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-أ  -  

  مقدمة :

و تعددت مطالبه وكثرت مشاكله ومن هذا  تسعتايف احلضارة و التطور كلما من املعلوم ان االنسان كلما تقدم 
ا ،ف بإمجاعوالرتبية ، اجته اىل الرتبيةحتزداد  من  الفرد نشغاهلا االول هو حتريك كل طاقاتإاغلبية املربني والعاملني 

ت اجل ترقيته واعداده  ليصبح راشدا قادرا على مواجهة الصعوبات اليومية، وتنظيم حياته من خالل كافة احملاوال
وللتعامل بشكل اساسي مع املشكالت واملوضوعات العامة اليت يصادفها الفرد مع  اليت تبذل فيها لتنمية القدرات،

وجمتمعه فالرتبية تعين تربية الفرد شاملة و متكاملة من مجيع اجلوانب الروحية و العقلية و اجلسدية و نفسه 
دف اعداده ليكون نافعا لنفسه و جمتمعه، وكما عرفها احد الرتبويني هي  االجتماعية بشكل متزن وشامل 

  )13، ص 2000رون:(عطاهللا وآخ .استخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة و تنميتها خلقيا

هم متطلبات أصبحت يف الوقت الراهن من أ و الرياضية قدر حاجة االنسان للرتبية، فحاجاته للرتبية البدنيةبو 
تمع  ستغناءاالو أحتتل مكانة هامة يف املنظومة الرتبوية ال ميكن جتاوزها فهي ، العصر، ومظهر ثقافيا هاما يف ا

حد امليادين أام تربوي واسع االنتشار، يعكس احد اجلوانب من مظاهر السلوك البشري، فهي ظعنها، وتعترب ن
تساهم بالتكامل مع املواد فاهلامة للرتبية الشاملة إذ تسعى إىل نفس الغايات اليت تسعى الرتبية إىل بلوغها، 

االت، حيث متدهم بالكثري من املهارات األخرى وبطريقتها اخلاصة يف حتسني قدرات التالميذ يف خمتل ف ا
وتعد الرتبية الرياضية ، واخلربات احلركية واملعارف واملعلومات اليت تغطي اجلوانب النفسية واالجتماعية والصحية

الرياضية مبا  البدنية و ذو عالقة وثيقة و الصلة بالرتبية الصحية فكالمها يهتم بالصحة العامة للتلميذ فالرتبية اعلم
كما يري   وتربية الصحيةتوفره من أنشطة خمتلفة ملا هلا من أمهية كبرية يف تنمية  وحتقيق الشخصية املتكاملة ،

تمع باملعلومات واإلرشادات الصحية هي   )1997(سالمة: جزء هام من الرتبية العامة تعمل على تزويد أفراد ا
م الصحيةاملتعلقة بصحتهم، بغرض التأثري الفعال ع  ، والعمل على  تعديل، وتطوير سلوكهم الصحي لى اجتاها

م على حتقيق السالمة والكفاية البدنية والنفسية  واالجتماعية والعقلية  ذن إ )392،ص2014فراس كسوب:(ملساعد
ما يعربان عن   البدنية الرتبيةكما أن واحد وهو ضرورة االهتمام برتبية  األفراد،   شيءمها برناجمان متحالفان ، أل

ال إىل جنب يف تأثريمها على حياة التلميذ حىت أصبحا جماالن متصالن اتصا باالرياضية والرتبية الصحية يسريان جنو 
أهم اليت تعترب  داخل املؤسسة الرتبويةا هام راكما أن القائمني على الرتبية الرياضية ميكن أن يلعبوا دوا،  اوثيق

تمع، حيث تقع على عاتقها املسؤولية حنو فئة كبرية وهامة من  املؤسسات االجتماعية ذات التأثري الكبري يف ا
تمع ، فاملدرسة هي اإلدارة اليت تتعاون مع األسرة يف تربية األبناء ألن األسرة ال تستطيع أحيانا القيام  أفراد ا

ىل إشباع حاجاته املختلفة وحتقيق رغباته، وهذا ال يتم دون قيد أو شرط فالتلميذ يسعى إبعملية الرتبية مبفردها، 



 

-ب  -  

مير مبرحلة املراهقة اليت  ألنه وإمنا توضع له لقواعد وأسس يتم يف نطاقها إشباع هاته احلاجات وحتقيق الرغبات
انه  مصطفى زيدانيري  إىل املرحلة الثانوية ( املراهقة الوسطى)، حبيث املتوسطة ينتقل التلميذ فيها من املرحلة

يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل وامليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر ويف هذه املرحلة يتم النضج 
املتمثل يف النمو اجلنسي  العقلي ، االجتماعي ، االنفعايل والفيزيولوجي والنفسي ، اليت تسبب الكثري من القلق 

اجلسم وتطور النواحي العقلية بصفة عامة وتتضح الصفات االنفعالية كما  واالضطراب النفسي ففيها حتدد معامل
ا واكتسبها من الوسط احمليط به هلذا حتتاج  تظهر صفاته االجتماعية , عالقاته , اجتاهاته , قيمه ومثله اليت كو

  )152، ص1975:.(حممد مصطفى زيداناملربني و  االسرةعلى عناية خاصة من 

 السلوكية يف مرحلة الثانوية وهي تعترب التقلباتللحد من احلجات التلميذ  و   الرتبية البدنيةوهنا يأيت دور حصة 
تشمل كل  اليتالوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي يف اخلطة الشاملة ملنهاج الرتبية البدنية و الرياضية باملدرسة و 

ذه األنشطة باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من أوجه األنشطة الرياضية، فيكتسب التالميذ املهارات تتضمنها ه
تعليم مباشر و تعليم غري مباشر، وأيضا بالكثري من املعارف و املعلومات اليت تعطي اجلوانب الصحية و النفسية و 

اجلوانب العلمية بتكوين جسم اإلنسان، و ذلك باستخدام  تقدماالجتماعية باإلضافة إىل  املعلومات اليت 
ستاذ الذي يعترب جوهر مثل التمرينات واأللعاب اجلماعية و الفردية ، و تتم حتت اإلشراف األ اجلوانب احلركية

صة الرتبية البدنية فعليه تقع مسئولية تربية التالميذ تربية صحية حالقائد للعملية الرتبوية داخل  ألنهالعملية الرتبوية ،
 تربية البدنية و الرياضية الذي يؤدي اىل رفع املستوى الصحي للتالميذ املمارسني حلصة من خالل تعديل سلوكهم

يف توجيه املعلومات و   وذلك باستغالل االنشطة الرياضيةعن طريق ترسيخ السلوك الصحي و التوعية الصحية 
ذا تكون حصة الرتب ا جمرد معلومات اىل السلوك الرتبوي، و ية البدنية و الرياضية قد املعارف الصحية من كو

حقق إىل حد معني االهداف الرتبوية اليت رمستها املناهج الرتبوية يف جماالت النمو البدين و الصحي و النفسي و 
االجتماعي ...اخل للتلميذ ويف كل املستويات و هذا مقارنة بزمالئهم اللذين يتسمون بنفور و عدم ممارسة حصة 

  .الرتبية البدنية و الرياضية

 ثانويال التعليم مرحلة ويف عامة بصفة والرياضية البدنية ا لألمهية ونظرا هذه دراستنا خالل منحناول  الصدد ذاو
واليت اشتملت على بابني  الوعي الصحي تنمية يف والرياضية البدنية الرتبية حصة دور التطرق اىل مت ، خاصة بصفة

عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة والباب الثاين فشمل فصلني يتعلقان الباب األول اشتمل ثالثة فصول نظرية هلا 
   باجلانب التطبيقي .

روض إىل التعريف بالبحث مبختلف جوانبه من حيث اإلشكالية والف :االطار العام للدراسةو تطرقنا يف  -
واألهداف والد راسات السابق



 

-جـــ  -  

حيث مشل على الرتبية الصحية و الوعي الصحي و تناولنا فيه تعاريف الرتبية  النظري:ول أما يف الفصل األ
ا وعالقتها بالرتبية البدنية و الرياضية باإل ضافة اىل تعاريف الوعي الصحي و الصحية ، امهيتها و اهدافها وجماال

  ...لصحي لدى الطالب.طرق وأساليب الرتبية الصحية اليت تعمل على رفع الوعي ا اهدافه و امهيته و

 واشرنا كذلك اىل أبعادها وأمهيتها ,تناولنا فيه مفاهيم حول الرتبية البدنية و الرياضية و : أما يف الفصل الثاين
  ويف االخري درس الرتبية البدنية و الرياضية و اهدافه و حمتواه..... و مسؤوليته وخصائصه ستاذاأل

صة الرتبية ح ر: فقد تضمن فرتة املراهقة و خصائصها و عالقة املراهق باألستاذ و دو اما يف الفصل الثالث   
   البدنية يف احلد من التقلبات.....

  اما اجلانب التطبيقي: 

 مناقشة نتائج الدراسة. فقد قسم اىل قسمني :الفصل االجراءات املنهجية للدراسة و الفصل الثاين عرض



للدراســـــــــــــة العام اإلطار                                                     التمھــیدي الجـــانب  
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  الدراسة: إشكالية-1

تمعه، وإن متتع األفراد بأعلى  اإلنسان غاية التنمية ووسيلتها، واحملافظة على صحته تعد واجبا أساسيا له و

مستوى من الصحة ميكن الوصول إليه يعد حقا من حقوقهم األساسية، وذلك بالعمل على محايتهم ورعايتهم 

م امل م ومتطلبا م على النمو الشامل املتكامل، والصحة هي هدف صحيا ونفسيا، وتلبية حاجا ختلفة ومساعد

رئيسي للرتبية، فالرتبية الصحية من أوىل األهداف اليت يسعى اجلميع إىل حتقيقها، فهي عملية فنية هلا مبادئها 

د جمموعة وأسسها الرتبوية ،إذ تبدأ مع مرحلة الطفولة، وتستمر يف مجيع مراحل احلياة، فتسعى إىل إكساب األفرا

م وسلوكهم  دف التأثري على معارف األفراد واجتاها من املعلومات واملكتسبات باألساليب الرتبوية املناسبة، 

م عادات صحية سليمة تساعدهم على النمو السليم، كما هي عملية تربوية، يتحقق عن طريقها رفع  وإكسا

م ، إىل أنواع مستوى الوعي الصحي، وذلك من خالل تغيري معارف الناس،  م، وسلوكهم، واجتاها و وعادا

م إىل الوقاية من األمراض، ومتكنهم من صيانة  أخرى من املعارف، والسلوك، والعادات، واالجتاهات اليت تؤدي 

م الصحية رب(  ترىو  صحتهم ، وتساعدهم يف حل مشكال عبارة عن الرتبية الصحية: أن   ) 2004ا

الجتاهات والسلوكيات اليت متس احتياجات واهتمامات األفراد ومتكنهم من ممارسة السلوك املعلومات واملهارات وا

م حنو القضايا واملشكال رب: ت الصحيةالصحي السليم، وتؤثر تأثريا مباشر إجيابيًا على سلوكهم واجتاها  2004(ا

  )24،ص

لرئيسية للرتبية الصحية يف هذا العصر  وتربز قضية الوعي الصحي وإكسابه ونشره ،كأحد األولويات واألهداف ا
تمع املعاصر، حيث  يف زمن توحي الكثري من املؤشرات بتدين الصحة العامة و انتشار االمراض اليت يعرفها ا
سامهت فيها و بشكل كبري العوامل االجتماعية والثقافية الناجتة عن التغريات و التحوالت االجتماعية و اقتصادية 

منط وجود احلياة مثل اخلمول البدين و االنظمة الغذائية و االدمان ما اىل ذلك من تغريات اليت اليت اثرت على 
تتسع وتتزايد بازدياد تسارع عجلة التقدم التقين والصناعي، إذ أثرت و بشكل مباشر على الصحة الفردية 

ذه املشكالت حبلول عدة ، يأيت واجلماعية ، األمر الذي جعل الكثري من دول العامل تركز جهودها للتغلب على ه
  .يف مقدمتها املدارس الرتبوية باعتبارها املؤسسة االجتماعية الثانية يف تربية الطفل بعد االسرة
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الرياضية بعالقة وثيقة إذ إن  و بالرتبية البدنية  ترتبط الرتبية الصحية ان)2014كما يرى (فراس كسوب رشاد :
ية متزنة وشاملة ويظهر ذلك من خالل توضيح مفهوم كل منهما ،إذ تعين كليهما يهتم بتنمية شخصية الفرد تنم

ا جزء من الرتبية العامة واليت من أهدافها تنمية شخصية الفرد من كافة اجلوانب(عقليا  الرتبية البدنية الرياضية بأ
ف قيادة واعية، أما وبدنيا ونفسيا واجتماعيا)ويتم ذلك من خالل ممارسة األلعاب أو األنشطة الرياضية وبإشرا

الصحة فهي حالة من السالمة البدنية والنفسية واالجتماعية، ومن خالل ما مت عرضه هلذين املفهومني يتضح أن  
ا أداة  كليهما جزء من الرتبية العامة، لذا يأيت الهتمام بالوعي الصحي منسجما مع النظرة الكلية إىل الرتبية بأ

لة من اجلوانب اجلسمية والعقلية والنفسية وميكن من خالهلا التخلص من العديد من تربية األفراد تربية متزنة وشام
  )293،ص2014(فراس كسوب راشد:املشاكل اليت يتعرض هلا األفراد، مثل ضعف الوعي الصحي لديهم. 

لة الثانوية و الرتبية البدنية و الرياضية  تلعب دورا فعاال يف تعديل و تنمية سلوك الصحي للتالميذ خاصة يف مرح
إذ ينتقل فيها املراهق من مرحلة املتوسط اىل مرحلة الثانوية ، حبيث يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل 
وامليل إىل تكوين عاطفة ويف هذه املرحلة (املراهقة الوسطى) يتم النضج املتمثل يف النمو اجلنسي ، العقلي  

، هلذا فهي تسمى قلب املراهقة وفيها تتضح كل املظاهر املميزة هلا  االجتماعي ، االنفعايل والفيزيولوجي والنفسي
بصفة عامة فاملراهقون واملراهقات يف هذه املرحلة يعلقون أمهية كبرية على النمو اجلنسي واالهتمام الشديد باملظهر 

تتميز بسرعة منو  اخلارجي وكذا الصحة اجلسمية وهذا ما جنده واضحا عند تالميذ الثانوية باختالف سنهم ، كما
  .الذكاء ، لتصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة

ويعترب درس الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم الثانوي مادة من املواد األكادميية على غرار املواد األخرى  
ي تعطي للتالميذ املمارسني حلصة ، فه)55،ص 2006( مديرية التعليم الثانوي: كالرياضيات، الفيزياء و التاريخ...،

االت النفسية و الصحية و االجتماعية، لكنها ختتلف  الرتبية البدنية و الرياضية معارف ومعلومات يف خمتلف ا
ا تعتمد على األنشطة البدنية و الرياضية كركيزة أساسية، و هذا ما جيعلها تغطي جانب أخر هو  بالوسيلة أل

ا أكثر النشاطات الرتبوية و الصحية خضوعا للممارسة املقننة اجلانب العلمي جلسم اإل نسان و بالتايل تنفرد أ
ا مبنية على أسس بيولوجية و فيسيولوجية، كما  لدرس الرتبية البدنية والرياضية أغراض  بأن (يرى عنايات)أل

تمع كل ال املدرسي أوال مث على ا ه ثانيا ، كما يسعى إىل حتقيق متعددة تنعكس على العملية الرتبوية يف ا
أهداف عديدة مثل االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم والصفات البدنية واكتساب املهارات احلركية 
والقدرات الرياضية وإكساب املعارف الرياضية والصحية وتكوين االجتاهات القومية وأساليب السلوك 

  )11،ص1988(عنايات أمحد فرح: السوية.
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التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية يكتسبون اجتاهات إجيابية حنو ممارسة النشاط البدين مما له  فبذلك
م يف فرتة املراهقة فهو يساعدهم على رفع مستوى البدين و تقليل االصابة  من فوائد صحية و تغطية حاجا

ذا ميكن هلم احتفاظ التنمية اجلوانب املع باإلضافةبأمراض القلب و السمنة و  رفية املتعلقة بالصحة و التغذية و و
  .مبستوي مناسب من الصحة الشخصية

)، وفراس كسوب 2005القدومي(ومن خالل اطالعنا على دراسات ذات عالقة بالوعي الصحي مثل دراسة 
 و االندية باعتبارها تناولت الوعي الصحي لدى الطلبة اجلامعيني )2006)،شعباين عبد املالك(2014راشد(

تمع املتمثلة بتالميذ املرحلة  الرياضية بشكل عام، مما دفعنا للقيام بإجراء الدراسة احلالية على شرحية هامة من ا
الثانوية للتعرف على مستوى الوعي الصحي واليت ميكن حتديد مشكلتها من خالل االجابة على التساؤل التايل: 

ني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية هل توجد فروق يف مستوى الوعي الصحي ب
 والرياضية يف املرحلة الثانوية ؟

  التساؤالت الفرعية :  -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  -
 ؟ خصيةالرتبية البدنية و الرياضية يف جمال الصحة الش

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  -
 ؟ الرتبية البدنية و الرياضية يف جمال النشاط الرياضي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  -
ال لرتبية البدنية و الرياضية يف ا   ؟ التغذيةا

 :  الفرضيات -2

  الفرضية العامة : -2-1
توجد فروق يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية  -

  يف مرحلة الثانوية.
  الفرضيات اجلزئية:  2-2
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 مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -
 الرتبية البدنية و الرياضية يف جمال الصحة الشخصية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  -
 .ضيالنشاط الرياالرتبية البدنية و الرياضية يف جمال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  -
  .التغذيةالرتبية البدنية و الرياضية يف جمال 

  :أهداف الدراسة -3

 معرفة الفروق يف مستوي الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و 
 الرياضية يف مرحلة الثانوية 

  و هناك بعض أهداف أخرى نوجزها يف مايلي :

  التعرف على الفرق يف مستوي الوعي الصحي لدي التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية
 و الرياضية يف جمال الصحة الشخصية .

 مارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية التعرف على الفرق يف مستوي الوعي الصحي لدي التالميذ امل
 و الرياضية يف جمال النشاط الرياضي .

  التعرف على الفرق يف مستوي الوعي الصحي لدي التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية
 و الرياضية يف جمال التغذية.

  :أسباب اختيار املوضوع -4

البحث هو اختيار موضوع يصلح للدراسة العلمية ،وقد يكون ألسباب ذاتية كرغبة من أشق الصعاب اليت تواجه 
الباحث يف جتسيد فكرة ما ، أو ألسباب يفرضها الواقع االجتماعي ، فتكون مبثابة دوافع حمفزة على اختيار 

  مواضيع جديرة بالدراسة.

  وختتفي وراء اختيار هذا املوضوع عدة أسباب ، لكن أمهها : 

  املوضوع للدراسة و البحث معرفيا و منهجيا .قابلية 
 .ا يف هذا املوضوع خاصة يف دولة اجلزائرية  قلة الدراسات العلمية املتخصصة، ان مل نقل ندر
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  الرتبية البدنية و دمة لقطاع الرتبية و التعليم و املسامهة فيما يطرأ من اصالحات خمتلفة مربزين أمهية ختقدمي
 عليمي يعمل على رفع وتنمية الوعي الصحي لدي التالميذكنشاط تربوي ت  الرياضية
  حداثة املوضوع ،اذ يشكل ربط متغريات الدراسة بالشكل الذي عليه طرحا جديدا يستحق الدراسة و

 التعمق أكثر ، رغم قلة املراجع.
 . تمع ، أي جوهر املوضوع كسب يف حد ذاته  أمهية الصحة بالنسبة للفرد و ا
 ة لالنتباه خاصة مع االنتشار املستمر لألمراض املختلفة .كون الظاهرة ملفت 

  :أمهية الدراسة  -5

ا تتناول موضوعا هاما أال وهو:  ، هذه األخرية اليت الوعي الصحيو الرتبية الصحية تنبع أمهية الدراسة من كو
ليت كانت مفقودة ومنعدمة بدأت تطرح نفسها بإحلاح يف اآلونة األخرية مع االنتشار الواسع والكبري لألمراض وا

منذ عقود من الزمان، ومبا ميكن أن حتققه هذه الدراسة من نتائج ميكن االستفادة منها إذا استغلت من املعنيني 
  أحسن استغالل، وترجع أمهية الدراسة إىل ما يلي:

  تقدمي تفسريات منطقية، وواقعية إلشكالية البحث املطروحة. -

ذا اجلانب.تعترب هذه الدراسة كمؤشر  -   موجه للباحثني والدارسني املهتمني 

الوقوف عن كثب على هذه الظاهرة، ومعرفة مدى ادراك التالميذ للسلوكيات الصحية يف أكثر من تصرف و  -
  موقف .

