الدراسية للتالميذ مثل مهارة 

 أساتا  والثقة بالنفس وغريها من املهارات اليت تساعد التلميذ يف حتصيله الدراسي ويساهم يف هاذا وجاود   
 .وتعليمهم بطريقة علمية سليمة   إرشادهممتخصص يف التربية البدنية والرياضية حيسن 

 ويف األخري نرجو أن تكون هذه اخلامتة مبثابة مقدمة لدراسات أخرى يف املستقبل .



 
109 

 اقتراحات وتوصيات : 

من خالل هذه الدراسة اليت قمنا هبا يف هذا اجلانب واملتعلقة بدراسة عالقة التربية البدنية والرياضية بالتحصيي   
التربية البدنية والرياضية هليا عالقية ابابيية     أنالعينة املستجوبة  آراءالدراسي وهذه الدراسة بينت حسب 

جتد  أنبعض التوصيات واالقتراحات ، اليت نتمىن  إعطاءبالتحصي  الدراسي ، هلذا فقد كان من الواجب علينا 
ومن بي    األخرىاليت تستحقها كباقي املواد  األمهيةالتربية البدنية والرياضية  وإعطاءصاغية وقلوبا واعية  أذانا
 لتوصيات : هذه ا

 وجه   أكم مراعات مشاك  املراهق وتوفري اجلو املناسب ملزاولة نشاطه على  -

التعليمية  األهدافلتحقيق الرياضية داخ  املؤسسات التعليمية  لألنشطةتوفري خمتلف الوسائ  الالزمة  -
 املطلوبة .

   أهدافهاضروري لتحقيق  أمرلتدريس التربية البدنية والرياضية الكافية  األماكنهتيئة  -

 واالهتمام هبا   األساسية التربويةاعتبار حصة التربية البدنية والرياضية من احلصص  -

 املؤسسات التربوية وب  املدارس   املدرسية داخ تكثيف املنافسات  -

 النواحي  مجيعالتربية البدنية والرياضية من  بأستاذالعناية  -

 ه احلصة التربويةتوعية التالميذ بضرورة االهتمام هبذ -

 الزيادة يف عدد الساعات املخصصة للتربية البدنية والرياضية  -

االهتمام بالتالميذ وتزويدهم باملعلومات والقواعد السليمة  والرياضيةالتربية البدنية  أستاذعلى  وأخريا -
يف تكوين اجتاهاهتم حنو الدراسة وخلق الشخصية املتكاملة والتوازن ب  الناحية اجلسيمية والنسسيية   

 واالجتماعية والعقلية .
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 . 2009،  1للطبع والنشر والتوزيع ، ط

، الربـاط ،   2لـيم ، ط ، املركزالوطين الوطين لتكوين مفتشني التع حتليل العملة التعليميةحممد الدريح ،  -37
1991 . 

 .، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، د.س  التربية الرياضية احلديثةحممد مجيل عبد القادر ،  -38

، منشاة املعارف ، اإلسكندرية  أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية البدنية والرياضيةحممد سعيد غرص ،  -39
 . 1991، مصر ، 

 2001،  4، دار الفكر العريب ، ط يف التربية البدنية والرياضيةالقياس والتقومي حممد صبحي حسنني ،   -41
. 

، املنشئات العامة للنشر والتوزيـع ،   القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضيةحممد صبحي حسنني ،  -41
 .1992، طرابلس ، 1ط

، ديوان املطبوعات نظريات وطرق تدريس التربية البدنية حممود عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ ،   -42
 . 1992اجلامعية ، اجلزائر،

 .، مصر، د.س  2،  مكتبة األجنلو املصرية ، ط أسس التربية البدنية، معوض و كمال صاحل عبدو    -43

، بـريوت ، لبنـان ،    2، دار األفاق اجلديدة ، ط مشكالت الطفولة واملراهق، ميخائيل إبراهيم أسعد  -44
1991 . 

، بريوت ، لبنـان ،   01، دار األفاق اجلديدة ، ط الت الطفولة واملراهقةمشكميخائيل اسعد إبراهيم ،  -45
1999 . 