النشاط البدين الرياضي على رفع مستوي الوعي الصحي لتالميذ مرحلة الثانوية  ول تأثري حإعطاء صورة واضحة  -
  صة الرتبية البدنية و الرياضية.حالتحسيس باآلثار اإلجيابية النامجة عن ممارسة حيت يتم 

  وتبقى أمهية البحث األوىل هي تدعيم البحث العلمي يف اجلزائر خاصة يف ميادين الرتبية البدنية والرياضية. -

ة -6    : الدراسات املشا

املعينة يف حل مشكلة البحث ملا هلا من إسهامات يف  تعترب خطوة مراجعة الدراسات السابقة من أهم املراحل     
التوجيه أو التخطيط أو ضبط املتغريات كما أن الباحث ميكن أن يوظفها يف احلكم و املقارنة ، أو اإلثبات و 

  . النفي
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ة أو : كلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد عليها وتعترب مبثابة ركيز ويعرفها رابح تركي
قاعدة للبحوث املستقبلية ، إذ أنه من الضروري ربط املصادر األساسية من الدراسات السابقة بعضها ببعض  

 1999:رابح تركي(.حىت يتسىن لنا تصنيف وحتليل معطيات البحث والربط بينهما وبني املوضوع الوارد والبحث فيه
  )123ص 

  :الدراسة األوىل -

  لنيل شهادة املاجستري  ،ومصادره لدى طلبة كلية الرتبية ابن اهليثم  " الوعي الصحي عنوان الدراسة:

  2009 - 2008سوزان دريد أمحد زنكنة ، جامعة بغداد، كلية الرتبية /ابن اهليثم ،السنة اجلامعية: 

  : وكان يهدف البحث اىل

الفرق يف مستوى الوعي  التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طلبة كلية الرتبية  ابن اهليثم  والتعرف على -
  . الصحي بني طلبة قسمي الكيمياء وعلوم احلياة

  : إشكالية الدراسة

  ابن اهليثم؟–ما مستوى الوعي الصحي وما مصادره لدى طلبة كلية الرتبية 

  :الفرضيات الفرعية

بني متوسط درجات مستوى الوعي الصحي لدى  0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -
  . لبة قسم الكيمياء وطلبة قسم علوم احلياةط

بني متوسط درجات مصادر الثقافة الصحية لدى  0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -
   .طلبة قسم الكيمياء وطلبة قسم علوم احلياة

البحث بطلبة  و اتبعت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ، وذلك لتالئمه مع اغراض الدراسة، وقد متثل جمتمع
ابن اهليثم /الد راسة الصباحية والبالغ عددهم  –الصف الرابع من قسمي الكيمياء وعلوم احلياة /كلية الرتبية 

طالبا وطالبة يف قسم علوم احلياة بواقع شعبتني لقسم الكيمياء  199طالبا وطالبة يف قسم الكيمياء و  119
) طالبا وطالبة من قسم 50حث وهي عينة عشوائية (وثالث شعب لقسم علوم احلياة، وتضمنت عينة الب
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% من  29) طالبا وطالبة من قسم علوم احلياة اي بنسبة 50% من جمتمع الطلبة و( 33الكيمياء اي بنسبة 
  . جمتمع الطلبة

  : النتائج املتوصل إليها

  . اظهرت النتائج امتالك عينة البحث لدرجة جيدة من الوعي الصحي 1

لصحي لطلبة قسم الكيمياء كان اعلى من مستوى الوعي الصحي لدى طلبة قسم علوم مستوى الوعي ا 2-
  . احلياة على الرغم من دراسة طلبة علوم احلياة ملادة الصحة العامة

   :الدراسة الثانية -

" دور االذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي ، دراسة ميدانية جبامعيت  عنوان الدراسة:
  . رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علم االجتماع  سكرة و قسنطينة".ب

  )2006-2005شعباين عبد املالك، كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة،(

  : وكان يهدف البحث اىل 

  ها الصحية علىتقييم وحتليل دور وفعالية وسائل اإلعالم السيما اإلذاعة احمللية يف إبالغ رسالت -

م السلبية ا على تعبئة اجلماهري وتوعيتهم مبخاطر األمراض، وتغيري بعض سلوكا   .اخلصوص، ومدى قدر

  : إشكالية الدراسة

و الزيبان احملليتني يف نشر الوعي الصحي لدى الطلبة اجلامعيني؟ وأي منهما له  (F.M) ما دور إذاعتا سريتا
   الدور األكرب يف ذلك؟

  :الفرعيةالفرضيات 

  .الزيبان أمهية معتربة للمواضيع الصحية و (F.M)تويل اإلذاعة احمللية سريتا -

الزيبان برامج صحية شاملة ملختلف األمراض تتضمن  نصائح وإرشادات  و (F.M)تقدم اإلذاعة احمللية سريتا -
   .وقائية وعالجية ملستمعيها
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  .ارن ، وذلك لتالئمه مع اغراض الدراسةاتبعت الباحث منهج املسح االجتماعي و املنهج املق 

ا املوجودة يف قسم علم االجتماع إناث فقط جبامعيت حممد  ومتثل جمتمع البحث بطلبة السنة رابعة بكل ختصصا
طالبة، وتضمنت عينة  293طالبة أي  180و منتوري قسنطينة ب113خيضر بسكرة وقدرت ب  طالبة 

جامعة حممد خيضر بسكرة مجيع التخصصات من جمتمع الطلبة  ) طالبة من50البحث وهي عينة عشوائية (
  . ) طالبة من جامعة منتوري قسنطينة50و(

  : النتائج املتوصل إليها

ا املسجلة يف سريتا قسنطينة، وأن أكرب نسبة  - أن نسبة االستماع لإلذاعة احمللية الزيبان ببسكرة تفوق نظري
نسبة كبرية من املبحوثني بقسنطينة يناقشون الربامج اإلذاعية مع أفراد  استماع لإلذاعتني تتم يف املنزل. كما أن

م، بينما يف بسكرة فتتم مناقشتها مع الزمالء   .عائال

ا بالزيبان بينما وقت بث الربامج  - أن نسبة رضا املبحوثني عن الربامج املقدمة يف إذاعة سريتا أكرب من نظري
تني مناسب، ويغلب عليها الطابع الوقائي، لكن احلجم الساعي املخصص الصحية على اخلصوص املقدمة باإلذاع

  .هلذه احلصص غري كاف، ومستوى أداء الطاقم اإلذاعي متوسط

  : الدراسة الثالثة

م  عنوان الدراسة: " مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي وعالقته باجتاها
  .طلب تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس العلوممت  الصحية يف املدينة املنورة.

  )2006 – 2005علي بن حسن بن حسني االمحدي، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، (

  : وكان يهدف البحث اىل

التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طالب الصف الثاين ثانوي طبيعي بعد دراسة املوضوعات الصحية  -
  .قرر األحياءيف م

التعرف على نوع االجتاهات الصحية لدى طالب الصف الثاين ثانوي طبيعي بعد دراسة املوضوعات الصحية  -
  .يف مقرر األحياء
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  : إشكالية الدراسة

م الصحية يف املدينة  ما مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي وما عالقته باجتاها
   املنورة؟

 اض الدراسة، ويشمل جمتمع الدراسةالباحث منهج املنهج الوصفي ( االرتباطي)، وذلك لتالئمه مع اغر اتبعت 
مجيع تالميذ الصف الثاين الثانوي ( طبيعي)، يف مدارس منطقة املدينة املنورة التعليمية، املسجلني يف الفصل 

حيث  لعشوائية البسيطة متعددة املراحللعينة االدراسي األول من العام الدراسي ومت اختيار عينة الدراسة بأسلوب ا
قام الباحث ، وعن طريق القرعة ، وقع االختيار على إحدى املدارس وهي مدرسة العباس بن عبد املطلب الثانوية  

   .)  تالميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي يف املدرسة 83وقد بلغ عدد التالميذ فيها ( 

  : النتائج املتوصل إليها

توى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي يف املدينة املنورة  متدن ، بدرجة بسيطة  مس  -
) حيث بلغ متوسط األداء الكلي 28,8% ( ويعادل درجة  80مقارنة باملستوى املقبول تربويا والذي حدد ب 

  .(%75,8) بنسبة مئوية (28,3لعينة الدراسة( 

ميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي يف املدينة املنورة ،يف جمملها إجيابية، حيث تبني االجتاهات الصحية لدى تال -
م يف املستوى اإلجيايب، وأن 84,3أن  م يف املستوى  10,8% من عينة الدراسة كانت اجتاها % كانت اجتاها

( بنسبة مئوية  139,7اإلجيايب املرتفع وبلغ متوسط أداء التالميذ الكلي على مقياس االجتاهات املستخدم 
  )136%( يعادل درجة 80%) وهذا األداء يعد مرتفعا مقارنة باملستوى املقبول تربويا ،واحملدد ب 82,1

  : الدراسة الرابعة  

التوجيه واإلرشاد الصحي املربمج وتأثريه على الوعي واللياقة احلركية لذوى االحتياجات "  عنوان الدراسة:
  على درجة املاجستري يف الرتبية الرياضية ". ضمن متطلبات احلصولاخلاصة

  )2009 – 2008(الصحية العلوم قسم للبنات، الرياضية الرتبية كلية الزقازيق، جامعة حممد، شمهاأبو  يم

  : وكان يهدف البحث اىل

  وضع برنامج للتوجيه واإلرشاد الصحي ومعرفة تأثريه على الوعي الصحي لذوي االحتياجات اخلاصة -
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  :الفرضيات

  . يؤثر برنامج (التوجيه واإلرشاد الصحي) إجيابيًا يف حتسني الوعي الصحي لذوي االحتياجات اخلاصة -

  :املنهج املستخدم.

موعة الواحدة ذات القياس  استخدمت الباحثة املنهجان الوصفي و التجرييب باستخدام التصميم التجرييب ذو ا
  . اسةالقبلي والبعدي وذلك ملناسبته لطبيعة هذه الدر 

تمع الكلي  قامت الباحثة بتحديد جمتمع البحث من تالميذ الصف الثاين والثالث االبتدائي حيث بلغ قوام ا
   تلميذاً   )34() تلميذ، وتضمنت عينة البحث وهي عينة قصدية وقد بلغ عددهم84(

  : النتائج املتوصل إليها

اللياقة احلركية ) لذوي  –فضل حنو ( الوعي الصحي التعلم بواسطة برجمية احلاسب اآليل قد أدت إىل نتائج أ -
  .االحتياجات اخلاصة

سامهت برجمية احلاسب اآليل يف توفري الوقت واجلهد للباحثة وكان دورها  إجيابيه يف التوجيه واإلرشاد االفراد  -
  العينة أثناء العملية التعليمية .

  :حتديد املفاهيم و املصطلحات -7

  الصحة: مفهوم 7-1

  لغة : -أ

) حول مفهوم الصحة ما يلي: "الصحة يف اللغة العربية:  360جاء يف املعجم الوجيز جممع اللغة العربية (ص  -
  )16ص ،1997(أمرية منصور يوسف: الربيء من كل عيب أو ريب فهو صحيح، أي سليم من العيوب واألمراض ". 

مفهوما حمددا  ول الكثري من العلماء إعطاءهاوالصحة هي مفهوم نسيب من القيم االجتماعية لإلنسان، حا -
  .حسب وجهة نظرهم
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  : اصطالحا - ب

ا يفعل الفعل الذي له بالطبع، أو ينفعل   ا: "حالة يف العضو،  فقد عرف حممد عابد اجلابري الصحة بأ
  )161،ص1999(حممد عابد اجلابري:االنفعال الذي له بالطبع، وهذا احلد هو من احلدود الظاهرة بأنفسنا". 

ا حالة من السعادة واكتمال املعافاة والسالمة البدنية والعقلية واالجتماعية  - وعرفتها منظمة الصحة العاملية بأ
  )98- 77،ص ص2002(الرازحي : وليست فقط جمرد خلو اجلسم من األمراض والعلل والعاهات والعجز." 

  :للصحة التعريف اإلجرائي -ج

فراد العينة املدروسة سواء كانوا مرضى أو معافني من مجيع اجلوانب البدنية و النفسية هي احلالة اليت يكون عليها أ
  اخلو االجتماعية و العقلية ......

  مفهوم الوعي: 7-2

  أ. لغة: 

  الوعي يعين لغة احلفظ والتعلم، فوعى احلديث يعيه وعيا أي حفظه، وأذن واعية أي

  )132ص (عبد الرمحان العيسوي: د.ت،مدركة وصاغية.

(املنجد يف اللغة . "العقل الظاهر أو الشعور الظاهر يقال: "ما يل عنه وعي أي بد -أي الوعي–ويقصد به كذلك 
  )908ص ،2002 واإلعالم:

  ب. اصطالحا:

م للعامل املوضوعي  - كور وآخرونذ إبراهيم م - حسب  يعين: "الفهم وسالمة اإلدراك" "إدراك الناس،  وتصورا
فكار واملعارف والثقافة اليت ميثلها الفرد، واليت جتعله يسلك منهجا معينا"، كما يشري الوعي احمليط"، "جممل األ

ا الشخص إزاء موقف معني   )644،ص1975كور وآخرون: ذ (إبراهيم م".أحيانا إىل "االستجابات اليت يقوم 

إدراك البيئة احمليطة به، الوعي كمفهوم هو عبارة عن اجتاه عقلي انعكاسي، ميكن الفرد من إدراك ذاته ، و  -
واجلماعة اليت ينتمي إليها كعضو، بدرجات متفاوتة من الوضوح أو التعقيد، يتضمن وعي الفرد لوظائفه العقلية 

  )297-296ص ،ص 2003(فاروق مداس:واجلسمية، ووعيه باألشياء وبالعامل اخلارجي". 
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  التعريف اإلجرائي للوعي: -ج

  فكار و وجهات نظر و مفاهيم عن احلياة و الطبيعة من حوله.هو ما يكون لدى االنسان من األ

  مفهوم الوعي الصحي: 7-3

وإدراك  أي "أنه عملية إدراك الفرد لذاتههو إدراك للمعارف واحلقائق الصحية واألهداف الصحية للسلوك الصحي 
،ص 1990اجلوهري وآخرون:  (حممد الظروف [الصحية] احمليطة، وتكوين اجتاه عقلي حنو [الصحة] العامة للمجتمع".

290(  

و هو السلوك اإلجيايب الذي يؤثر إجيابيا على الصحة ، و القدرة على تطبيق هذه املعلومات يف احلياة اليومية،  -
بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة اليت توجه قدرات الفرد يف حتديد واجباته املنزلية اليت حتافظ على صحته و 

  )41ص  ،2012:(عماد عبد احلق و زمالؤهإمكانياته. حيويته و ذلك يف حدود 

  التعريف اإلجرائي للوعي الصحي: 

ونقصد بالوعي الصحي إجرائيا الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ على االستبيان الوعي الصحي املستخدم يف 
  الدراسة احلالية .

  مفهوم الرتبية البدنية والرياضية : 7-4

تمع ، وحتدد سياستها وبراجمها لتحقيق وتتعد املفاهيم وأغراض وم هام الرتبية البدنية تبعا لطبيعة أهداف فلسفة ا
هذه األهداف مبا يتماشى مع هذه الفلسفة ، والرتبية البدنية" هي عملية توجيه للنمو البدين لإلنسان باستخدام 

تمع أو حاجيات  ".(أمني أنور اخلويل وآخروناإلنسان تربويا  التمرينات البدنية والتدابري واخلربات لتحقيق متطلبات ا
  )54،ص1998الرتبية الرياضية املدرسية، 

 والرتبية البدنية والرياضية أوسع معىن وأعمق داللة بالنسبة للحياة اليومية ، فهو قريب جدا من جمال الرتبية الشامل
ضالت والفوائد املرتتبة عليه كبرية وتساهم الذي تشكل الرتبية البدنية جزءا فيه ، وهي تؤدى إىل نشاط كبري يف الع

.(أمحد خمتار عضاضة: يف منو الطفل حىت يستفيد أقصى قدر مستطاع من عملية الرتبية دون أن يكون هناك عائق منو 
  )123(ب ت)،ص 

  التعريف االصطالحي : -أ
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ملفاهيم مثل: التمرينات ، العب   وميكن وصف الرتبية البدنية والرياضية بطرق عديدة وخمتلفة ، فالبعض يراها مرادفا
واأللعاب وقت الفراغ ، الرتويح والرياضة ، املسابقات الرياضية ، الرقص ، لكن هذه املفاهيم مجيعها يف الواقع تعرب 

ال األكادميي الذي يطلق عليه اسم ( الرتبية البدنية الرياضية.)  أنور أمني (عن أطر وأشكال احلركة املتضمنة يف ا
  )99ص 1998 :وآخرون اخلويل

  التعريف اإلجرائي : - ب

دف إىل حتسني أداء التالميذ عن طريق وسيط وهو األنشطة البدنية املختارة لتحضريهم  هي العملية الرتبوية اليت 
  اخلنفسيا وجسميا .....