، عمـان ،   1، مكتبة اجملتمع العريب للنشـر والتوزيـع ، ط   علم النفس التربويهادي مشعان ربيع ،    -46
 . 2009االردن ، 



 :القواميساملعاجم و -2

 . 1991، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ،  معجم علم النفس والتحصيل النفسيشاكر قنديل ،  -1

 .1990، اجمللد الثالث ، دار صادر، لبنان ، لسان العرب ، أبو الفصل -2
 .1999،  1، الشركة التونسية للنشر والتوزيع ، ط القاموس اجلديد للطالب علي بن هادية و آخرون ،  -2
دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيـع ، عمـان ، األردن ،    ،معجم مصطلحات التربية والتعليم حممد محدان ،  -4

2009 . 
 .  1999، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  قاموس علم االجتماعحممد عاطق غيث ،  -1
، اجمللد الرابع عشر، دار الفكر، باب السـالم، األردن ، د  تاج العروس من جواهر القاموس،  مرمتين الزبيدي -1

 س .
 
 اجملالت : -3

، اعداد معلمني ومعلمات ، وحدة اللغة العربية ، جملـة  اثارة دافعية الطالب حنو التعلم حممد غيب عوص ،  -1
 . 1992،  1البحوث التربوية  ، جامعة االمارات العربية املتحدة ، جزء

  1994-1992، العدد الثالث ،  جملة تكوين التربيـــــةنصر الدين الرباوي ،  -2
 . 2001، العدد الثاين والعشرون ،  جملة الفتحماجدة محيد كمبش وشهاب امحد عكاب ،  -2
 
 املذكرات : -4

، دور التربية البدنية والرياضية يف حتقيق التنشئة االجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية بركايت واخرون ،  -1
   2012مذكرة لنيل شهادة ليسانس ، جامعة مسيلة ، 

دراسة تأثري أساليب التدريس على تعليم املهارات احلركية يف حصة التربية البدنية بن خامت اهلل نور الدين ،  -2
 . 2009، مذكرة لنيل شهادة ليسانس قسم التربية البدنية والرياضية ، جامعة باتنة ، والرياضية 

، مسامهة أساتذة التربية البدنية والرياضية يف عملية االرشاد النفسي يف الوسط املدرسي حسني محيدة ،  -3
 .   2012مذكرة لنيل شهادة ماستري ، جامعة اجللفة ، 



دور حصة التربية البدنية والرياضية يف التقليل من العنف املدرسي عند تالميذ املرحلة املتوسطة  قية رفيق ، -4
 2012ري ، جامعة بسكرة ، ، مذكرة لنيل شهادة ماست

، اثر التربية البدنية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط حللوح مجال ،  -5
 . 2009رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر، 

، ، رسالة ماجيستري  توقومي التحصيل الدراسي يف مادة الفلسفة لدى االقسام النهائيةنور الدين الشيخ ،  -6
   . 1999جامعة قسنطينة ، 

 

 املواقع اإللكترونية : -5

 .  2011جانفي 11،عرب االمارات ، النشاط البدين يسهم يف تعزيزالتحصيل الدراسيوائل نعيم ،    -1
http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2011-06-11-1.1454065 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق
 
 



 
 

 بسكرةر خيض محمد جامعة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم التربية الحركية

 تربية حركية عند الطفل والمراهق التخصص:

 

 ميداني علمي بحث انجاز إطار في الستبيان هذا يديك بين نضع أن يشرفناعزيزي التلميذ : 

 : بعنوان

النهائية من  األقسامبالتحصيل الدراسي لدى تالميذ  والرياضية وعالقتها " التربية البدنية

 المرحلة الثانوية "

منكم ملئ هذا االستبيان باإلجابة على هذه األسئلة بصراحة وصدق حسب إحساسكم  نرجو

 .حتى يتسنى لنا الوصول إلى نتائج تفيدنا في هذه الدراسة ولكم منا كل الشكر

 

في الخانة التي تناسب رأيك ، مع )×( كل عبارة ثم اإلجابة عليها بوضع عالمة  قراءة : الرجاءمالحظة
 . األسئلةعلى جميع  اإلجابة

 

 

 البيانات الشخصية 

 

 02                        71                      71             71     71                 : السن

 أنثى                                ذكر           : الجنس

 ال                                 نعم                : معيد

                    فاكثر( -70)                 (70-72(               )من  72)اقل من    : المستوى التحصيلي

 

  

   

  

   



 
 

 ال أحيانا نعم  

    التربية البدنية والرياضية تنمي الفكر ؟ هل 10

    بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية هل تشعر بزيادة القدرة على التركيز ؟ 10

    هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي لديك سرعة االستجابة لمختلف المواقف التي تواجهك ؟ 10

    البدنية والرياضية تتطلب منك سرعة اتخاذ القرار؟هل هناك العاب داخل حصة التربية  10

    ممارسة التربية البدنية والرياضية تعلمك كيفية مواجهة المواقف والمشاكل المطروحة ؟ هل 10

10 

 المهارة في  أداءتعلم مختلف المهارات في حصة التربية البدنية والرياضية هل تتخيل طريقة  أثناء

 ذهنك قبل تطبيقها ؟

   

    جاهزية لحفظ ومراجعة دروسك ؟ اكونا كثر بأنكالتربية البدنية والرياضية  ممارسةهل تشعر بعد  10

    هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي مختلف قدراتك العقلية ؟ 10

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءهل هناك انسجام مع زمالئك  10

    الجماعية خالل حصة التربية البدنية والرياضية ؟ األلعابهل تحب ممارسة  01

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءالفوز  إلىهل تتنافس مع زمالئك وتسعى  00

    التربية البدنية والرياضية ؟ أستاذالتي يطرحها  األسئلةهل تجيب على  00

    الدرس ؟حول  إضافاتحصة التربية البدنية والرياضية وتقدم  أثناءهل تتدخل  00

    التربية البدنية والرياضية حول معلومات غامضة لديك ؟ أستاذهل تستفسر  00

    ؟ األخرىاحتكاك بزمالئك مقارنة بالحصص  أكثرحصة التربية البدنية والرياضية تكون  أثناءهل  00

    حصة التربية البدنية والرياضية تخلق جو تعاون بينك وبين زمالئك ؟ أنهل تعتقد  00

    مع زمالئك ؟ أكثرهل ممارسة التربية البدنية والرياضية تساعدك على االندماج  00

    حول درس التربية البدنية والرياضية ؟ رأيك إبداءهل تبادر في  00

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟  أثناءهل هناك تواصل لفظي بينك وبين زمالئك  00

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناء رأيكفرض على زمالئك وتحاول  تأثرهل  01

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءهل تقوم بتحفيز زمالئك على اللعب  00

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءباقتراح حلول بديلة لبعض المشكالت التي تقع هل تقوم  00



 
 

 ال أحيانا نعم 

    حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءمختلف المهارات  أداءهل تتحكم في وقت  00

    ممارسة التربية البدنية والرياضية يكون تفكيرك ايجابي ؟ أثناءهل  00

    منافستك مع زمالئك في حصة التربية البدنية والرياضية ؟ أثناءهل تتحكم في قلقك  00

    تقنيات االسترخاء ؟هل اكتسبت من خالل حصة التربية البدنية والرياضية  00

    مع زمالئك في حصة التربية البدنية والرياضية يزيد ثقتك بنفسك ؟ اللعبهل  00

     

 

 

 

 

 

 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C19 

C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 

Notes 

Output Created 12-MAY-2016 16:47:34 

Comments  

Input 

Data  
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

54 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 
B16 B17 B18 C19 C20 C21 C22 C23 
C24 C25 C26 C27 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 54 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 54 100,0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,991 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B17 B18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 
Notes 

Output Created 12-MAY-2016 16:48:04 

Comments  

Input 

Data  
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

54 

Missing Value Handling 
Definition of Missing 

User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 
A3 A4 A5 A6 A7 A8 B9 B10 B11 B12 
B13 B14 B15 B16 B17 B18 C19 C20 
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
Statistics 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

N 
Valid 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 

N 
Valid 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 B15 B16 B17 B18 C19 C20 C21 

N 
Valid 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

N 
Valid 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

A1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 3 5,6 5,6 5,6 

2,0 14 25,9 25,9 31,5 

3,0 37 68,5 68,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 



 
A2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 9 16,7 16,7 16,7 

2,0 29 53,7 53,7 70,4 

3,0 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 8 14,8 14,8 14,8 

2,0 22 40,7 40,7 55,6 

3,0 24 44,4 44,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 16 29,6 29,6 29,6 