  مفهوم أستاذ الرتبية البدنية والرياضية : 7-5

اهلادئ املتزن و  يعرف على أنه " احملافظ مييل إىل التخطيط  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية هو ذلك الشخص
ويأخذ شؤون احلياة باجلدية املناسبة ، حيب أسلوب احلياة الذي حسن تنظيمه ، وال ينفعل بسهولة ، ويساعد 
التالميذ على حتقيق حتصيل علمي جيد ، دائم احلركة والنشاط ،كما يساعد اآلخرين على بناء شخصيتهم 

  )174- 173، ص ص 1997:زكي خطايبة (أكرم.السويةالسليمة 

يعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية أو املريب الرياضي صاحب الدور الرئيسي يف عمليات التعليم والتعلم, حيث 
يقع على عاتقه اختيار أوجه النشاط املناسب للتالميذ يف الدرس وخارجه حبيث يستطيع من خالهلا حتقيق 

  ليمية والرتبوية وترمجتها . وتطبيقها على أرض الواقع .األهداف التع

ويرى " وليام كالرك: أن املدرس يعد مصمما لبيئته التعليم ، فهو الذي يبتدع األنظمة التعليمية و حيدد أهداف 
عل بينه وبني الدرس ويقوم بتعداد املواقف التعليمية والرتبوية ويقرر االسرتاتيجية اليت يسري عليها املتعلم ليتم التفا

 املراد إجنازها من قبل املتعلم  معطيات هذه املواقف التعليمية لكي يتم التعلم وكذلك حيدد مستويات األداء
  )197–196ص ، ص1990 :حممد احلمامحي ، أمني أنور اخلويل(.وأساليب تقومي األداء هذا

  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية : التعريف اإلجرائي

ا هو الشخص القا ئم على تدريس برامج الرتبية البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي جبميع مستويا
الثانية ، الثالثة)، و لقد استعمل الباحث يف هذه الدراسة عدة مصطلحات مرادفة ملصطلح األستاذ    ،(األوىل

ا ملراجع الدراسة .   كاملريب واملعلم و املدرس و ذلك تبعً
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  البدنية و الرياضية: درس الرتبية  7-6
  التعريف االصطالحي : -أ

هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية البدنية والرياضية و أحد أشكال املواد األكادميية مثل العلوم 
الطبيعية والكيمياء و اللغة و يعترب درس الرتبية البدنية والرياضية جزءا حيويا يف الربنامج الدراسي و ختتلف عن 
املواد التعليمية األخرى بكونه حيقق الصحة العقلية و البدنية يف نفس الوقت أي البحث عن عبارة "العقل السليم 

  )91ص ،1987:بسيوين و ياسني الشاطي  عوض حممد(يف اجلسم السليم" 

  التعريف اإلجرائي: - ب

جمال يتفاعل فيه كل من التالميذ مع  وعلى هذا نرى أن حصة الرتبية البدنية والرياضية يف املؤسسة الرتبوية هي
م من خالل األنشطة اليت يقرتحها املنهاج الدراسي.   بعضهم البعض، وبني التالميذ وأساتذ

  مفهوم املراهقة: 7-7

  : التعريف اللغوي -أ

ما منيا منوا متواصال ومستمرا، وا الشتقاق املراهقة معناها النمو، نقول: (راهق الفىت وراهقت الفتاة)، مبعىن أ
  )323، ص 1995:حامد عبد السالم زهران (.اللغوي يغري هذا املعىن على االقرتاب والنمو من النضج واحللم

وجاء على لسان العرب البن منظور ، راهق الغالم أي بلغ مبلغ الرجال فهو مراهق ، وراهق الغالم فهو مراهق إذا 
وغالم راهق وذلك ابن  راهقتوجارية مراهقة ، ويقال جارية  قارب االحتالم ، واملراهق الغالم الذي قارب احللم ،

   )430،ص 1997 :أبو الفضل مجال الدين ابن منظور (.العشر إىل إحدى عشر

  التعريف االصطالحي : - ب

(  يعين مصطلح املراهقة مبا يستخدم يف علم النفس مبرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة   النضج والرشد.
  ).329،  323: ص ص1994ايل اجلسماين:عبد الع

سنة تقريبا، وال  19سنة إىل  13فاملراهقة مرحلة تأهب ملرحلة الرشد ومتتد من العقد الثاين يف حياة الفرد من سن 
ايتها  اية مرحلة املراهقة ويرجع ذلك لكون املراهقة تبدأ بالبلوغ اجلنسي بينما حتديد  ميكننا حتديد بداية و

  ) 212، ص  1994:يميححممد أيوب ش (.النضج يف مظاهره املختلفة بالوصول إىل
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  عريف اإلجرائي للمراهقة:الت -ج

ا عدة تغريات يف شىت اجلوانب اجلسمية و العقلية  نضجهي انتقال الفرد من مرحلة الطفولة اىل مرحلة ال و حيدث 
   ....اخل النفسية و الفيزيولوجيةو 

  :و غري املمارسني ارسنيالتعريف اإلجرائي للمم . 7-8

  التعريف االجرائي للممارسني : - أ 

نقصد باملمارسني هم كل التالميذ اللذين ميارسون كل األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية اليت داخل املؤسسات 
دف إىل إعداد املراهقني م ن كل النواحي من التعليمية واليت تتمثل يف مادة الرتبية البدنية والرياضية املربجمة اليت 

مهارات وعادات ومعارف ومعلومات وسلوك اجتماعي لتساهم يف تكيف الفرد مبا يالءم حاجاته وحاجات 
تمع الذي يعيش فيه .   ا

  التعريف االجرائي لغري املمارسني: - ب

النشاط  جيب أن تكون قواعد اإلعفاء منونقصد به التالميذ املعفيني من حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و 
الرياضي يف املدرسة نابعة من قوانني الدولة ولو أنه من املفضل اإلصرار كلما أمكن ذلك من الفحص الطيب ،فإذا 

   تعذر هذا الفحص ألي سبب كان، فال يسمح للتلميذ املريض باملمارسة ملا قد يتعرض لألذى.
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  متهيد:

 األفراد ومساعدة اإلنسان  بصحة االرتقاء إىل يهدف والذي املعاصر مبفهومها الصحية  الرتبية إىل بالنظر       
 مسؤولية حتمل على وتشجعيهم ،احلياة يف جناحها اجل من الضرورية املهارات وتعلم القرارات ، اختاذ على

   .اإلنسان بصحة واالرتقاء املستقبل يف صحتهم
 الوعي نقص عن الناجتة الصحية راضواألم املشكالت بعض ملعاجلة التصدي إىل دف عملية الصحية الرتبيةو  

 فئات بني العدوى وانتقال راضاألم من الكثري إىل ، تؤدى اليت اخلاطئة السلوكيات وانتشار للتالميذ الصحي
تمع م جمموعة من اخلربات الالزمة  ا دفوذلك عن طريق اكسا م يف التأثري و م معلوما م واجتاها  وممارسا

تأثريا إجيابيا وبذلك تنمية مستوى الوعي لديه يف مجيع جماالته ( البيئة ، الصحة الشخصية  بالصحة يتعلق فيما
  التغذية .....اخل ) .

لألفراد عامة و التالميذ خاصة ،فإننا  تنمية و احلث على السلوك الصحيونظرا لألمهية الرتبية الصحية يف 
سنحاول يف هذا الفصل التطرق اىل مفهوم الرتبية الصحية و ميادينها و عالقة الرتبية الصحية بالرتبية الرياضية 

  تعمل على رفع املستوى الصحي. وكذلك الوعي الصحي و عناصره ، و طرق الرتبية الصحية اليت
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  الرتبية الصحية: .1

وبالنظر إىل الرتبية الصحية مبفهومها املعاصر والذي يهدف إىل االرتقاء بصحة اإلنسان و مساعدة النشئ على 
ناجحني ومستقلني، وتشجعيهم على  اختاذ القرارات، وتعلم املهارات الضرورية من اجل جناحها يف احلياة كأفراد

  حتمل مسؤولية صحتهم يف املستقبل واالرتقاء بصحة اإلنسان.

  تعريف الصحة: 1.1

  : قام العديد من العلماء والرتبويني بوضع عدد من التعاريف للصحة ومنها ما يلي

اجلسم مع العوامل الضارة "حالة التوازن النسيب لوظائف اجلسم اليت تنتج عن تكيف :  فها العامل نيومانوقد عر 
  )13، 2001: (الشاعر وآخرون" .اليت يتعرض هلا

ا - اعلم وفن منع املرض، وترقية الصحة :كما يعرف وينسلو الصحة على أ    )15، 2002 :وآخرونقطيشات (.وكفاء

ا حالة من السعادة واكتمال املعافاة والسالمة البدنية والعقلية وعرفتها منظمة الصحة العاملية  - واالجتماعية  بأ
  )98-77ص ص، 2002 : رازحي(ال" .والعلل والعاهات والعجز االمراضوليست فقط جمرد خلو اجلسم من 

رب(  - ا: الشعور واالستمتاع بصحة جيدة للفرد من  ) 2004وعرفت منال ا  اجلسمانيةالناحية الصحة بأ
بشكل طبيعي ألعضاء  مبا يكفل للفرد العملراض واالجتماعية والنفسية، وليس فقط جمرد خلو اجلسم من األم

ربمنال (يف احلياة حبماس وتصميم.  واالستمرارجسمه،    ) 17ص، 2004: ا

ا: "خلو اجلسم والعقل والنفس من أي علل أو ) 2005وعرف السبول (   - عجز،  أوأمراض الصحة بأ
  )20ص ،2005 :السبول. (اليت يتعرض هلا ومدى تكيفه معها وتوازن اجلسد مع العوامل الضارة

  تعريف الرتبية الصحية:. 1-2

ا ) 1997 :(سالمةفقد عرفها .قام الكثري من علماء الرتبية بتعريف الرتبية الصحية جزء هام من الرتبية  عرفها بأ
يعيش الفرد يف بيئة تالئم احلياة احلديثة، بل يتعدى ذلك إىل إكساب األفراد  العامة وال تقتصر رسالتها على أن 

تمع، واالستفادة منها على أكمل وجه، وكذلك تزويد  ديرا تفهمًا وتق أفراد أفضل للخدمات الصحية املتاحة يف ا
تمع  م الصحية، والعمل واإلرشادات الصحية املتعلقة بصحتهم ، بغرض التأثري الفعال على  باملعلوماتا اجتاها
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م على حتقيق السالمة والكفاية البدنية والنفسية  واالجتماعية  على  تعديل، وتطوير سلوكهم الصحي، ملساعد
  ) 13،ص2012سحر جرب فضة:( .والعقلية

دف إىل التصدي ملعاجلة بعض املشكالت ) الرتبية الصحية 2000، املزاهرة(ويعترب  ا عملية  راض واألم با
 األمراضإىل الكثري من  الصحية الناجتة عن نقص الوعي الصحي للتالميذ وانتشار السلوكيات اخلاطئة اليت تؤدى

تمع   ) 14،ص 2000:املزاهرة(.وانتقال العدوى بني فئات ا

أن الرتبية الصحية هي: عملية تقوم على مبادئ عملية تستخدم فرص التعليم  ) 2000(إمساعيل، ويرى 
بغية متكني األشخاص الذين يعملون أفراد  أو مجاعات من اختاذ القرارات عن علم بشأن املسائل املتعلقة  املخططة

 2000:(إمساعيلا هلذه القرارات.والتصرف وفق ، بالصحة العامة للوقاية من األمراض  املعدية واملنقولة بصفة خاصة

  )83ص

رب(  ا: املعلومات واملها ) الرتبية 2004وتعرف ا رات واالجتاهات والسلوكيات اليت متس احتياجات الصحية بأ
م  واهتمامات األفراد ومتكنهم من ممارسة السلوك الصحي السليم، وتؤثر تأثريا مباشر إجيابيًا على سلوكهم واجتاها

ربحنو القضايا واملشكالت الصحية    )24ص، 2004:( ا

ا عملية يتم من خالهلا تنمية الوعي الصحي واليت تتضمن إكساب أو تعديل  )2006 زيدةويعرفها ( أبوا أ
ان خالل ممارسته للحياة جمموعة من املعارف واالجتاهات واملها رات  بقصد إحداث أثر إجيايب يف حياة اإلنس

  ) 36، 2006 :زايدة(أبو اليومية.

  الرتبية الصحية:برامج أمهية .1-3

 نفسية ، بدنية احنرافات من يصيبهم ما ومعاجلة للتالميذ الصحية احلالة على التعرف إىل الصحية الربامج دف
يئة  توعيتهم على والعمل النمو، ذلك ومتابعة العاطفي و الذهين و البدين لنموهم السليمة والبيئة املناسب اجلو و
  : اآليت يف الصحية الربامج أمهية وتظهر فيهم الصحية العادات وغرس صحيًا 

تمع سكان جمموعة من (% 15 ) من تقرتب جمموعة التالميذ يشكل -  املدرسية بالصحة العناية كانت وهلذا ا
تمع بصحة العناية يعترب   .املتتابعة أجياله يف كله ا
 تساهم سليمة قوية أجيال إجياد معناه وبصحتهم م والعناية الغد رجال هم اليوم املدرسي السن يف التالميذ يعترب

تمع ضة وىف اإلنتاج يف كامال بنصيبها  .ورفاهيته ا
 سواء ، التالميذ على يطرأ الذى السريع والتطور النمو حيث من العمرمراحل  أهم من املدرسي السن فرتة تعترب -

  املتكامل. والنمو للتطور املناسبة لظروف ا يئة بيتطل مما االجتماعية أو النفسية أو البدنية الناحية من ذلك كان
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 مما منزله إىل زمالئه من العدوى التلميذ حيمل وقد املعدية االمراض خماطر إىل يعرضهم املدرسة يف التالميذ التقاء
تمع يف العدوى انتشار إىل يؤدى  يف املعدية االمراض ملكافحة إشعاع مركز املدرسة تعترب أخرى ناحية ومن ،ا
تمع  .ا حييط الذى ا

 التعليميةاملعلومات و اخلربات  واكتساب التعلم على قادرا كان كلما جيدة بصحة متمتعاً  التلميذ كان كلما -
 على التالميذ تساعد املدرسة يف الصحية الرتبية .السليم اجلسم يف السليم العقل مببدأ عمالً  املدرسة له يئها اليت

 يكربون عندما واملستقبلية احلالية أسرهم يف الطيب التأثري على هذا يساعد وقد السليم الصحي السلوك اكتساب
  )14،ص2009( مي ابو هاشم حممد:.وأمهات أباء ويصبحون

  . أهداف الرتبية الصحية:1-4

   :رئيسة  لكي نتفهم أهداف الرتبية الصحية جيب أن نلم بأهداف الصحة واليت ميكن تصنيفها إىل ثالثة أهداف

  .توفري بيئة سليمة صحية /1

  .إتاحة الوسائل واملصادر واخلدمات الضرورية للمحافظة على صحة الفرد /2

  )16ص،1996(رشاد:حث األفراد على السلوك الصحي الواعي والذكي واملسؤول ألمان ورقي صحتهم.  /3

  : على أهداف الرتبية الصحية يتم من خالل العمل على ) 2004(مصاحلة، كما يؤكد 

ختطيط جمموعة من اخلربات التعليمية تتضمن معارف وحقائق ومفاهيم صحية تؤدى إىل إكساب التالميذ  -
  .السلميةالسلوكيات الصحية 

إكساب التالميذ السلوكيات واملها رات الصحية وتغري السلوكيات واملها رات املفرتض أن تكون ضارة  -
تمع، والعمل على نشر  بالصحة، وتنمية اجتاهات صحية سليمة جتاه القضايا الصحية ذات الصلة بالفرد وا

تمع لتحمل املسئولية اجتاه أنفسهم   )25،ص2004:(مصاحلة.الوعي الصحي بني أفراد ا

رب، وترى    :أن أهداف الرتبية الصحية تتمثل فيما يأيت ) 2004(ا

م األمناط السلوكية الصحية - اليت تساعدهم يف  توفري اخلربات للتالميذ بقصد حتقيق النمو الشامل هلم، وإكسا
تمع الذي يعيشون فيه   .احملافظة على صحتهم، وصحة ا
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  .يف محاية صحة اآلخرين احملافظة على صحتهم، وإشراكهمميذ يف مساعدة التال -

تمع، وتكوينات الصحية لضمان صحة األفر اد بعض السلوكيات واملها ر اإكساب األفر  - اجتاهات صحية  د وا
تمع ربسليمة جتاه القضايا الصحية املتعلقة بالفرد وا   )32ص،2004:.(ا

  ميادين الرتبية الصحية:. 1-5

اإن الرتبية  عملية مستمرة يف حياة  الصحية ليس هلا فرتة زمنية أو مكان، بل متتد إىل كل مكان وزمان، حيث أ
دف إىل بناء الفرد  ا ال تقتصر على مؤسسة بعينها، وٕامنا هي عملية مشرتكة لكل املؤسسات، و الفرد، كما أ

االت وامليادياواجتماعي اونفسي ااملتكامل بدني ن للرتبية الصحية، لكل منها فرص تربوية ولو ، وهناك عدد من ا
  وهي كالتايل : أهداف الرتبية الصحية أمكن استغالهلا بالشكل األفضل ميكن حتقيق

  :الرتبية الصحية الشخصية. 1-5-1

جيب الرياضي، إذ  تتعلق بتوعية الفرد بأمهية الصحة، والنظافة، والتغذية، والنوم، والعمل، والراحة، ومزاولة النشاط
واالبتعاد عن التدخني، وأخذ الوقت  على الفرد أن حيرص على نظافة جسمه باستمرار ، وتناول األغذية املفيدة،

  :على صحته عليه أن حة خاصة ساعات النوم الضرورية، ولكي حيافظ الفردراالالزم لل

  .حيرص على سالمة بدنه وبيئته من خالل السلوك اإلجيايب -

  .للمرضيتجنب كل ما يعرضه  -

  )74 ص،2003 :املتوكل.(ويسرع بعالجهاراض ض وأمأعرايبادر يف اكتشاف ما يصيبه من  -

  :الرتبية الصحية يف املنزل.1-5-2

مثل أن  حني تقوم مبسئوليتها حنو أبنائها، حيث توصل لديهم عادات صحية سليمة امهم دورااألسرة تؤدى 
من حقائق ومعلومات طبية. فاألسرة هي البيئة اليت تتعهد يكتسب هؤالء الوعي مبا يسند إليهم هذه العادات 

تكسبه العادات واالجتاهات الصحية يف مرحلة  الطفل بالرتبية وعليها يقع العبء األكرب يف عملية التنشئة، فهي
يتعود الطفل ممارسة ومزاولة العادات الصحية املختلفة، نتيجة ملا  الطفولة، ويف املنزل تتهيأ الفرص اليت عن طريقها

  .يراه من الوالدين والكبار 
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تمع:.1-5-3   الرتبية الصحية يف ا

للمجتمع دورا هاما يف تعزيز ومحاية الصحة، إذ عليه أن يعمل على محاية البيئة ونشر مفاهيم السلوك اإلجيايب 
تمع، ويتيح العديد من الفرص للرتبية الصحية لألفراد مثل النصائح وحماربة العادات السلبية الضارة  بالصحة يف ا

والربامج اليت تنظمها اهليئات املسئولة عن توجيه األف ا  واإلرشادات اليت يقدمها القائمون على اخلدمات الصحية
  )2001،34 :ة العاملية( منظمة الصحعاية األمومة والطفولة. ر  رد مثل وسائل اإلعالم ومكاتب الصحة ودور

  الرتبية الصحية يف املدرسة:.1-5-4

تمع بقصد حتقيق أهدافه، وهي إحدى املؤسسات   تعد املدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها ا

ميكنها العمل  املسئولة عن التوجيه الصحي، فهي تكمل عمل األسرة وتؤكد العادات الصحية املكتسبة، فاملدرسة
  :الصحة السليمة للتالميذ لوجود بعض العوامل مثلعلى حتقيق الرتبية 

  .تستقبل املدرسة تالميذها يف سن التنشئة مما ميكنها من غرس العادات الصحية لديهم -

م، وقد اتفقت هيئة الصحة  رايقضي التالميذ معظم وقتهم يف املدرسة لذا تعد عامال مؤث - م وسلوكيا يف اجتاها
املنظمة املهتمة بالشؤون الصحية، والثانية  العاملية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم و الثقافة باعتبار األوىل

تعترب وسيلة يف املدارس تعترب جزء هام من الرتبية العامة، و  املنظمة املختصة بشؤون الرتبية على أن الرتبية الصحية
ض ااملعدية واملزمنة، وسوء التغذية، وأمر راض حيوية تقدمها املدرسة للعديد منا ملشكالت الصحية، كاإلصابة باألم

 )  19ص،1998:حجر واألمني( الفم واألسنان

 عالقة الرتبية الصحية بالرتبية الرياضية :. 1-6

أخذت تلك العالقة تتضح شيئًا  عالقة الرتبية الصحية بالرتبية الرياضية غري واضحة املعامل لفرتة طويلة، مث ظلت
ا يف نفس الوقت غري  واضحة لدى البعض اآلخر. فشيئًا لدى بعض رجال الرتبية إال أ

 يف يؤهل الفرد للعمل ضيةأن الكثري يعتقد أن ميدان الرتبية الريا ) 2001هيم سالمة ( رااء الدين ابويرى 
ما يعرب  جمال الرتبية الصحية، ويعتقد آخرون أن الرتبية الرياضية والرتبية عن ان الصحية برناجمان متحالفان ، أل

 البدنية الرتبية ملدرسيحالة اإلعداد الصحيح  وميكن القول أنه يف راد،األف  واحد وهو ضرورة االهتمام برتبية شيء
الرياضية ،  مدرسة تتوافر فيها مجيع اإلمكانيات واملنشآت يفاملختلفة ، وضمان أن يعمل  الكليات يفالرياضية 
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هذه احلالة يستطيع مدرس الرتبية  يف ،ء النشإعداد  يفوىف حالة اقتناع مدير املدرسة بأمهية رسالة الرتبية الرياضية 
السليم من خالل درس الرتبية  الصحيوتعليم السلوك  الصحينشر الوعى  يفالرياضية القيام بدور هام جدًا 

املدرسة، وخاصة إذا كان هذا املدرس يتمتع بصحة جيدة ولديه من  يف تتم اليتالرياضية واألنشطة املختلفة 
 ما ميكنه من القيام برسالته ، وكذلك إذا متتع بسلوك صحى سليم حيرص على اتباعه أمام احلركية راتاملها

  التالميذ.

جمال املدرسة ، كانت  يفومنطقية  حاولنا ترمجة تلك العالقة بني الرتبية الصحية والرتبية البدنية بصورة صحيحة واذا
املدرسة كأساس هام لبناء تلك العالقة على أسس  يف جيب أن تتوافر اليتالضرورية  االشرتاطاتهناك بعض 

  :النقاط التالية يفصحيحة 

اتساع حجرات الدراسية  عمليات اإلنشاء ، من حيث يفالصحية االشرتاطات املدرسية  املباينجيب أن ختضع  -
ومناسبتها لعدد التالميذ داخل الفصل، وأن تكون وسائل التهوية واالضاءة كافية سواء متت بطريقة طبيعية أو 

احات صناعية وضرورة توافر مصادر املياه النقية وكذلك طريقة مجع القمامة وتصريف الفضالت وتوافر املس
  .اخلضراء واملظالت داخل فناء املدرسة وغريها من االشرتاطات

الصحية مبعىن أن يراعى  لالشرتاطات الدراسية املقررات –الدراسي الدراسي اجلدولضرورة أن خيضع الربنامج  -
وفقًا فرتات  اللعب و مزاولة النشاط الرياضي و  الربنامج التوازن املطلوب بني عدد ساعات الدراسية اليومية

   )19-18،ص ص2009(مي أبو هاشم: .الحتياجات كل مرحلة عمرية

   :الوعي  .-2

  .تعريف الوعي:2-1

  :لغة - أ 

ا: ــ الشيء: مجعه و حواه، و  ً عي عِي وَ َ َعى ي جاء يف "املنجد يف اللغة واإلعالم" تعريف الوعي كما يلي: وعي: وَ
  ).908ص،2002:واإلعالم(املنجد يف اللغة  احلديث: قبله وتدبره وحفظه.

  الوعي (مصدر): العقل الظاهر أو الشعور الظاهر.

لد  2000(ابن منظور: وجاء يف "لسان العرب" البن منظور تعريف الوعي كما يلي:    )245 ،15، ا
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: حفظه وفهمه وقبله، فهو  َعاهْ ا وَأوْ ً ْعي يه وَ عِ َ ، حفظ القلب الشيء، وعى الشيء واحلديث ي ْعيُ واٍع، وعي: الوَ
َعى من فالن أي أحفظ وأفهم...   وفالن أوْ

يعين احلفظ والتعلم، فوعى احلديث يعيه وعيا أي حفظه، وأذن  - حسب عبد الرمحان العيسوي -والوعي لغة 
  )132(عبد الرمحان العيسوي: د.ت، واعية أي مدركة وصاغية. 

  اصطالحا: .ب

كن الفرد من الوعي بذاته وبالبيئة احمليطة به هو: "اجتاه عقلي انعكاسي مي -حسب فاروق مداس -والوعي 
بدرجات متفاوتة من الوضوح أو التعقيد، يتضمن وعي الفرد لوظائفه العقلية، واجلسمية ووعيه باألشياء وبالعامل 

  اخلارجي".

  )297ـ296، 2003. (فاروق مداس:  وقد قسم الوعي إىل قسمني: وعي ذايت، ووعي طبقي

اليت هي: "إجياد الوعي وإكسابه لألفراد  -اليت قد خيلط البعض بينها وبني الوعي-هذا خبالف التوعية 
واجلماعات، حلملهم على االقتناع بفكرة معينة أو رأي معني، واختاذ منهج سلوكي معني بقصد حتقيق  نتائج 

  )4ص، 44، ع  1990".(عبد هللا بوجالل: يهدف إليها القائم بالتوعية

(حممد طبقته االجتماعية. د استخدمت املاركسية مصطلح الوعي الطبقي لإلشارة إىل إدراك الفرد لذاته، وملصاحلوق
 )  290ـ289ص صر،1992اجلوهري وآخرون: 

 . درجة الوعي: 2-2

احلالة العادية درجة وضوح، وبيان الوعي متغرية للغاية، فهي مستوى احلذر من الرفيع إىل األدىن، ونستطيع  يف
 هم كالتايل:التمييز بين

 والذي يتطلب بعض اجلهد للرتكيز.الوعي الواضح املتأمل:   . أ
 الذي يتعلق باألحالم، والذي ال يتطلب أي جهد.الوعي العفوي:   . ب

 الذي يسمح بتصرفات أوتوماتيكية يف احلياة اليومية والالشعور.ض): الباطين (وعي غام الوعي

   . أنواع الوعي:2-3



 الفصل األول                                                      التربیة الصحیة و الوعي الصحي
 

31 
 

جالل: بو  ينبغي أن منيز أيضا بني الوعي االجتماعي، والوعي الطبقي والوعي السياسي كالتايل: (عبد هللا
  )45 -44 ،147 ، ع 1991

  :الوعي االجتماعي .2-3-1

تمع مبجمل القضايا االجتماعية والسياسية فالوعي االجتماعي وعي عام يشتمل  على إحاطة أفراد ا
م، ومن مث يندرج حتت الوعي االجتماعي أنواع من الوعي،  واالقتصادية وحىت العلمية اليت هلا دخل يف حيا

  الوعي السياسي، والوعي األخالقي، الوعي الديين، الوعي الصحي... والوعي بالطبيعة.

  :الوعي الطبقي.3-2- 2

أما الوعي الطبقي فهو إدراك أفراد مجاعة ما ملوقعهم الطبقي، وملوقع مجاعتهم الطبقي، بني خمتلف اجلماعات 
االجتماعية األخرى، وإدراكهم ملصاحلهم الطبقية ومصاحل مجاعتهم الطبقية ولسبل حتقيق تلك املصاحل 

ا.   وضما

  :الوعي السياسي.3-3- 2

تمع أنفسه لتحقيق أهداف  م يف أحزاب أو تنظيمات معينة ميارسون نشاطا سياسياوعندما ينظم أفراد ا
م ضمن تلك التنظيمات، فهذا العمل يتطلب وعيا سياسيا   .مجاعا

االجتماعي الذي  " أن الوعي السياسي "برز كمعرفة للفرد، للخطر املهدد للبناءغري والس بيري فونويعترب "
وخارجيا يف آن  أو خارجيا، إال أنه يف الغالب يكون داخلياهو عضو فيه، وهذا اخلطر قد يكون داخليا 

  ."واحد

 الصراعاتيف وقد يكون الوعي السياسي أحيانا على أشكال ودرجات متنوعة: وعي حزيب مشارك 
يعرف  الداخلية، ووعي بالوحدة اإلمجالية للبناء االجتماعي يف مواجهة البىن االجتماعية األخرى وهو ما

  السياسي. الوعي الوطين والوعي احلزيب وجهان للوعيبالوعي الوطين، ف

  . الوعي الصحي: 3

  .والوعي لغة يعين احلفظ والتعلم فوعي احلديث يعيه وعيا أي حيفظه، وأذن واعية أي مدركة وصاغية
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كما يقصد به: "عملية إدراك الفرد لذاته، وإدراك الظروف [الصحية] احمليطة وتكوين اجتاه عقلي حنو 
 )290، 1992(حممد اجلوهري وآخرون:(الصحة) العامة للمجتمع". 

لألفراد يف حل  جانب من الصحة العامة الذي يتعامل مع املشاركة املتضمنة، والفعالة"كما أنه يعين: 
م الصحي   ) 192، 1991إقبال إبراهيم خملوف: (ة. "مشكال

املعرفة والفهم واإلد ا رك والتقدير والشعور مبجال معني مما  قد يؤثر على  ) الوعي بأنه: 2001وعرف (قنديل 
ال ذا ا   ) 65ص ، 2001 :(قنديل .توجيه سلوك الفرد حنو العناية 

لبعض القضايا  واالجتاهات والفهم وتكوين امليولالوعي الصحي بأنه املعرفة )  2006ا زيدة،  أبووقد عرف (
  )22ص،2006:(أبوزايدة  الصحية املناسبة للمرحلة العمرية، مبا ينعكس إجيابًا على السلوك الصحي

  عناصر الوعي الصحي:. 3-1

ما ينبغي  العناصر علىيف حتديدها هلذه  اعتمدتحول عناصر الوعي الصحي، ولكنها مجيع  اآلراءتعددت 
اليت حيتاجها  واالجتاهات والسلوكيات و املهارات أن يكتسبه الفرد، وهو: " قدر من املفاهيم واملعلومات

  الفرد اليت تتعلق باجلوانب اجلسيمة، والنفسية، واجلنسية، حبيث متكنه من ممارسة السلوك الصحي
  )28 ،2005:الفرا(.السليم"

  :) بأن عناصر الوعي الصحي 2004(مصاحلة،  رىكما ي

  .الصحة الشخصية وأجهزة اجلسم -

  .التغذية -

  .الوقاية من املرض -

  .صحة الفم واألسنان -

  .التدخني والعقاقري -

  .اللياقة البدنية -

  التلوث وصحة اإلنسان  -
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  )86ص،2004 :(مصاحلةتنمية احلواس.  -

  :وقد تضمنت هذه العناصر األولية ما يلي

  وتشمل (معرفة أجهزة خمتلفة، املظهر الشخصي، كيفية احملافظة علىالصحة الشخصية:  -

  .أجهزة اجلسم، املوازنة بني أوقات النوم والنشاط وال ا رحة)

  .وتشمل( العادات الغذائية احلسنة، أم ا رض سوء التغذية، مناسبة الغذاء للعمر)التغذية:  -

  (احملافظة على األسنان واللثة).وتشمل صحة الفم واألسنان:  -

تمع االمراضتشمل (التدخني والعقاقري:  -    ،اليت يسببها التدخني، آثار التدخني على ا

  .سوء استخدام العقاقري)

  .تشمل (ممارسة التمرينات الرياضية)اللياقة البدنية:  -

  .واحلوادث واإلشعاعات) السياراتتشمل (عوادم التلوث وصحة األسنان:  -

 تشمل (احملافظة على احلواس اخلمسة).تنمية احلواس:  -

  أمهية الوعي الصحي : .3-2

تمع القوي الصحيح يتكون من  للوعي الصحي أمهية كبرية يف حياة الفرد واجلماعة على حد سواء، وذلك ألن ا
ثافة السكانية يف معظم أفراد أقوياء وأصحاء، وتزداد أمهية الوعي الصحي يف هذا العصر بالذات حبكم ازدياد الك

تمعات، وانتشار التلوث البيئي من جراء انتشار املصانع والبواخر وزيادة عدد السيارات وما إليها من آليات اليت  ا
تلوث البيئة مبا خترجه من املعادن ومن املواد واملخلفات السامة، وهناك نوع جديد من التلوث هو التلوث الناتج 

وال سيما اخلطري   أن يلعب الوعي الصحي دورا كبريا يف الوقاية من اإلصابة باألمراض،عن الضوضاء، لذلك يتعني
  منها كالسرطان وما إليه.

ويتطلب التقدم اهلائل الذي حيدث يف جمال العلوم الطبية وأساليب الوقاية والعالج أن يزداد وعي الناس الصحي 
االت الطبية، فالوعي الصحي يؤدي إىل وإملامهم باإلمكانيات واخلدمات اليت توفرها الدولة  مشكورة هلم يف ا
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محاية الناس من اإلصابة باألمراض املختلفة، بل يؤدي إىل متتعهم بالصحة اجليدة عقليا وجسميا، وال خيفي ما هلذا 
  من أثر طيب يف توفري ما قد ينفق من املال العام على عالج األمراض ومكافحة األوبئة. 

وهي اجلانب االقتصادي األول، والتكلفة تتمثل يف تكاليف نظم الوقاية والدواء  -تكلفةبال–وهو ما يسمى 
والعالج، وارتباط ذلك بالنمط التنظيمي الذي تقدم من خالله سبل الوقاية والرعاية والعالج، والنظر إىل اإلنفاق 

ن تكلفة الرعاية الصحية إذا على الرعاية الصحية باعتبارها نوعا من االستهالك املطلوب، مل يعد صحيحا، أل
قورنت باخلسائر االقتصادية النامجة عن حدوث املرض، وما يرتتب عليه من عجز أو وفاة، وبالتايل تفقد قوى 
تمع... توضح حقيقة أن الصحة استثمار لإلنتاج، وأن اخلدمات الصحية ذات عائد اقتصادي يدعم  منتجة يف ا

وهو ما حتققه الرعاية الصحية من رفع  -العائد–ثل اجلانب االقتصادي الثاين أي التنمية وحيقق أهدافها، وهو ما مي
تمع، وبالتايل يقلل اخلسائر النامجة عن العجز، والوفاة بسبب املرض (أمرية منصور يوسف: مستوى الصحة للفرد وا

  )21-20ص ص،1997

فإن متتع الفرد بالصحة اجليدة جيعله أقدر على اإلنتاج، وتؤدي وفرة اإلنتاج  -على ما سبق ذكره وبناءا -وعليه 
  إىل الرخاء االقتصادي والرفاهية االجتماعية.

االقتصادي اجليد، ذلك ألنه  ومن هذا املنطلق فإن ما ينفق على برامج التوعية الصحية يعترب من قبيل االستثمار
ووسائل نشر الوعي الصحي، على قدر ما يرتد ذلك  تمع من املال العام على برامج التوعيةعلى قدر ما ينفق ا

تمع عليه على شكل ثروة بشرية مثينة وغالية ا أعباء اإلنتاج ومسؤولية اخلدمات يف ا   .يناط 

(عبد الرمحان العيسوي: وللوعي الصحي جوانب متعددة تشمل كل حياة اإلنسان طفال ومراهقا وشابا وكهال وشيخا. 
  )131 صد.ت،

دون غريه، فيتعني أن  ينبغي أن تشمل عملية التوعية الصحية مجيع جماالت احلياة، فال تقتصر على جانب واحد
يوفرها املنزل، وهنا تقع على األم بالذات مسؤولية كربى يف غرس القيم واآلداب الصحية يف أبنائها، وتعويدهم 

االلتزام بالنظافة الشخصية والعامة، ويتعني أن حترص املدرسة على أداء رسالتها يف على السلوك الصحي وعلى 
ا حبيث يشبون على العادات الصحية اجليدة   .نشر الوعي الصحي بني طال

وباملثل فإن لكل من اجلامعة واملؤسسات اإلعالمية ومؤسسات العمل، واإلنتاج دورا رئيسيا يف بث الوعي الصحي 
تمعوغرسه وترسيخ تمع برمته مطالب بأن يسهم يف نشر الوعي الصحي، ، ه وتأصيله يف نفوس أبناء ا بل أن ا

وتدريب الناس على االلتزام بالقواعد الصحية السليمة، ومن هنا فإن رسالة الوعي الصحي ال ميكن إلقاء 
تمع وحدها، إذ ال بد من تضافر  ا يف هذه املهمة مسئوليتها كلية على املؤسسات الطبية يف ا مجيع القوى وتعاو

  اخلطرية.
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ا، فإن مؤدى ذلك أن وسائل التثقيف الصحي البد أن تتسم بالعمق  ا نؤمن بتضافر القوى وتعاو وإذا كنّ
  وبالشمول، ذلك ألننا إذا اقتصرنا على جانب واحد، فإن ما تقيمه املدرسة يف هذا الصدد مثال يهدمه البيت.

ر الوعي الصحي، وتأصيله ال ميكن أن يقتصر على جمرد وسيلة بعينها كإصدار نشرة طبية ومن هنا فإن وسائل نش
أو وضع ملصقة، أو إذاعة برنامج، وإمنا البد وأن تشمل كذلك إىل جانب القدوة احلسنة، واملثال الطيب الذي 

  )133-132عبد الرمحان العيسوي: د.ت، ص ص(يقتدى به. 

  :ية اليت تعمل على رفع الوعي الصحي لدى الطالبطرق وأساليب الرتبية الصح. 3-3

الصحية ونشر الوعي  من العوامل األساسية اليت ترفع املستوى الصحي يف أي جمتمع اهتمام املسئولني فيه بالرتبية
تمعات إىل حد كبري على تعاون  الصحي بني املواطنني، ويعتمد تقدم املستوى الصحي يف أي جمتمع من ا

م، فرفع  جيب أن يشعروا أن احملافظة على صحتهم هي املواطنني، إذ م قبل أن تكون مسؤولية حكوما مسؤوليا
   .املستوى الصحي يساعد على تقدم الدولة

  :وهناك طرق ووسائل ميكن هلا إحداث تغيري يف االجتاهات الصحية لدى التالميذ من بينها

التالميذ حينما يعرب عن اجتاه مرغوب فيه مما يؤدي إىل وحيدث ذلك عندما يكافئ املعلم أحد  التعزيز اللفظي: -
  .تأصيل هذا االجتاه

ففي بعض احلاالت ميكن أن يؤدي إثارة القلق يف نفوس التالميذ إىل تغيري  إدخال عامل القلق واخلوف: -
م   .اجتاها

وذلك عن طريق تزويد التالميذ مبعلومات جديدة تتعلق مبوقفهم من شيء معني،  التزود مبعلومات جديدة: -
م إزاء هذا الشيء.   ميكن أن يسهم يف تعديل اجتاها

إكساب الصغار  وجود القدوة وضرب األمثال من جانب معلميهم، ميكن أن يسهم يف وجود القدوة واملثل: -
  .اجتاهات مرغوب فيها

  )173،ص 2000:(حسام الدين.يف عمل ما ميكن أن يغري يف االجتاه االشرتاكاملمارسة و املمارسة:  -

  صفات الشخص الواعي صحي: .3-4

  :هو الشخص الذي لديه القدرة على اان الشخص الواعي صحي ) 2002يرى (صاحل، 
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  التفكري الناقد وحل املشكلة:  3-4-1

بشكل ابتكاري يف  ويوجهها، وحيل املشكلة اليت حيددها تفكريا ناقداهو شخص يفكر  افالفرد الواعي صحي
  .مستويات متعددة بدء من املستوى الشخصي انتهاء إىل املستوى العاملي

  املسئولية واإلنتاج: .3-4-2

هو: مواطن مسؤول ومنتج، ومدرك لواجباته لضمان وصوهلا إىل جمتمعه احمللي حىت جيعله  افالفرد الواعي صحي 
ديد الصحة واألمان لنفسه أكثر صحة وأمن  ، وعلى ذلك فهو شخص يتجنب السلوكيات اليت تقف أمام  ًا

اندماجهم مع اآلخرين للحفاظ على الصحة الشخصية واألسرية  ميقراطيةواآلخرين، ويطبق املبادئ التنظيمية والد
تمعية والعمل على حتسينها.   وا

  التعليم املوجه ذاتيا: 3-4-3

القيادة يف تعزيز الصحة، ولديه األساس  هو: شخص متعلم بطريقة ذاتيه، ولديه القدرة علىافالفرد الواعي صحي 
العديدة، والقدرة على و املهارات والكتابة  القراءةعالية على  املعريف للوقاية من األم ا رض، وهو شخص لديه قدرة

  .يف حياته الشخصية  تطبيق املعلومات الصحية كأولوية

  االتصال بفاعلية:  .3-4-4

هو: شخص له القدرة على االتصال بفاعلية، فهو ينظم وينقل معتقداته وأفكاره، ويوفر  افالفرد الواعي صحي
م، واالستماع إليهم، وتقدير سلوكيات معززة ومشجعة هلم للتعبري عن  امناسب امناخ لفهم اآلخرين واالعتناء 

   )62 ،ص2002:(صاحل .أنفسهم
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  :خالصة 

ما  تمع أل الرتبية الصحية و الوعي الصحي يعتربان الوسيلة الفعالة ، و االداة الرئيسية يف حتسني مستوى صحة ا
دف تغري العادات و املفاهيم و االجتاهات و املمارسات أة العامة و حمن جماالت الص حد فروعها الرئيسية ، 

عن طريق حتريك الناس للعمل  حتقيق السعادة للمجتمع الصحية ، دون ان ننسى اهلدف االمسى هلما اال و هو
  على حتسني احواهلم من مجيع النواحي و حتقيق السالمة البدنية و النفسية و العقلية و االجتماعية.