2,0 22 40,7 40,7 70,4 

3,0 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 14 25,9 25,9 25,9 

2,0 20 37,0 37,0 63,0 

3,0 20 37,0 37,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 6 11,1 11,1 11,1 

2,0 20 37,0 37,0 48,1 

3,0 28 51,9 51,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 17 31,5 31,5 31,5 

2,0 27 50,0 50,0 81,5 

3,0 10 18,5 18,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
A8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 4 7,4 7,4 7,4 

2,0 19 35,2 35,2 42,6 

3,0 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 



B9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 6 11,1 11,1 11,1 

2,0 19 35,2 35,2 46,3 

3,0 29 53,7 53,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 6 11,1 11,1 11,1 

2,0 17 31,5 31,5 42,6 

3,0 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 5 9,3 9,3 9,3 

2,0 16 29,6 29,6 38,9 

3,0 33 61,1 61,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 13 24,1 24,1 24,1 

2,0 27 50,0 50,0 74,1 

3,0 14 25,9 25,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 24 44,4 44,4 44,4 

2,0 23 42,6 42,6 87,0 

3,0 7 13,0 13,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 20 37,0 37,0 37,0 

2,0 19 35,2 35,2 72,2 

3,0 15 27,8 27,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 7 13,0 13,0 13,0 

2,0 17 31,5 31,5 44,4 

3,0 30 55,6 55,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 



B16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 7 13,0 13,0 13,0 

2,0 14 25,9 25,9 38,9 

3,0 33 61,1 61,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 3 5,6 5,6 5,6 

2,0 20 37,0 37,0 42,6 

3,0 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
B18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 15 27,8 27,8 27,8 

2,0 26 48,1 48,1 75,9 

3,0 13 24,1 24,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 8 14,8 14,8 14,8 

2,0 19 35,2 35,2 50,0 

3,0 27 50,0 50,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 29 53,7 53,7 53,7 

2,0 13 24,1 24,1 77,8 

3,0 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 3 5,6 5,6 5,6 

2,0 20 37,0 37,0 42,6 

3,0 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 13 24,1 24,1 24,1 

2,0 32 59,3 59,3 83,3 

3,0 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 



C23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 7 13,0 13,0 13,0 

2,0 30 55,6 55,6 68,5 

3,0 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 6 11,1 11,1 11,1 

2,0 18 33,3 33,3 44,4 

3,0 30 55,6 55,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 9 16,7 16,7 16,7 

2,0 25 46,3 46,3 63,0 

3,0 20 37,0 37,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 8 14,8 14,8 14,8 

2,0 18 33,3 33,3 48,1 

3,0 28 51,9 51,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
C27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 5 9,3 9,3 9,3 

2,0 14 25,9 25,9 35,2 

3,0 35 64,8 64,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 
Notes 

Output Created 12-MAY-2016 16:48:21 

Comments  

Input 

Data  
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

54 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax 

NPAR TESTS 
  /CHISQUARE=C19 C20 C21 C22 
C23 C24 C25 C26 C27 
  /EXPECTED=EQUAL 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,01 

Number of Cases Alloweda 65536 

 
a. Based on availability of workspace memory. 

 
Chi-Square Test 
Frequencies 

C19 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 8 18,0 -10,0 
2,0 19 18,0 1,0 
3,0 27 18,0 9,0 

Total 54   

 
C20 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 29 18,0 11,0 
2,0 13 18,0 -5,0 
3,0 12 18,0 -6,0 

Total 54   

 
C21 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 3 18,0 -15,0 
2,0 20 18,0 2,0 
3,0 31 18,0 13,0 

Total 54   

 

 

 

 

 



C22 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 13 18,0 -5,0 
2,0 32 18,0 14,0 
3,0 9 18,0 -9,0 

Total 54   

 
C23 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 7 18,0 -11,0 
2,0 30 18,0 12,0 
3,0 17 18,0 -1,0 

Total 54   

 
C24 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 6 18,0 -12,0 
2,0 18 18,0 ,0 
3,0 30 18,0 12,0 