ولذا يتعني على ان حترص املدارس الرتبوية لتقدمي رسالتها يف نشر الوعي الصحي بني التالميذ لرتسيخ العادات 
ا  تلعب دورا فعاال يف بث الوعي الصحي و غرسه و تعويدهم على السلوم الصحي و على االلتزام الصحية أل

ا املؤسسة االجتماعية الثانية بعد االسرة وذللك ممكن عن طريق أوجه  بالنظافة العامة و الشخصية وهذا يف كو
   عي الصحي .يف املنهاج املدرسي و بالتايل تنمية و تطوير الو االنشطة املقدمة للتالميذ 
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  :متهيد

وتعترب الرتبية البدنية والرياضية جزء هام من العملية الرتبوية العامة ، فبينما يلعب اإلنسان أو ميشي أو يتدرب       
أو يباشر نوعا من أنواع النشاط البدين الذي يساعده على تقوية جسمه وسالمته ، والرتبية البدنية تلعب دورا 

من الرتبية العامة ، فمن خالل برامج الرتبية البدنية والرياضية املوجهة مهما يف حياة النشء ، وهي جزء حيوي 
توجيها سليما ينشئ الطفل تنشئة سليمة من شىت اجلوانب اجلسمية والعقلية ، مما جيعل منه مواطنا صاحلا يف 

   جمتمعه.

الرتبوية وفق نصوص قانونية  مما دفع معظم دول العامل إىل إلزامية تدريس الرتبية البدنية والرياضية يف املؤسسات
تسريها ، وأضحت تقام هلا الدورات واملنافسات الدولية، ملا حتققه من تنافس نزيه بني الشباب وتقارب بني 

تمعات   .ا

تم مبعظم األنشطة الفعالة توازن طبيعي للتالميذ كما  وتعترب الرتبية البدنية جزء متكامل من الرتبية العامة اليت 
شئتهم على أحسن وأفضل ما تنشئ عليه من قوة اجلسم وسالمة البدن ومظاهر الصحة واحليوية حترص على تن

   .والنشاط لكي يصلوا يف النهاية إىل حتقيق االنسجام واجلمال

ودور األستاذ ( مادة الرتبية البدنية والرياضية ) جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية ، حيث يتوقع من مدرس مادة 
بدنية والرياضية أن تتوفر فيه الشخصية القوية واإلعداد املهين اجليد و لديه القابلية للنمو املهين الفعال الرتبية ال

والعمل اجلاد لتحسني مستواه املهين ، كما لديه الرغبة للعمل و جيب أن يتصف خبصائص وصفات لكي يقوم 
ة والعقلية والعلمية كذا اخللقية والسلوكية بالعملية الرتبوية على أكمل وجه ومنها اخلصائص الشخصية واجلسمي

  . والنفسية واالجتماعية اليت تؤهله كلها أن يكون اإلنسان املناسب يف املكان املناسب

ودرس الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال ومظاهر الرتبية العامة وهو البنية األوىل والوحدة األساسية اليت حتقق 
ا فالتلميذ يتعلم من خالل درس الرتبية البدنية والرياضيـة  البناء املتكامل ملنهاج ال رتبية البدنية وحتقق أهدافها وغايا
هلذا فإننا نلقي ضوء هذا الفصل على الرتبية  (الصحية واالجتماعية والنفسية ....اخل) عدة أشياء كثرية ويف جماالت

  .باعتباره اللبنة االساسية يف املنهاج و أهدافها وكذلك الدرس البدنية والرياضية  مع إبراز أمهيتها

  

  



الدرس) –الفصل الثاني                                       التربیة البدنیة و الریاضیة (األستاذ   
 

40 
 

  مفهوم الرتبية: -1

إن كلمة الرتبية من الكلمات املتداولة بني الناس و كثرية االستعمال لكن يبقى مدلوهلا متجها يف اجتاه واحد 
تمع و طموحاته و استعماهلا يسري وفق ثقافة الفرد و توجهه ، فهي عادة ما تستعمل  مرتبطا بالثقافة ، و غاية ا

االستعمال منحصر يف التشبع الديين و العقائدي للشخص  يف األمور الرتبوية املرتبطة بسلوك األشخاص ، و هذا
، فهي كلمة تستعمل للداللة على السلوك الذي يقوم به الفرد ، ولكن هذا االستعمال الشائع لكلمة الرتبية و 
املرتبط باجلانب الديين فقط ال يعين االستعمال الصحيح هلا ، فكلمة الرتبية جيب أن ترتبط بالشخص ككيان 

يعيش يف جمتمع له نظامه و قيمه و قواعده فالرتبية تعين تنمية الفرد تنمية شاملة متكاملة من مجيع متكامل 
دف إعداده ليكون نافع  اجلوانب الروحية و العقلية و اجلسدية و االجتماعية....إخل بشكل متوازن و شامل 

  .).13، ص  2009(عطاء هللا أمحد و آخرون  : لنفسه و جمتمعه . 

ية حسب  ذلك املفهوم عبارة عن عملية تفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية ، وذلك بغرض حتقيق التوافق أو فالرتب
  . التكيف بني اإلنسان والقيم واالجتاهات اليت تفرضها البيئة تبعا لدرجة التطور املادي والروحي فيها

ممارسة لألشياء سواء كان ذلك يف البيت أو فالرتبية هي عبارة عن ممارسة ، فاإلنسان أو الفرد يتعلم عن طريق 
الشارع أو املدرسة أو املسجد ....اخل ، فهي ال تقتصر عن املدرسة حني جيتمع األفراد  ، واهلدف األمسى للرتبية 
هو مساعدة شخصية اإلنسان يف النمو السليم وذلك أن يكون انفعاليا واجتماعيا حبيث حيررها من احلقد 

  ) 9ص ،1992 (حممود عوض بسيوين و فيصل ياسني الشاطي :األساسي لتحقيق األمن والسالمة .شرط والكراهية ، وهي ال

  :جماالت الرتبية العامة -2

إن مفهوم الرتبية يتسع لعدة جماالت إذ ال ميكن حصرها يف جمال واحد، بل جيب أن يكون دور كل جمال مكمال 
االت اليت سنذكر منها   : لبقية ا

  :األسرة.2-1

رى بعض علماء النفس أن الطفل يولد كصفحة بيضاء، و أول ما يبدأ بالكتابة هو أمساء أسرته و هي القاعدة ي
األوىل و األساسية يف عملية الرتبية، و اليت يتمثل دورها يف العناية بالطفل و تغذيته و تنميته و تعويده على بعض 

تمع   .العادات االجتماعية و شرح آداب ا
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  :املدرسة .2-2

ما خمتلف النشاطات الرياضية و الثقافية و الفنية ، فهي تصيب   و فيها يتلقى الطفل الرتبية و التعليم املقصود 
  .كلها يف عملية تربوية

تمع .2-3   :ا

و يؤثر على عملية الرتبية بكل ما حيتويه من مؤسسات دينية و ثقافية كما تساهم يف توجيه الفرد حنو تبين مثل 
يام بواجبات اجتماعية مفيدة، و تزويده بالعادات اليت جتعله حيسن العيش مع اجلماعة، إذن فهو يقوم معينة و الق

االت اليت خيضع هلا اإلنسان خالل عملية منوه توجه سلوكه و منو جسمه  بعملية تربوية، فالرتبية تتأثر مبختلف ا
  )19، ص  1990: (تركي رابح و عقله وتضمن توجيه حياة اإلنسان وجهة صاحلة سليمة و مثمرة.

  :أهداف الرتبية العامة -3

مبا أن العملية الرتبوية نظام كباقي األنظمة ، ال بد من وجود هدف واضح هلا فال ختضع لألجواء الشخصية و ال 
و  تحديد أطرب قاموا اآلراء الذاتية ، و بالتايل تكون حمددة ضمن إطار متفق عليها من الرتبويني امللتزمني الذين

أهداف و نشاطات ضمن هذه العملية ، والبد من الرتكيز على أن األهداف تتفاوت باختالف البلدان و 
تمعات ، و تتدخل يف ذلك املسائل التارخيية ، و السياسية ، و الثقافية و االقتصادية و الدينية لكل جمتمع   . ا

  :الرتبية النفسية.3-1

اصرا على اكتساب املعارف و املعلومات ، و إمنا يتعدى ذلك ليصبح إن اهلدف األساسي من التعليم مل يعد ق
حتضريا للحياة باكتساب القدرة على التصرف، انطالقا من مبادرة الشخصية املستقلة، و القدرة على التكيف مع 

  . املستجدات

دف العملية الرتبوية إىل بلورة شخصية الطفل للسمو به حنو الكمال املعريف والنفسي ، كالثقة يف النفس ،  كما 
وزع روح املبادرة ، القدرة على اإلبداع و فهم العالقات بني العناصر و استخالص النتائج ، حنو إجياد شخصية 

  ).63، ص 1985:(بوفلجة غياث. متوازنة ، مستقلة و خالقة
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  :الرتبية اجلسمية.3-2

طة مثال إسبار ، و قدميا كان هدف الرتبية عند  دف الرتبية إىل تكوين اجلسد من الناحية البدنية و الفسيولوجية
تمع جنود أشداء يتمتعون بأجساد قوية ، وحنن نؤمن باملثل القائل  )العقل السليم يف اجلسد السليم(هو أن خيرج ا

تمع و اإلنسانية ، لذلك فإن تربية  فاجلسد القوي ضرورة للعقل ، و ضرورة للعاطفة ، و ضرورة للعمل خلدمة ا
م هدف هام من أهداف الرتبية، وتكون هذه الرتبية بالنسبة للوليد تكون برتبية والديه ، و لذلك باالستناد اجلس

إىل مبادئ الوراثة، مث البد يف تربية اجلسد من توفر وقاية و عالج من أجل البلوغ بالفرد إىل  بنية بدنية و 
  مرفولوجية قوية.

  :الرتبية العقلية.3-3

دف الرتبية أيضا إىل تنمية العقل، و الرتبية العقلية هدف كبري من أهداف الرتبية وجيب أن تستهدف تكوين 
   ) 37، ص 1983(فاخر عاقل: العادات العقلية الصحيحة أكثر من استهدافها جمرد احلصول على املعلومات . 

  :الرتبية االجتماعية.3-4

االجتماعية اليت تشمل على أحسن تعامل مع اآلخرين ومعرفة احلقوق و  و هنا يظهر هدف الرتبية و تنمية الروح
ا إزاء نفسه و أسرته ، زمالئه و جمتمعه ،كما يتدرب التالميذ على اكتساب العادات و  الواجبات اليت يلتزم 

تمع .   القيم الذي تسود يف جمتمعهم سواء كانت مثال دينية أو فيما يتعارف عليها ا

  بية البدنية بالرتبية العامة:عالقة الرت  -4

ا تعتمد على أسس تربوية بالغة األمهية بالنسبة للفرد وهلذا جند أنه  إن الرتبية البدنية هي أحد مقاصد الرتبية ، أل
أصبحت ختصص ملمارسة أنشطة رياضية داخل مؤسسات تربوية (جامعات ، مدارس، رياض األطفال)، وذلك 

من الثقافة والتطبيع االجتماعي وغريها من املقاصد الرتبوية  حيث توصف هذه  ألن املمارسة تساهم يف الرفع
ا تلك العملية الرتبوية اليت تتم عند ممارسة أوجه النشاط، واليت تنمي وتصون جسم اإلنسان ، فحني  العالقة بأ

و يباشر لون من ألوان يلعب اإلنسان أو يسبح أو ميشي ، أو يتدرب على املوازي أو ميارس التزحلق على الثلج أ
النشاط الرياضي و الذي يساعده على تقوية جسمه وسالمته ، فإن عملية الرتبية تتم يف نفس الوقت ، وهذه 

  . الرتبية جتعل حياة اإلنسان أكثر رغدا أو بالعكس فقد تكون من النوع اهلدام

شية أو زينة تضاف للربنامج املدرسي كوسيلة وللرتبية البدنية جزء بالغ من العملية الرتبوية العامة ، وهي ليست حا
   . لشغل األطفال ، لكنها على العكس من ذلك جزء حيوي من الرتبية
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وجاء يف امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضية الصادر عن اليونسكو الفصل الثاين بعنوان " الرتبية البدنية 
  ." رتبية السليمة املستمرة يف نظام الرتبية العامةوالرياضية متثالن الرقم األساسي الذي تقوم عليه ال

ينبغي أن تنمي الرتبية البدنية والرياضية بعدين أساسني للرتبية والثقافة حسب قدرات كل إنسان وتنمي إرادته 
للتحكم يف أهوائه ، وأن تنمي اندماجه التام يف جمتمعه، وينبغي أن نضمن استمرارية النشاط أو ممارسة الرياضة 

  )11،ص1992:حممود عوض البسيوين وفيصل ياسني الشاطي(ال حياة اإلنسان، وذلك بواسطة تربية شاملة معممة. طو 

  الرتبية البدنية و الرياضية: -5

  مفهوم الرتبية البدنية و الرياضية:.5-1

تمع ، وحتدد سياستها وبراجمها لتحقيق  وتتعد املفاهيم وأغراض ومهام الرتبية البدنية تبعا لطبيعة أهداف فلسفة ا
هذه األهداف مبا يتماشى مع هذه الفلسفة ، والرتبية البدنية" هي عملية توجيه للنمو البدين لإلنسان باستخدام 

تمع أو حاجيات اإلنسان تربويا التمرينات البدنية والتدابري واخلربات لتحقيق م  ".(أمني أنور اخلويل وآخرونتطلبات ا
  )54،ص1998 الرتبية الرياضية املدرسية،

الرتبية البدنية على النحو التايل" تبحث الرتبية البدنية علوم النشاط البدين يف احلركات اإلرادية   عرف كلود بوشار
نواع الرياضة ، كاأللعاب والرقص ومتارين النمو املتدرجة  والتدرب اليت تدرك حسيا وعقليا ، واليت توجد يف كل أ

على اكتساب ذلك املردود ، واحملافظة على اللياقة البدنية ، والتمرن على اكتساب تلك اللياقة والنشاط البدين 
  ) 17،ص 1996حممد سعيد عزمي: (واحلركي املتجدد. 

 داللة بالنسبة للحياة اليومية ، فهو قريب جدا من جمال الرتبية الشاملوالرتبية البدنية والرياضية أوسع معىن وأعمق 
الذي تشكل الرتبية البدنية جزءا فيه ، وهي تؤدى إىل نشاط كبري يف العضالت والفوائد املرتتبة عليه كبرية وتساهم 

 :(أمحد خمتار عضاضة. يف منو الطفل حىت يستفيد أقصى قدر مستطاع من عملية الرتبية دون أن يكون هناك عائق منو
  )123ص ،(ب ت)

ا جمموعة من القيم و املهارات واملعلومات واالجتاهات اليت  ويف هذا السياق ينظر للرتبية البدنية والرياضية على أ
ميكن أن يكسبها برنامج الرتبية البدنية والرياضية لألفراد لتوظيف ما تعلموه يف حتسني نوعية احلياة، وحنو املزيد من 

  يف اإلنسان مع بيئته وجمتمعه.تك

ومن خالل هذا ميكن القول بأن الرتبية البدنية و الرياضية مشلت إعداد الفرد من كل النواحي من مهارات و 
  عادات و معارف و معلومات و معاين و سلوك اجتماعي مميز.
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  :أهداف الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم الثانوي.5-2

 ة و الرياضية كمادة تعليمية يف املرحلة الثانوية إىل تأكيد املكتسبات احلركية و السلوكاتدف الرتبية البدني
االت  االبتدائياملتناولة يف التعليم القاعدي ( االجتماعيةالنفسية و  الصحية و و املتوسط)، و ذلك حسب ا

  التالية:

  :الفيزيولوجيةاألهداف  .5-2-1

تعمل أجهزته بنشاط و حيوية ، و تقوم هذه األجهزة بوظائفها املعتادة بصورة عندما يتمتع اإلنسان جبسم سليم 
جيدة و يكون جسمه خاليا من العيوب البدنية اليت تعرقل حركته ، أو تقلل من نشاطه ، أو تأثر يف مظهره اجليد  

ا القوة و اجلد و التلبية  السريعة و التوازن و استخدام فإن هذا اإلنسان يتسم بالكفاية البدنية اليت من أهم مميزا
اجلسم بصورة سهلة توفر الطاقة و تزيد من املهارة ، كل هذه الصفات يستطيع الفرد تنميتها يف حالة ممارسة 

  .النشاطات الرياضية اليت تتناسب  مع قدراته و رغباته و ميوله

  :األهداف اجلسمية. 5-2-2

  :وتتمثل فيما يلي

  . وية النافعة للحياةتنمية املهارات البدنية والرتب

   .ممارسة العادات الصحية السليمة

  .إتاحة الفرصة للموهوبني رياضيا من التالميذ لصقل مواهبهم للوصول إىل أعلى املراتب

ا تنمي صحة اإلنسان يف كل مرحلة من مراحل منوه. على هذا ميكننا فهم الرتبية البدنية و الرياضية على . كما أ
ا جزء ال يتجزأ ، دف إىل إعداد املواطن الصاحل جسميا وعقليا وخلقيا  أ وفن من الفنون الرتبوية العامة اليت 

  )30 - 29ص ،ص 2001 :اخلويل أنور أمني(واجتماعيا.

  األهداف املعرفية:. 5-2-3

الفهم و تتصل هذه األهداف باجلانب العقلي و املعريف و كيف ميكن للرتبية الرياضية أن تساهم يف تنمية املعرفة و 
التحليل و الرتكيب ، فتعلم املهارة احلركية يعتمد يف مراحله األولية على اجلوانب املعرفية و اإلدراكية و هذه األبعاد 
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املعرفية لألنشطة الرياضية تشكل لدى الفرد حصيلة ثرية ملا ميكن أن نطلق عليها الثقافة الرياضية كما تنمي لدى 
  ميكن أن تفيده يف حياته اليومية ، و تساعده على التفكري و اختاذ.األفراد املهارات الذهنية اليت 

  األهداف اخللقية:. 5-2-4

   .تنمية الصفات اخللفية واالجتماعية املنشودة

  تنمية الصفات القيادية الشريفة والصاحلة، والتعبئة الكرمية بني املوطنني.

  األهداف االجتماعية :. 5-2-5

إن الصفات االجتماعية الكثرية اليت يكتسبها الفرد نتيجة اشرتاكه مع زمالئه يف النشاطات الرياضية تعترب من أهم 
أهداف الرتبية الرياضية ، فالتعاون و احرتام العمل واالبتكار و القدرة على التحكم يف االنفعاالت و القيادة 

ممارسته للنشاط الرياضي ، و هذه تنتقل مع الفرد  الصاحلة ، من أهم الصفات اليت يكتسبها الفرد خالل
أوتوماتيكيا إىل احلياة العامة اليت يعيشها أي أن النشاط الرياضي هو مدرسة واقعية لتعليم الصفات االجتماعية  

  )10، ص 1985:(فايز مهينالفاضلة. 

  :أهداف املهارة احلركية. 5-2-6

اليت حيتاجها الفرد و ميارسها يف حياته اليومية ، و النشاطات  تنحصر هذه األهداف على تطوير خمتلف املهارات
الرياضية كلها تنمي هذه املهارات و تزيد مهارات الفرد يف تأديتها ، فتكسبه مظهرا الئقا ينعكس على مظاهر 

تمع ، و ألنه يؤدي عمله بسهولة و جناح و بصورة فضلى   . حياته العامة و بالتايل على حياة ا

  :ألهداف الرتوحييةا. 5-2-7

هناك الكثري من املهارات احلركية تدخل يف النشاط أو األنشطة الرياضية هدفها الرتويح و ذلك عن طريق خلق 
  :السعادة و قضاء وقت الفراغ بشكل سليم و ذلك حسب األهداف التالية

طة رياضية باإلضافة إىل حالة التمتع بدروس الرتبية البدنية و الرياضية و ما حتتويه و تتضمنه من فعليات و أنش
  .التمارين ومهارات حركية -االرتياح و اهلدوء أثناء ممارسة النشاط الرياضي

    لعب و اجتاهاته ملمارسة ما حيب و يفضل من املهارات احلركية الرياضية )رغبته( حتقيق ما حيب الطفل



الدرس) –الفصل الثاني                                       التربیة البدنیة و الریاضیة (األستاذ   
 

46 
 

  :األهداف اجلمالية. 5-2-8

ا توفر فرص التذوق اجلمايل و األداء  من األهداف اجلمالية هو توفري قدرا كبريا من املتعة و البهجة ، كما أ
احلركي املتميز يف األشكال املختلفة للموضوعات احلركية للرياضة و الفنون الشعبية و العروض اجلمالية 

  .)23،ص1998 ويل:أمني أنور اخل(.للتمرينات

  :ية البدنية و الرياضيةأبعاد الرتب. 5-3

تم أيضا باجلوانب النفسية و العقلية و  الرتبية البدنية و الرياضية ال تقتصر على اجلانب البدين فقط بل 
االجتماعية و الصحية و احلركية للتلميذ، و هذا ما يعطيها ميزة خاصة يف النظام الرتبوي، وميكن ذكر أبعادها 

  :األساسية كما يلي

  :الرتبويالبعد  .5-3-1

الرتبية البدنية و الرياضية على غرار املواد الرتبوية األخرى تعمل على تربية و تثقيف التلميذ و جعله مواطن صاحل 
تمع و حيرتم عاداته و تقاليده، يقول  " لعل أهم أدوار  أمني أنور اخلويل و مجال الدين الشافعييؤثر و يتأثر با

الرتبية البدنية و الرياضية باملدرسة هو تثقيف األطفال و الشباب و تربيتهم من خالل األنشطة البدنية، و املعرفة 
م الشخصية و االجتماعية كي  احلركية و الثقافية الرتوجيية ليتحملوا مسؤوليتهم حنو أنفسهم و أجسامهم و حيا

مينشؤوا مواطنني صاحلني ينفعون أ   )27،ص2000.(أمني أنور اخلويل، مجال الدين الشافعي:"نفسهم و خيدمون أوطا

  :البعد الصحي .5-3-2

معظم الدراسات الطبية و الفيزيولوجية املتخصصة يف النشاط البدين و احلركي إن مل نقل كلها أكدت على أمهية 
فادى األمراض احلادة و املزمنة و يف بعض النشاطات البدنية و الرياضية، حىت يرتقي الفرد مبستواه الصحي و يت

ا   .احلاالت العالج 

إذ أن األنشطة و التمارين البدنية هلا دور عالجي يف ختفيف آالم منطقة أسفل الظهر و عسر اهلضم املزمن و 
ضمور العضالت و عالج تصلب املفاصل و التأهيل حلاالت ما بعد اجلراحة وكذلك املستوى الصحي اجليد للفرد 

املركز الوطين للوثائق الرتبوية:  (.يعطي القدرة على العمل و اإلنتاج ألطول فرتة ممكنة و بالتايل تقدمي خدمة معتربة للوطن
  )143،ص1998
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  :البعد النفسي.5-3-3

االنفعالية و  تم الرتبية البدنية و الرياضية بالصدمات اخللقية و اإلرادية للتلميذ، و كذلك مبختلف املعطيات
 وجدانية قصد تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باالتزان و الشمول و النضج، و خلق نوع من التكييف النفسيال

و من بني هذه القيم النفسية السلوكية حتسني مفهوم الذات النفسية، و الذات اجلسمية، الثقة بالنفس و إشباع 
 .امليول و االحتياجات النفسية

ة و الرياضية يعرب التلميذ عن شعوره و حياول حتقيق حاجاته و رغباته اليت يبحث إذن من خالل درس الرتبية البدني
  .عنها و بالتايل خلق نوع من االتزان النفسي

  :االجتماعيالبعد  .5-3-4

اإلجيابية لدى التلميذ، فهي تساعده على التكييف  االجتماعيةتعمل الرتبية البدنية و الرياضية على تنمية الصفات 
مع اجلماعة و خلق مظاهر التآلف و الصداقة و التضامن و تشجعه أيضا على خلق العالقات اإلنسانية اإلجيابية، 
 فعلى الرغم من غريزة الفرد اليت حتث على التفوق و الفوز دائما إال أنه يتقبل اهلزمية و حيرتم اآلخرين. كذلك تؤثر
الرتبية البدنية و الرياضية على أسلوب حياة الفرد فتجعله ميارس األنشطة البدنية و الرياضية خارج املدرسة بطريقة 

" يكتسب الفرد من خالل اشرتاكه يف النشاط  عنايات أمحد فرجمنظمة و بالتايل استثمار أوقات الفراغ، تقول 
و اخلربات الرياضية اليت تشكل فيما بعد هواته الرياضية اليت الرياضي خارج الدرس العديد من القدرات و املهارات 

 عنايات حممد أمحد فرج:(".ميارسها بصورة منتظمة و دائمة يف وقت الفراغ و اليت تشكل أسلوب حياته اليومي
 )8،ص1998

  :عالقة الرتبية البدنية بالثقافة العامة.5-4

لسلوكية والبشرية اليت تكتسب اجتماعيا واليت تنتقل إن مفهوم الثقافة بوجه عام يشتمل على كل النماذج ا
تمع البشري عن طريق  ومن مث فانه ميكن القول أن الثقافة تتضمن كل ما  الرموزاجتماعيا وكذلك إىل أعضاء ا

  ...ميكن أن حتققه اجلماعات البشرية ويشمل ذلك اللغة، الدين، الصناعة، الفن، العلم، القانون ، األخالق،

تمع اإلنساين تعترب  الرتبية البدنية جزءا من الثقافة بوجه عام، حيث تعين الرتبية البدنية خبالصة ما توصل إليه ا
من خربات ثقافية من حيث النمو البدين، كما يعترب مستوى الكمال البدين لألفراد واجلماعات من مظاهر الرتبية 

قدرة على العمل واإلنتاج ومستويات الصفات البدنية العامة البدنية مقياسا ملدى ارتفاع مؤشرات الصحة العامة وال
  .للقيام بأعباء احلياة اليومية إىل جانب املستويات الرياضية يف األلعاب
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  :النمو البدين. 5-4-1

يعين النمو ببساطة عملية تكوين وتشكيل وتغيري العمليات والوظائف البيولوجية يف جسم اإلنسان وهي العمليات 
   .حتت تأثري ظروف احلياة وبصفة خاصة تلك الظروف اليت حتدث بتأثري العملية الرتبويةاليت حتدث 

كما تفسر لنا القوانني املوضوعية للحياة والطبيعية أن منو اجلسم بتأثري العوامل اجلغرافية واملناخية فاإلنسان الذي 
  .أو الصحراءيعيش يف اجلبال خيتلف منوه البدين عن اإلنسان الذي يعيش يف الوديان 

يعيش يف كما أن اإلنسان الذي يعيش يف جو حار خيتلف منوه عن الذي يعيش يف املناطق الباردة كذلك الذي 
  اخل....القرية خيتلف عن املدنية

إذا نستنتج أن املدلول النهائي للنمو يتحدد يف ظروف احلياة االجتماعية والثقافية وذلك من خالهلا ويظهر دور    
    .وي بصفة عامة والثقافة البدنية بصفة خاصةالعمل الرتب

  :الكمال البدين. 5-4-2

كذلك   هتمام بالنواحي الصحية والعقليةال يعين الكمال البدين جمرد العناية بالناحية البدنية الظاهرية، بل يعين اال
  .للفرديف إطار موضوعي من أجل حتقيق متطلبات العمل واإلنتاج من أجل أداء الوظائف االجتماعية 

كما يساهم الكمال البدين أيضا يف تأهيل األفراد للقيام بالوظائف األساسية يف احلياة ويف الوقاية الصحية ويف 
زيادة املعدالت العمرية، كما يالحظ يف خصائص الكمال البدين ختتلف طبقا الختالف اخلصائص النسبية 

   .....اخلالكبار و النشء لألطفال،

الختالف النوع يف حميط اإلناث والذكور، كما خيتلف النموذج املثل لإلمهال البدين بني كما ختتلف أيضا طبقا 
تمع    .جمتمع وآخر وذلك بقدر اختالف األهداف واملبادئ والقيم السائدة يف ا

تمعات ويعترب مستوى ال    ثقافة ومن املعلوم أن الكمال البدين يتأثر كذلك مبستوى الثقافة البدنية السائدة يف ا
البدنية اليت تقدمها األجهزة التنشئة الرتبوية يف أي جمتمع من العوامل املؤثرة بال شك على الوصول إىل النموذج 

تمع    21-20 ص ص،1994، حممود عبد الفتاح عنان: عدنان درويش وأمني اخلويل(.األمثل للكمال البدين الذي يرجوه هذا ا
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  : أستاذ الرتبية البدنية والرياضية. 6

  مفهوم أستاذ الرتبية البدنية والرياضية :. 6-1

أستاذ الرتبية البدنية والرياضية هو ذلك الشخص اهلادئ املتزن و  يعرف على أنه " احملافظ مييل إىل التخطيط 
ويأخذ شؤون احلياة باجلدية املناسبة ، حيب أسلوب احلياة الذي حسن تنظيمه ، وال ينفعل بسهولة  ويساعد 

كما يساعد اآلخرين على بناء شخصيتهم التالميذ على حتقيق حتصيل علمي جيد ، دائم احلركة والنشاط ،
  السليمة السوية. 

ويعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية أو املريب الرياضي صاحب الدور الرئيسي يف عمليات التعليم والتعلم ، حيث 
يقع على عاتقه اختيار أوجه النشاط املناسب للتالميذ يف الدرس وخارجه حبيث يستطيع من خالهلا حتقيق 

    . هداف التعليمية والرتبوية وترمجتها وتطبيقها على أرض الواقعاأل

ولألستاذ دور كبري يف اجناز األعمال اإلجرائية يف درس الرتبية البدنية والرياضية فهو خيطط وينظم ويرشد ويوجه 
هم بشكل اجيايب ، التالميذ يف الدرس ، ومن الضروري أن تكون العالقة بينه وبني التالميذ اجيابية مما يقود نشاط

م ومشاعرهم بثقة وصدق ، ويتفهم مشاكلهم وحيرتم  وهذا من خالل مشاركة األستاذ التالميذ أفكارهم وطموحا
أرائهم يف نفس الوقت ، وال يقتصر دور األستاذ على تقدمي أوجه النشاط البدين الرياضي املتعدد ، بل له دور 

دف إىل تنمية وتشكيل اكرب من ذلك ، فهو يعمل على تقدمي واجبات  تربوية من خالل األنشطة الرياضية اليت 
  )174 -173ص،، ص 1997 :(أكرم زكي خطايبةورع القيم واألخالق الرفيعة لدى التالميذ 

: أن األستاذ هو القائد ، فهو املنظم و املبادر لوحدة العمل و النشاط يف مجاعة الفصل، فهو  يقول بولديرو
 املهاريةالتالميذ املعلومات و املعارف و املهارات، و التقومي من النواحي املعرفية و  يعمل ليس فقط إلكساب

، أمني أنور مي(حممد احلمافحسب، بل يتضمن عمله تنظيم مجاعة الفصل و العمل على تنميتها تنمية اجتماعية. 
  ) 196، ص 1990:اخلويل

  الصفات واخلصائص الواجب توفرها يف أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية : .6-2

ماملعلم هو القدوة الصاحلة و املثل احملتذى و النموذج املتبع للتالميذ يف  جبوانبها املتعددة ، وكلما كانت  حيا
تمع،( و لقد اجتهت اجل هود دائما حنو البحث  صفات املعلم و خصائصه كاملة شاملة استقام التالميذ و صلح ا

عن كل مكان ميكن أن يزود به املعلم أجيال املستقبل و بدأت هذه اجلهود بالتوجه إىل املعلم أوال و حتديد 
الصفات واخلصائص اليت ينبغي توفرها يف شخصيته ليقوم بعمله خري قيام )، من أهم الصفات اليت جيب أن 
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ذه املهنة أو نرجو أ ا كل من يعمل  ا أستاذ الرتبية البدنية والرياضية و ذلك بغرض حتقيق يتصف  ن يتصف 
أهداف الرتبية البدنية و استجابة التالميذ لشخصية األستاذ و توجيهاته لالستفادة الكاملة وحتصيل أهداف املادة 

  ، نرى أن  أبرز الصفات أو اخلصائص هي كالتايل:

  اخلصائص اجلسمية :. 6-2-1

 اجلسدية كاإلعاقة والتشوهات سالمة اجلسد من العيوب.  
 .(النظر ، السمع ، اللمس ، الذوق ، الشم ) سالمة احلواس   
  7،ص 1990(جابر عبد احلميد جابر: واألخالقية.وكذا حديثه ، نظافته البدنية  ،املظهرسالمة(  

  اخلصائص العقلية :.6-2-2

 وتيسري إيصال املعلومات بأساليب متغرية الذكاء : استيعاب املوضوع واتضاحه.  
 .(تقدمي املعلومات ، شرح املفاهيم ، استثارة العقول لإلبداع): اإلبداع والتطوير  
 الكفاية العملية أو التمكن العملي, شرط أساسي لنجاح األستاذ يف عمله.  
 اخلربة واملران التدريسي الطويل.  
 .ثقافة علمية واسعة 

  ية :اخلصائص االتصال.6-2-3

 القدرة على إقامة عالقة حسنة مع التالميذ.  
 اإلنصات اجليد دون االنشغال بأي أمر أخر أثناء عرض املشاكل عليه.  
 م   .معرفة املريب ملا يشغل بال املتعلمني مما يوطد صلته 
 معرفة املريب بآراء املتعلمني يف دراستهم وإجياد احللول املناسبة هلا .   

  : الصفات النفسية  .6-2-4

 الصرب والتحمل وضبط النفس .  
 موعته ولكن حزما بغري قسوة   .أن يكون حازما يف إرادته لنفسه و
 احملبة والعطف على التالميذ.  
 القدوة الصاحلة وقوة الشخصية.  
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  : اخلصائص املزاجية واالنفعالية. 6-2-5

 االنضباط يف السلوك فاملريب هو القدوة الصاحلة واملثال األعلى.  
 لتخطيط والتنظيم والسعي إىل اجناز األهداف بالصرب والعملالتقيد با.  
 املرونة يف التطبيق مما يولد حيوية ونشاط وفعالية .  
 الشعور بتحمل املسؤولية واإلخالص يف العمل.  
 ، وإشاعة جو من االطمئنان تأمينا حلسن  العمل على نشر األجواء املرحية يف الصف واملدرسة لضبط النفوس

  . سري العمل الدراسي
 حسن استخدام املريب ملشاعره وعواطفه وانفعاالته ، وهذا دليل على جناحه يف عمله .  
 االتزان يف تفكريه وكالمه وسلوكه ، احلماس يف عمله واالمتناع عن اجلمود.  

  : اخلصائص االجتماعية واألخالقية .6-2-6

 القدرة على إجياد نوع من التفاعل االجتماعي اهلادف داخل الصف.  
 القدرة على إقامة اتصاالت وحوارات وعالئق مع غريه ( التالميذ ، العاملني معه.(  
  احرتام التقاليد وقرارات اجلماعة والتعاون مع كل الفريق الرتبوي من أجل فهم املشكالت احمللية لبيئة

   .التدريس
 يادي وقوة اإلرادةو إظهار ميول ق  
  .ال  .)17، ص 1998:مسري حممد كربيت(االلتزام باملبادئ والقيم املتعلقة بالعمل والتقيد بالقوانني يف هذا ا

  دور أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف العملية التعليمية :. 6-3

  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية كمريب :.6-3-1

األساسية وال سيما يف األمم النامية هي تربية التلميذ يف مجيع النواحي اجلسمية والعقلية واحلركية إن وظيفة األستاذ 
واالجتماعية و الصحية، ومهمته كمريب هي أن ينمي التلميذ من احلالة األوىل اليت جيده عليها وبذلك يتهيأ له أن 

وقعة انطالقا من االستعدادات الفطرية يف ذات يقول إنه قاد التلميذ أثناء سنوات الدراسة إىل أحسن حالة مت
  . التلميذ

فاملريب الذي يوطن نفسه على القيام بعمل تربوي صاحل يؤدي به حتما إىل االستفادة من الطاقة اليت بداخل 
التلميذ وتوجيهها حنو األحسن ، كما أنه من واجب األستاذ املريب إمداد التلميذ بكل ما درسه يف املعهد وتعلمه 
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اخلارجية وذلك حبسن املرافقة  التالية او النشاطات جربه حىت جيهزه للحياة املستقبلية سواء كانت املراحل الدراسية و 
  ). 6، ص 1994(حممد رفعت رمضان: وحسن األخذ باليد. 

  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية كقائد لألنشطة واملمارسات التدريسية :.6-3-2

جي معني يساعد األستاذ يف توجيه عملية التعليم ، حيث أن دور األستاذ ال يكمن إن استخدام أسلوب بيداغو 
يف التلقني فقط بل يتعداه إىل املساعدة عن طريق حضوره وتفهم العالقات ، وهذا عن طريق كفاءته من خالل 

وخصائص مهنية األنشطة واملمارسة ، كما انه يعمل على تسهيل النشاطات للفرد وللجماعة, وهذا يتطلب كفاءة 
  .  مكتسبة من خالل املمارسة ، كعملية احلوار الذي يساعد التالميذ على فهم اهلدف والغاية

فاألستاذ قائد يف مجاعته يوجه ويعطي التعليمات املفيدة وذلك يف نطاق التشاور وتفهم اآلخرين ، ألن القيادة 
  ية ووظيفية ملصلحة اجلماعة.حاليا ليست ملكا لفرد باملفهوم العام ، ولكنها مهمة ومسؤول

  دور أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف ختطيط وتنظيم وإدارة النشاط يف الدرس:. 6-3-3

  :ا يف تدريسه وهي  لقد حددت روبرت دربيني ، للعملية التعليمية أربع جوانب وعلى األستاذ مراعا
 املوضوع التعليمي واختيار وتنظيم أوجه النشاط التعليمي.  طرق تقدمي حمتوى 
  .استثارة دوافع املتعلمني وذلك من اجل حثهم على املشاركة 
 .ضبط الفصل وذلك من خالل تعويد املتعلمني على حفظ النظام وتعويدهم على ذلك 
 39، ص  1998مد مجعة: .(سلمى حماستخدام طرق التعليم القائمة على املشاركة واليت تدور حول املتعلم(  

  واجبات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية :. 6-4

تمع أن يلتزم بواجباته املهنية اليت تفرضها عليه  جيب على أستاذ الرتبية البدنية والرياضية باعتباره فردا فعاال يف ا
  طبيعة مهنة التدريس، وتنقسم هذه الواجبات إىل عامة وخاصة.