Total 54   

 
C25 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 9 18,0 -9,0 
2,0 25 18,0 7,0 
3,0 20 18,0 2,0 

Total 54   

 
C26 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 8 18,0 -10,0 
2,0 18 18,0 ,0 
3,0 28 18,0 10,0 

Total 54   

 
C27 

 Observed N Expected N Residual 

1,0 5 18,0 -13,0 
2,0 14 18,0 -4,0 
3,0 35 18,0 17,0 

Total 54   

 
Test Statistics 

 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 

Chi-Square 10,111a 10,111a 22,111a 16,778a 14,778a 16,000a 7,444a 
df 2 2 2 2 2 2 2 
Asymp. Sig. ,006 ,006 ,000 ,000 ,001 ,000 ,024 

 
Test Statistics 

 C26 C27 

Chi-Square 11,111a 26,333a 
df 2 2 
Asymp. Sig. ,004 ,000 

 
 
 



a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,0. 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=AAAA BBBB CCC 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
Descriptives 

Notes 

Output Created 12-MAY-2016 16:48:33 

Comments  

Input 

Data  
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

54 

Missing Value Handling 
Definition of Missing 

User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES VARIABLES=AAAA 
BBBB CCC 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AAAA 54 1,00 3,00 2,2431 ,63803 
BBBB 54 1,00 3,00 2,2407 ,64764 
CCC 54 1,00 3,00 2,2490 ,62740 

Valid N (listwise) 54     

 



 ملخص الدراسة

 م النهائية من املرحلة الثانوية التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ األقسا الدراسة:عنوان 

 الثانوية.هل للتربية البدنية والرياضية عالقة بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائية من املرحلة  الدراسة:مشكلة 

 اسة:الدرفرضيات 

 الثانوية.للتربية البدنية والرياضية عالقة بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائية من املرحلة  العامة:الفرضية 

  اجلزئية:الفرضيات 

 القدرات العقلية للتلميذ. يف تنمية والرياضية دورتربية البدنية لل -1
 التفاعل الصفي. يف تنمية والرياضية دورتربية البدنية لل -2
 للتلميذ.املهارات الدراسية  يف تنمية والرياضية دورتربية البدنية لل -3

  الدراسة:هدف 

 التالميذ.تنمية القدرات العقلية لدى  والرياضية يفحماولة الكشف على التأثري االجيايب حلصة التربية البدنية  -1
 التالميذ.التفاعل داخل احلصة بني  تنمية روح والرياضية يفالتعرف على التأثري االجيايب حلصة التربية البدنية   -2
 الدراسي.وتنمية بعض املهارات اليت تساعد التلميذ يف حتصيله  معرفة مدى مسامهة التربية البدنية والرياضية يف حتسني -3

تلميذ أما  404النهائية لبلدية ثنية العابد والية باتنة والبالغ عددهم  يتكون جمتمع البحث من تالميذ األقسام البحث:جمتمع وعينة 
 .من اجملتمع األصلي %13.31تلميذ ومتثل نسبة  44متكونة من  بسيطة عينة البحث فهي عشوائية

  البحث:حدود 

 ماي. إجراء البحث يف الفترة املمتدة من شهر نوفمرب إىل غاية شهر مت الزماين:اجملال  -
 باتنة.ثانوية اإلخوة شطارة وثانوية حممد الواعي بلدية ثنية العابد والية  ملكاين:ااجملال  -
 تلميذ. 44اجري توزيع االستبيان على تالميذ األقسام النهائية من املرحلة الثانوية وكان عددهم  البشري:اجملال  -

 املنهج الوصفي  املستخدم:املنهج 

  االستبيان الدراسة:األدوات املستخدمة يف 

          اإلحصائية متت عملية التحليل اإلحصائي يف دراستنا باستعمال الربنامج احلسايب للحزمة  املستعملة:األساليب اإلحصائية 
( SPSS  V23 ) 

  جالنتائ

 للتلميذ.للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية القدرات العقلية  -
 الصفي.للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية التفاعل  -
 للتالميذ.للتربية البدنية والرياضية دور يف تنمية املهارات الدراسية  -
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