  العامة :الواجبات  .6-4-1

تشكل الواجبات العامة ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية جزءا ال يتجزأ من جمموع واجباته املهنية يف املدرسة اليت 
ا ، ولقد أبرزت دراسة أمريكية  ، أن مديري املدارس يتوقعون من أستاذ الرتبية حسب أمني أنور اخلويليعمل 

   البدنية والرياضية : ما يلي
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 قوية تتسم باالتزان االنفعايل لديه شخصية.  
 معد إعدادا مهنيا جيدا لتدريس الرتبية البدنية والرياضية.  
 يتميز خبلفية عريضة من الثقافة العامة.  
 مستوجب للمعلومات املتصلة بنمو األطفال وتطورهم كأساس للتعلم .  
 لديه القابلية للنمو املهين الفعال, والعمل اجلاد املستمر.  
 ا وقادر على توضيحهايفهم فلسفة ال   .رتبية البدنية والرياضية ومربرا
   .م  لديه الرغبة للعمل مع كل التالميذ بكل صفا

  الواجبات اخلاصة :. 6-4-2

إىل جانب الواجبات العامة السابقة الذكر توجد واجبات خاصة به يتوقع أن يؤديها من خالل حتمله بعض 
  :كاملة لتقدير عمل األستاذ منهانفس الوقت قد تعترب أحد اجلوانب املتاملسؤوليات اخلاصة يف املدرسة ، وهي يف 

 حضور اجتماعات هيئة التدريس واجتماعات القسم ولقاءاته.  
 التعاون والتنسيق مع الزمالء يف نفس القسم.  
 اإلشراف على غرفة تبديل املالبس أثناء استخدام الطلبة هلا.  
 دعت احلاجة القيام باإلسعافات األولية الضرورية إذا.  
 املشاركة يف تنظيم وإدارة املباريات واملنافسات الرياضية.  
 ) .165 -163ص، ، ص2001 : أنور اخلويلنيأمتقييم الطالب وفق للخطة املوضوعية( 

  :حصة الرتبية البدنية والرياضية. 7

  :حصة الرتبية البدنية والرياضيةمفهوم . 7-1
الرياضية أحد املواد األكادميية، ككل العلوم األخرى، حبيث تطور و أصبح أداة لقد أصبح درس الرتبية البدنية و 

تمع احلديث، و اجتهت اجتاها اجتماعيا و تربويا سواء يف بر  اجمها أو يف وسائلها التعليمية فعالة لتحقيق أغراض ا
 واخللقية االجتماعية من النواحيذلك لتكوين التالميذ ال من الناحية اجلسمانية فحسب، بل و  وأساليبها،

  )26، ص  2002حممد الطيطي وآخرون : (الصحية و العقلية ، أيضا. و 

ا الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي، فمادة الرتبية  يعرف عباس أمحد صاحل "درس الرتبية البدنية و الرياضية أ
املهارات احلركية اليت تتضمنها هذه البدنية تشمل أوجه النشاط اليت يتطلب أن ميارسها الطلبة، و أن يكسبوا 
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عباس أمحد ( ."األنشطة، باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك  من تعليم مصاحب مباشر، و تعليم مصاحب غري مباشر
  ).95، ص  1981صاحل:

و من خالل هذا التعريف ميكن القول بأن درس الرتبية البدنية و الرياضية حيقق عدة أغراض تربوية و كذا حتقيق 
  البدين و الصحي للتالميذ يف خمتلف األطوار.النمو 

    :أقسام حصة الرتبية البدنية والرياضية .7-2

حتتوي حصة الرتبية البدنية والرياضية على أوجه النشاط املختلفة واملتنوعة تتناسب وطول مدة احلصة وتتماشى مع 
أن هذا التقسيم ال ميكن أن يكون قاطعا  حاجيات وميول التلميذ ، إذ تناولنا أقسام احلصة فيجب أن تدرك متاما 

وتقسيم احلصة ليس الغرض منها التجزئة أو الفصل بني كل جزء من أجزائه بل أن الغرض من حتقيق املرونة 
  .واالنسيابية

  :ولقد مت تقسيمها إيل ثالثة أقسام هي

  :اجلزء التمهيدي. 1- 2- 7 

فيه إعداد التالميذ نفسيا وتربويا وكذا إعداد األجهزة  ويتضمن هذا اجلزء اإلمحاء، واإلعداد البدين، حيث يتم
احليوية والعضالت واألربطة واملفاصل من اجل العمل وتقبل احلمل ولتفادي اإلصابات أثناء األداء ويعترب اإلمحاء 
 هو البداية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية حيث يكمن الغرض األساسي منه هو إدخال مجيع أجزاء اجلسم يف
دائرة احلركة الشاملة واملستمرة، ويف هذا اجلزء من احلصة أيضا تتم اإلجراءات اإلدارية كأخذ الغياب والتأكد من 
دف التأثري  جتهيز امللعب، كما يتم فيه إعداد البدين العام واخلاص عن طريق أمناط متنوعة من التمرينات البدنية 

   .املرونة للمفاصل االجيايب على األجهزة العضوية للجسم وزيادة

  :اجلزء الرئيسي. 7-2-2

وحيتوي على النشاط التعليمي الذي يعترب اجلزء األول من اجلزء الرئيسي من احلصة ويهدف هذا اجلزء إيل 
اكتساب التالميذ املهارات احلركية املختلفة باإلضافة إيل العديد من املعلومات واملعارف املتكاملة، أما النشاط 

رب جزء مكمل للنشاط التعليمي حيث تظهر أمهيته باعتباره أحب أجزاء احلصة إيل نفوس التالميذ التطبيقي فيعت
حيث يقوم التالميذ يف هذا اجلزء من احلصة بتطبيق املهارات اليت سبق تعلمها يف اجلزء التعليمي مع حماولة املعاجلة 

  .والتثبيت باعتباره فرصة للتدريب وإصالح اخلطأ
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  :تامياجلزء اخل. 7-2-3

دئة اجلسم وإعادته بقدر اإلمكان إيل ما كان عليه سابقا، ويتم ذلك من  دف إيل  وهو اجلزء اخلري من احلصة و
اية دئة األجهزة العضوية، ويف    خالل إعطاء التالميذ مترينات التهدئة، أو مترينات االسرتخاء لتنظيم التنفس و

جيب أن تعم البهجة والسرور بني التالميذ سواء كان العمل بسيط أو عايل كما يقوم األستاذ بتشجيع  اجلزء
  )15ص  ،2006مديرية التعليم الثانوي:( األخطاء والسلبيات. التالميذ على حتقيق األهداف ويقوم بتوضيح بعض 

  : الرتبية البدنية والرياضية درسأهداف . 7-3

أي مادة حجر الزاوية لكل منهاج رمسي، ولدرس الرتبية البدنية والرياضية أغراض متعددة تنعكس على  يعترب درس
تمع كله ثانيا ، كما يسعى إىل حتقيق أهداف عديدة مثل االرتقاء  ال املدرسي أوال مث على ا العملية الرتبوية يف ا

 وإكسابب املهارات احلركية والقدرات الرياضية بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم والصفات البدنية واكتسا
 )11ص، 1998   عنايات أمحد فرح: (.املعارف الرياضية والصحية وتكوين االجتاهات القومية وأساليب السلوك السوية

  :وميكن تلخيص أهم أهداف درس الرتبية البدنية والرياضية فيما يلي

  :تنمية الصفات البدنية واملهارات احلركية .7-3-1

أن أهم أغراض حصة الرتبية الرياضية تنمية الصفات البدنية  عباس أمحد السامرائي وأمحد بسطوسييرى 
م عنصر وصفة بدنية ترتبها بعوامل  األساسية كالقوة العضلية والسرعة واملطاولة والرشاقة واملرونة والقوة العضلية كأ

متطلبة إلعطاء الفرد الشخصية الدفاعية وكذلك القدرة  فتنمية القوة العضلية اخلاجتماعية أو نفسية أو صحية...
على مواجهة أعباء احلياة فإذا كان للقوة العضلية أمهية خاصة بني العناصر البدنية سواء يف احمليط املدرسي أو 

تمع ، فإن بقية العناصر األخرى كالسرعة ، و املطاولة ، والرشاقة ، واملرونة هلا قدرها من األهلية أيض ا وبتنمية ا
مثل هذه الصفات تعمل على تقوية األجهزة العفوية والوظيفية باجلسم كالقلب والرئتني والدورة الدموية ..اخل واليت 
تساعد اجلسم على إمكانية القيام بوظائفه احليوية وعلى التغلب على بعض املؤثرات اخلارجية كمقاومة التعب 

   وبعض األمراض

جته وسعادته فأمل احلياة والبهجة  ا تعطي للجسم نشاطا وحيوية وتبعث يف النفس أمل احلياة ولإلنسان  كما أ
ا وصل إليه من مستوى هلذه الصفات أو العناصر  والسعادة قد يكون مصدرها راحة و اطمئنان الفرد وقناعته 

مام بكل عنصر من العناصر من جهة ، والعناصر واليت تساعد يف إعطائه شخصية كاملة ومتزنة ولذلك جيب االهت
املركبة من جهة أخرى وذلك يف جمال الصحة أو خارجها لغرض من األغراض اهلامة للرتبية الرياضية دون إمهال 



الدرس) –الفصل الثاني                                       التربیة البدنیة و الریاضیة (األستاذ   
 

56 
 

إحدامها حىت تنمو هذه الصفات عند التالميذ منوا متزنا ، لقد تكلمنا عن حصة الرتبية البدنية لغرض تنمية 
تمع من جهة الصفات البدنية و  اليت هلا ارتباط سواء بالفعاليات أو األلعاب الرياضية املختلفة من جهة ويف ا

أخرى وكما تشكل أساس وقاعدة وأمهية كبرية جلميع فعاليات واأللعاب فكل فعالية أو لعبة من األلعاب حتتاج إىل 
  صفة بدنية خاصة. 

  : التنمية العقلية. 7-3-2

إىل جتميع املعارف أو العناية على التفكري وتفسري هذه املعارف وأوجه النشاط البدين   يشري غرض التنمية العقلية
جيب أن تعلم وعلى ذلك فهناك حاجة إىل التفكري من جانب اجلهاز الذهين وينتج عن ذلك اكتساب املعرفة 

أن نتخذ   والرياضي وميكنيف أوجه النشاط البدين  واالسرتاتيجيةفيلم الشخص مبسائل مثل قوانني وفنون األداء ، 
 واسرتاتيجيةكرة السلة هنا كنموذج ففي هذه الرياضة جيب على املمارس أن يلم جبوانب عديدة كقانون اللعبة 

   . الدفاع واهلجوم وأنواع التمريرات املختلفة ، وأخريا البد أن يعرف الفوائد والقيم املستمدة من ممارسة هذه الرياضة

تعلمها الشخص باخلربة ينتج عنها معارف على الفرد أن يكتسبها ، فمثال يعرف الشخص واخلربات الفنية اليت ي
أن الكرة تسري أسرع وبدقة أكرب ر إذا قام خبطوة عند متريرها كما ميكن للمرء اكتساب بعض املعارف اليت تعترب 

خذ املعرفة اخلاصة بالصحة مكانا غاية يف األمهية مثل التبعية والقيادة والشجاعة واالعتماد على النفس وجيب أن نؤ 
هاما يف الربنامج وحصيلة املعلومات متد الشخص خبريات وتساعد على تفهم وتفسري املواقف اجلديدة اليت تقابلها 
من يوم إىل آخر، وهذا يعين أنه ميلك قدرة أكرب على الوصول إىل قرارات حكيمة، وأنه يستطيع أن يفرق بني 

رباته يف األلعاب والرياضيات املختلفة يستطيع الشخص أن ينمي إحساسه بالقيم اخلطأ والصواب فعن طريق خ
  . وتنمية اليقظة واملقدرة على شخصية املوقف املشحون باالنفعال

م املعارف  دف إىل تنمية احلواس واملقدرة على التفكري واكتسا ونرى أن حصة الرتبية البدنية والرياضية 
احلركات الرياضية واملمارسة املنظمة هلا وتنمية قابلية القيادة الرشيدة وتدعيم الصفات واملعلومات عن كيفية أداء 

  )182ص ،1996أمني أنور اخلويل: (املعنوية والسمات اإلرادية والسلوك الالئق لديهم . 

  : التنمية االجتماعية واخللقية .7-3-3

ا تظهر يرى جالل العبادي وآخرون أن الفعاليات الرياضية تتم يف جما ذا االجتاه فإ الت اجتماعية عديدة و
تمع مما يؤكد أمهية الرتبية البدنية والرياضية  واحدة من العناصر الضرورية للتطور احلضاري واالجتماعي يف ا

تمع ، كما تساهم املمارسة اإلجيابية للفرد يف تقدم ا تمع بصفتها أداة فعالة يف عملية اإلعداد املتكامل للفرد وا
تمع على ،  هوازدهار  كما يكون هلا أمهية يف االستخدام األمثل واألفضل لوقت الفراغ ودعم القدرة الصحية ألبناء ا
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مقاومة األمراض املختلفة وكذلك مكانتها يف البناء والتنشئة االجتماعية وأمهيتها يف خمتلف مراحل احلضارات 
  . االجتماعية فضال عن أمهيتها النفسية والبدنيةاإلنسانية وبتطويرها للعالقات والروابط 

أن األغراض االجتماعية تتمثل يف تنمية اجلو املالئم الذي ميكن الطالب  عدنان درويش جلون وآخرونويرى 
تمع الصاحل وإتاحة الفرصة  من إظهار التعاون وإنكار الذات ، واإلخوة الصادقة وإعدادهم للتكيف بنجاح يف ا

لنفس واالبتكار وإشباع الرغبة يف املخاطرة حىت ينمو الطالب منوا نفسيا واجتماعيا بالعمل الذي للتعبري عن ا
  )30، ص1998أمني أنور اخلويل وآخرون: .(يؤديه

  أمهية درس الرتبية البدنية والرياضية:. 7-4

التدريس عملية تربوية يتم من خالهلا تكوين وتكامل املعارف واملعلومات واخلربات واإلمكانيات الالزمة للرياضي 
لذلك فالتدريس ، جيب أن يكون حتت قيادة أستاذ أو مريب ينظمها ويوجهها بصفة خاصة ويقتضي أن يكون 

ني ، ومها األستاذ والتلميذ ، واهلدف الرئيس هناك أخذ وعطاء وجتاوب وانسجام تغذية راجحة بني قطبيها الرئيسي
للرتبية البدنية والرياضية هو املسامهة الفعالة لتنمية الشخصية املتكاملة واملتزنة للفرد ولدرس الرتبية البدنية والرياضية 

  دور فعاال يف حتقيق هذا اهلدف. 

حيقق عدة أهداف هلذه األخرية على مستوى يعترب درس الرتبية البدنية والرياضية أحد أوجه املمارسات للرتبية و 
ه ذاملدرسة  ومن الضروري أال ننضر إليها كشعار فقط بل كركائز لسياسة تعليمية  تعمل على حتقيقها ومن بني ه

  :األهداف

 اهلدف األمسى للعمل الرتبوي والتعليمي هو تكوين شخصية متكاملة ومتزنة أو على األقل الرتبية الشاملة للفرد   
 االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم بالصفات البدنية .   
 اكتساب املعارف الرياضية و الصحية وتكوين االجتاهات القومية و تنمية الصفات البدنية واملهارات احلركية.   
 إكساب التالميذ القدرات العقلية واجلمالية يف إطار األهداف الرتبوية.  
 م العديد من السمات النف   .سية اإلجيابيةإكسا
 م حب العمل اجلماعي وامليول الرياضي   .إكسا
 يضمن التوازن الشامل لنمو التالميذ طبقا ملراحلهم العمرية.  
 . 1998(عنايات أمحد فرح: ال يغطي مساحة زمنية فقط بل حيقق األغراض الرتبوية للتالميذ على كل املستويات ،
  )11ص
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ــة: ــــ   خالصـ

 األثر اهل وعلمية، منظمة بطريقة الرتبية البدنية و الرياضية ممارسة أن على النفس وعلم الرتبية علماء يتفق
 البدنية الرتبية أن به واملسلم البديهي من أصبح إذ  البدنية أو منها النفسية سواء اإلنسان، صحة على اإلجيايب

 يف الرتبويةالعملية  قصد اكمال ، النواحي شىت من سليمة تنشئة الفرد تنشئة يف كبري بشكل تساهم والرياضية
   .ولغريه لنفسه صاحلا مواطنا وجعله و صحيا ..... اخل وخلقيا اجتماعيا ، فكريا ، بدنيا الفرد تكوين
 الرياضية األنشطة طريق ممارسة عن الفرد م برتبية اليت للدولة العامة الرتبوية اخلطة من ءاجز  الرياضية الرتبية وتعترب
 والرياضية البدنية الرتبية تعد فلم ، احلياة ميادين تلفخم يف العلمي التقدم ومواكبة ، املتزنة الشاملة التنمية دف

 عملية الرتبية ا وتستهدف االرتقاء على تعمل مناهج وفق علمية وقواعد أسس على تقوم وإمنا خربات جمرد
 والروحية واالجتماعية واالنفعالية والعقلية اجلسمية : منها اليت اجلوانب مجيع من للتلميذ املتكامل النمو بتحقيق

   املتكاملة... اخل املتزنة الشخصية تكوين يكفل مبا ، واألخالقية واجلمالية

 جزء هي اليت ، والصحية البدنية اللياقة من قدرا كافيا التلميذ وإكساب اجلوانب هذه على حتقيق واملدرسة تعمل
 وتزويدهم منوهم مرحلة مع والرياضية مبا يتناسب الرتبية البدنية وأنشطة برامج خالل الشاملة، اللياقة من

 والرياضية البدنية الفين للرتبية والتوجيه م التدريس يقو أن الضروري من باملعلومات و املعارف ...  لذا يصبح
  ة.املوجود بالصورة واخلاصة العامة أهدافها تضمن حتقيق على اسس علمية باملدارس
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  : متهيد

إن املراهقة فرتة أو مرحلة جد حساسة من  حياة البشر، وهذا باعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إىل الرشد        
تسمح للفرد بالولوج عامل الكبار، ولو متكن الفرد من اجتياز هذه املرحلة بنجاح لسهل عليه مواصلة مشوار حياته 

حتدث لديه عقد نفسية يصعب التخلص منها مستقبال ، فمن خالل  بسهولة وبدون آثار جانبية قد تؤثر عليه و
حتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤثر عليه بصورة مباشرة أو  )املراهقة (هذه الفرتة  
  . غري مباشرة

فرد يف هذه املرحلة إعطاء فكرة عن هذه املرحلة الصعبة حىت يسهل لدينا فهم ال الفصلومنه فقد حاولنا يف هذا  
والتعامل معه بصورة إجيابية باإلضافة إىل التحدث عن خصائص النمو يف هذه املرحلة وكذا احلاجات األساسية 

  .عالقة املراهق بالثانويةللمراهق وحماولة معرفة 
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  : املراهقة مفهوم - 1

غري ناضج انفعاليا و تكون إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من العمر و اليت يكون فيها الفرد 
خربته يف احلياة حمدودة و يكون قد اقرتب من النضج العقلي و اجلسدي و البدين ، وهي الفرتة اليت تقع 

  . ما بني مرحلة الطفولة و بداية مرحلة الرشد

بد عوبذلك املراهق ال يعد ال طفال و ال راشدا إمنا يقع يف جمال تداخل هاتني املرحلتني ، حيث يصفها  
ال الذي جيدر بالباحثني أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل و غايات اجلسماينالعايل  ا ا   ."بأ

  ملعىن اللغوي :ا-أ

يعرفها البهي السيد :" املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم ،وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا 
ذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال  املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من فاملراهق 

  النضج ". 

املراهقة من الناحية االصطالحية هي لفظ وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب فيها الطفل  اصطالحا:- ب
صبحت املراهقة وهو الفرد غري الناضج انفعاليا، جسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة، وهكذا أ

مبعناها العلمي هي املرحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج فهي هلذا عملية بيولوجية عضوية 
ايتها   )195،ص 1994عبد العايل اجلسيماين،  .(يف بدايتها وظاهرة اجتماعية يف 

  بعض التعاريف املختلفة للمراهقة :

مرحلة  ما بنيموعة التحوالت اجلسدية والسيكولوجية اليت حتدث املراهقة مصطلح عام يقصد به عادة جم
  الطفولة والرشد.

وعلى هذا األساس تعددت اآلراء واألفكار والتعاريف يف دراسة املراهقة لدرجة أصبح من العسري اعتماد تعريف 
ا املرحلة اليت1882دقيق هلذه املرحلة ، وقد عرف ( ستايل هول ) املراهقة سنة  تسبق البلوغ وتصل بالفرد  م " بأ

   )379، ص  2002:(مرمي سليم إىل اكتمال النضج ، أي االقرتاب من احللم والنضج

اخلارجي ) أو ( من اخلالل هذا التعريف جند أنه حدد املراهقة يف حدوث بعض التغريات على املستوى العضوي
  المات األولية للفرد منها :الفيزيائي للفرد ، حيث اعترب هول أن بداية املراهقة هي ظهور الع

م  - االزدياد املفاجئ يف أبعاد اجلسم من حيث الطول والوزن وخصوصا عند الذكور الذين يشعرون بأ
   . أصبحوا راشدين
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ذا املعىن ، يصبح النضج  - ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية بعد استكمال اخلصائص اجلنسية األولية ، و
   شري ، فهو حمرك النمو الداخلي الذي يعد من اخلاليا التناسليةعاما لدى مجيع أفراد اجلنس الب

ا فرتة تبدأ من البلوغ وتنتهي عند نضوج األعضاء اجلنسية باملفهوم النفسي  وعرفها فرويد ( إبراهيم زكي "" بأ
  )75،ص 1980:قشقوش

إىل اكتمال النضج فهي تبدأ منذ املرحلة اليت تسبق الرشد ، وتصل بالفرد  هيللمراهقة "  أما تعريف ( أمحد زكي )
سنة تقريبا ، فاملراهقة هي املرحلة النهائية أو الطور الذي مير فيه الفرد أو الناشئ أو  21البلوغ حىت سن الرشد يف 

  )315، ص 1997:(حممود السيد الطوب.غري ناضج جسما وعقال وجمتمعا حنو النضج اجلسمي والعقلي واالجتماعي

  : املراهقة مراحل - 2

هناك العديد من تقسيمات املراهقة ، وبذلك فإن كثري من الدراسات اليت أجريت مع املرهقني تدل على أن 
تقسيم املراهقة يكون إىل مراحل هذا ال يعين الفصل التام بني هذه املراحل وإمنا يبقى األمر على املستوى النظري 

مراهق ، والذي كان االختالف فيه متفاوتا بني فقط ، ومن خالل التقسيمات واليت حدد فيها العمر الزمين لل
  العلماء إال إننا نعترب هذا التقسيم الذي وضعه أكرم رضا والذي قسم فيه املراهقة إىل ثالث مراحل:

  : املبكرة املراهقة.1- 2

سنة ) تغريات واضحة على املستوى اجلسمي ، والفيزيولوجي  15 -12يعيش الطفل الذي يرتاوح عمره مابني ( 
    )257، ص  2000( أكرم رضا،واالجتماعي.العقلي واالنفعايل و 

ا ، وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد املراهق      فنجد من يتقبلها باحلرية والقلق وآلخرون يلقمو
ا من يف هذه املرحلة يسعى إىل التحرر من سلطة أبويه عليه بتحكم يف أموره ووضع القرارات بنفسه والتحرر أيض

السلطة املدرسية (املعلمني واملدربني واألعضاء اإلداريني ) ، فهو يرغب دائما من التخلص من القيود والسلطات 
  اليت حتيط به ويستيقظ لديه إحساسه بذاته وكيانه.

  ): سنة 18 إىل 15( الوسطى املراهقة.2- 2

املراهق من املرحلة األساسية إىل املرحلة  تعترب املرحلة الوسطى من أهم مراحل املراهقة ، حيث ينتقل فيها    
الثانوية ، حبيث يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل وامليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر ويف هذه املرحلة 
يتم النضج املتمثل يف النمو اجلنسي ، العقلي ، االجتماعي ، االنفعايل والفيزيولوجي والنفسي ، هلذا فهي تسمى 

  . اهقة وفيها تتضح كل املظاهر املميزة هلا بصفة عامةقلب املر 
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فاملراهقون واملراهقات يف هذه املرحلة يعلقون أمهية كبرية على النمو اجلنسي واالهتمام الشديد باملظهر اخلارجي     
ذكاء ، وكذا الصحة اجلسمية وهذا ما جنده واضحا عند تالميذ الثانوية باختالف سنهم ، كما تتميز بسرعة منو ال

  لتصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة .

  : ) سنة 21 إىل 18 ( املتأخرة املراهقة.3- 2

ايته ويزداد      هذه املرحلة هي مرحلة التعليم العايل ، حيث يصل املراهق يف هذه املرحلة إىل النضج اجلنسي يف 
تمع وقيمه اليت يعيش يف كنفها الطول زيادة طفيفة عند كل من اجلنسني فسيحاول املرا هق أن يكيف نفسه مع ا

  . لكي يوفق بني املشاعر اجلديدة اليت اكتسبها ، وظروف البيئة االجتماعية والعمل الذي يسعى إليه

   كما يكتسب املراهق املهارات العقلية واملفاهيم اخلاصة باملواظبة ويزداد إدراكه ، للمفاهيم والقيم األخالقية

العليا فتزداد القدرة على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع املعلومات واالجتاه حنو االستقرار يف املهنة واملثل 
  . املناسبة له

  املراهقة: مرحلة دراسة أمهية - 3

ا مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية  حتمل إذ يتعلم فيها الناشئون  االجتماعيةتعود أمهية دراستنا ملرحلة املراهقة إىل أ
م يكونون أفكارهم عن الزواج واحلياة األسرية،  االجتماعيةاملسؤوليات  تمع كما أ م كمواطنني يف ا وواجبا

وبالزواج يكتمل جزء كبري من دورة النمو النفسي العام حيث ينشأ منزل جديد وتتكون أسرة جديدة ومن مث يولد 
وهكذا تستمر  اخلمن املهد إىل الطفولة إىل الرشد ...طفل وبالتايل تبدأ دورة جديدة حلياة شخص آخر تسري 

  .الدورة يف الوجود ويستمر اإلنسان يف احلياة

والشك أن دراسة سيكولوجية املراهقة مفيدة للمراهقني وأيضا للوالدين واملربني ولكل من يتعامل مع الشباب ومما 
الغة يف حياته وصحته النفسية راشدا فيه إن الصحة النفسية للفرد طفال فمراهقا ذات أمهية ب ال جدال

  ).329-328ص ، ص1982حامد عبد السالم زهران. (.فشيخا

 سنة)18-15( املراهقة مرحلة يف النمو خصائص - 4

ايتها      ا عملية بيولوجية عضوية يف بدايتها وظاهرة إجتماعية يف  يشري كما ذكرنا سابقا يف تعريف املراهقة أ
سنة) اليت تسبب 18-15رحلة الثانوية تصادف فرتة هامة أال وهي املراهقة الوسطى(على أن امل مصطفى زيدان

الكثري من القلق واالضطراب النفسي ففيها حتدد معامل اجلسم وتطور النواحي العقلية بصفة عامة وتتضح الصفات 
ا واكتسبها من الوسط احمليط  االنفعالية كما تظهر صفاته االجتماعية , عالقاته , اجتاهاته , قيمه ومثله اليت كو
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به هلذا حتتاج على عناية خاصة من اآلباء واملربني فالبد أن تتاح الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه 
(حممد واستعمال إمكانياته وقدراته اجلديدة وإعطاءه الثقة بنفسه دون اخلروج عما وضعته اجلماعة من قيم ومثل عليا

  ).152، ص1975:مصطفى زيدان

  اجلسمي: النمو .1- 4

تتميز هذه املرحلة بزيادة النمو اجلسمي للفىت والفتاة بصورة واضحة ويزداد منو العضالت اجلذع والصدر     
ا  والرجلني بدرجة أكرب مع منو العظام حىت يستعيد الشباب اتزانه اجلسمي إذا تأخذ مالمح اجلسم والوجه صور

  .)147، ص1992:(حممد عوض البسيوين.وأثقل من الفتياتالكاملة وتصبح عضالت الفتيان أطول 

إنه يف هذه املرحلة يتكامل منو اجلسمي وتظهر بعض الفوارق يف تركيب جسم الذكور واإلناث بشكل واضح      
ويزداد اجلذع والصدر وارتفاع يف قوة العضالت السيما عند الذكور وتصل اإلناث يف سن السادسة عشر إىل 

ا يف سن العشرين أقصى حد من ال نمو الطويل وبعد هذه املرحلة يبطأ هذا النمو بينما تستمر سرعة الزيادة يف وز
  )21، ص1990:(قاسم املندالوي وآخرونخبالف الذكور فأن منوهم يف الوزن والطول يستمر إىل غاية أربعة وعشرين سنة

الفىت والفتاة، وبصفة خاصة يزداد منو  اجلذع إن من أهم خصائص املرحلة ظهور الفوارق يف تركيب اجلسم بني     
 والصدر ويصل اجلنسني يف هذه املرحلة إىل نضجهم اجلسمي تقريبا.

  الفيزيولوجي: النمو .2- 4

مع سرعة منو الشرايني وكذلك تنمو  ال يتماشىأن القلب ينمو يف هذه املرحلة بسرعة  يرى مصطفى زيدان 
ند األوالد أكرب منها عند البنات يف مراحل الطفولة أما الزيادة يف النمو عند الرئتان ويتسع الصدر وتكون الرئتان ع

يتوقف منوها تقريبا يف سن السادس عشر  الفتيات حيثاألوالد تكون مستمرة يف هذه املرحلة مما هو عليه عند 
يستمر فيه سنة يف الوقت الذي 16ويرجع السبب يف ذلك إىل قلة ممارسة الفتيات للرياضة خصوصا بعد سن 

االت النشاطات املختلفة بعد ذلك مما ساعد يف  صدره ومنو رئتيه وكذلك تكون األلياف  اتساعالولد ممارسة 
العصبية يف املخ من ناحية السمك والطول ويرتبط هذا بالنمو العقلي  يف العمليات كالتفكري، التذكر، 

  )154، ص1975:(حممد مصطفى.االنتباه

أنه يف هذه املرحلة يتكامل منو األجهزة الداخلية  قاسم املندالويئص الفيزيولوجية دائما يبني وعن اخلصا         
يصلون إىل تطورهم  18والطالب يف سن  17والسيما الدورة الدموية واألوعية والقلب وأن الطالبات يف سن 

هزة الداخلية للنشاط احلركي الوظيفي لألجهزة الداخلية إىل مستوى الكبار وهذا جيعل تكيف أكرب وأفضل لألج
وبتقدم العمر يزداد حجم القلب وقدرته على حتمل متارين السرعة والقوة ولكنه اليزال ضعيفا يف متارين املداومة 
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والسيما يف سباق املسافات الطويلة ويشمل النمو أيضا اجلهاز العصيب فيتكامل النمو الفكري أو قدرة الفرد 
  )21، ص1990:قاسم املندالوي وآخرون  (للعمل واالعتماد على النفس

 املعريف: العقلي النمو .3- 4

الذكاء: ينمو الذكاء وهو القدرة العقلية الفطرية املعرفية العامة منوا مضطردا حىت الثانية عشر مث يتعثر قليال يف  -
الفردية بشكل واضح  أوائل فرتة املراهقة نظرا حلالة االضطراب النفسي السائدة يف هذه املرحلة وتظهر الفروق

ا إن توزيع الذكاء خيتلف من شخص ألخر وفرتة املراهقة هي فرتة ظهور القدرات اخلاصة وذلك ألن  ويقصد 
ترتبط بقدرة خاصة وميكننا الكشف بشيئا من الدقة  عن  النمو العام يسمح لنا بالكشف عن ميوله اليت غالبا ما

عشر وبالتايل ميكننا أن نوجهه تعليميا ومهنيا وفنيا حسب ما تسمح  قدرات املراهق اخلاصة يف حوايل سن الرابعة
 به استعداداته اخلاصة.

وتزداد قدرة املراهق على االنتباه سواء يف مدة االنتباه أو مداه فهو يستطيع أن  :املراهق انتباه .1- 3- 4
 يستوعب مشاكل طويلة معقدة يف يسر وسهولة.

وره على شيء ما يف جماله اإلدراكي والقصور بالشعور العقلي للمظاهر أما   واالنتباه هو أن يبلور اإلنسان شع
ال اإلدراكي فهو احليز احمليط بالذات.      ا

ويصاحب منو قدرة املراهق على االنتباه منو مقابال يف القدرة على التعلم والتذكر,  املراهق: تذكر .2- 3- 4
العالقات  استنتاجفتعتمد عملية التذكر عنده على القدرة على وتذكر املراهق يبىن ويؤسس على الفهم وامليل 

اجلديدة بني املوضوعات املتذكرة وال يتذكر موضوعا إال إذا فهمه متاما وربطه بغريه مما سبق إن مر به يف خربته 
 السابقة

رد املبىن على األلفاظ أي الصور الل :املراهق ختيل .3- 3- 4 فظية ولعل ذلك يتجه خيال املراهق حنو خيال ا
ا القالب الذي تصبو فيه املعاين  يعود إىل أن عملية اكتسابه للغة تكاد تدخل يف طورها النهائي من حيث أ
رد يف مواد كاحلساب واهلندسة مما  ردة (اللغة)  والشك إن منو قدرة املراهق على التخيل تساعده على التفكر ا ا

 ة من التعليم.يصعب عليه إدراكها يف املرحلة السابق

دف يف عملية الرتبية إىل مساعدة  والتفكري: االستدالل.4- 3- 4 التفكري هو حل مشكلة قائمة جيب إن 
التالميذ على اكتساب القدرة على التفكري يف مجيع مشاكلهم سواء ما هو علمي أو اجتماعي أو اقتصادي وإذا 

املؤسس على املنهج العلمي والبعيد عن األهواء  استطعنا إن ننمي يف املراهق القدرة على التفكري الصحيح
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 ، ص1975:(حممد مصطفى زيدان واالعتقادات ليتيسر للمراهق فرصة معاجلة املشاكل على طريق هادئ عقلي سليم
 . )158-157ص

  اجلنسي: النمو 4- 4

التغريات اليت حدثت يف هذه املرحلة يتجه النمو اجلنسي بسرعة حنو النضج , ويتم فيها استمرار واستكمال      
ا وتكون موجهة عادة حنو  يف املرحلة املبكرة ويزداد نبض قلب املراهق باحلب وتزداد االنفعاالت اجلنسية يف شد
اجلنس األخر ويالحظ اإلكثار من األحاديث والقراءات واملشاهدات اجلنسية والشغف والطرب بالنكت اجلنسية , 

مير املراهق مبرحلة انتقال من اجلنسية املثيلة إىل اجلنسية الغريية وعادة ما يتجه  ويزداد التعرض للمثريات اجلنسية وقد
 املراهق بسرعة بعاطفته إىل أول من يصادف من اجلنس األخر 

ويف هذه املرحلة يالحظ احلب املتعدد واالهتمام باجلمال والرغبة يف جذب انتباه أفراد اجلنس األخر, واملعاكسة    
اجلنسي, واخذ املواعيد املتعددة مع أفراد اجلنس األخر اليت يدفع إليها عوامل خمتلفة منها وحب االستطالع 

اية هذه املرحلة يصل مجيع الذكور واإلناث  الصداقة واجلاذبية الشخصية واالكتشاف املتبادل والدافع للتزوج ويف 
 إىل النضج اجلنسي.

تمع الذي يعيش فيه, ويتأثر النمو اجلنسي والسلوك اجلنسي بعدة        عوامل من بينها شخصية املراهق, نوع ا
 احلالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية له، التكوين النفسي إلفراد اجلنس األخر, واالجتاه الديين.    

  األخالقي: النمو .5- 4

تسامح واألخالقيات العامة مع وصول املراهق إىل املراهقة الوسطى يكون قد تعلم املشاركة الوجدانية وال      
املتعلقة بالصدق والعدالة والتعاون والوالء واملودة واملرونة والطموح وحتمل املسؤولية ... اخل. وتزاد هذه املفاهيم 
عمقا مع النمو ومن بعض أمناط السلوك اخلارج عن املعايري األخالقية يف هذه املرحلة جند من بينها مضايقة 

أماكن غري مرغوبة والتأخر  وارتيادالء والتخريب والغش واخلروج بدون استئذان الكبار املدرسني ومشاغبة الزم
وتقليد بعض أمناط سلوك  واالحنالل  خارج املنزل والعدوان واهلروب من املنزل ومعاكسة أفراد اجلنس اآلخر وامليوعة

 )394ص ، 1982 :د السالم زهران( حامد عبمع ثقافاتنا وقيمنا األخالقية ال يتفقاملستورد من ثقافات أخرى 

 املراهق: أزمات - 5

يواجه املراهق أزمات تعيق منوه النفسي واالجتماعي وحىت األخالقي خاصة يف مثل هاته الفرتة احلرجة من العمر 
ونعين مرحلة املراهقة ، والسبب يعود إىل احمليط االجتماعي نفسه من األسرة واملدرسة والنادي، كل هذه املنظمات 

 يت هلا عالقة هلذه الفئة ، وهلذا سنطرح خمتلف األزمات اليت يتعرض هلا املراهق .ال
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 : النفسية األزمات .1- 5

تقف أمام تطلعات املراهق حنو التجديد واالستقبال أزمات نفسية تعيق هذا التطلع وميكن تقسيمها إىل أزمات 
 انفعالية ورغبات جنسية ونزعات عدوانية .

  : اليةاالنفع األزمات.2- 5

تتميز انفعاالت املراهق بالتغيري وعدم الثبات ، حيث جنده ينقلب من انفعال إىل آخر يف مدى قصري فهو ينقلب 
من حالة الزهو والفرح إىل القنوط واليأس وهناك ميزة أخرى هي حتكم املراهق يف انفعال الغضب يصرخ ويضرب 

ن االنفعايل "حركات اشيء وهذا ما يدل على اإلتز ويكسر األواين . وكذلك عند انفعال الفرح يفعل نفس ال
هستريية " كما تتميز هذه املرحلة يف الوقت نفسه بتكوين العواطف الشخصية ، عواطف حنو الذات تأخذ املظاهر 

 يؤخذال التالية : االعتناء بالنفس ، العناية باهلندام وبطريقة اجللوس والكالم وحيس املراهق أنه مل يعد طفال صغريا 
   له برأي

  :اجلنسية الرغبات.3- 5

نفسه بالزواج  يشعر املراهق أنه كرب واكتمل من الناحية اجلنسية ، وأنه يريد أن يصرب عن تلك الدوافع اجلاحمة يف
إال أنه يصطدم بالواقع . فالقصور يف املواد املادية يقف بينه وبني ما ينشد إليه من استقالل والتعبري عن دوافعه 

ا بالنسبة للكثري من الفتيان الفطرية وهنا  تزداد حدة التوتر االنفعايل . وبالرغم من أن هذه العملية طبيعية إال أ
املراهقني كابوس ميسك بثيابه ، فهم يعتربونه خطيئة مث إن اجلهلة وأدعياء املعرفة من اآلباء غالبا ما  يزيدون الطني 

  )398صص ، 1982( حامد عبد السالم زهران: الفهم والتقدي بلة ، ويثقلون على كواهل أبنائهم نتيجة سوء

  : العدوانية الرتعة.4- 5

من األزمات النفسية الشائعة عند املراهقني الرتعة إىل العدوان على اآلخرين من زمالئهم ، وعلى الرغم  من أن 
بالضرب والشتم على  الرتعة تشكل أزمة واحدة ، إال أن أعراضها ختتلف من مراهق إىل آخر مثال : االعتداء

  االعتداء بالسرقة ، إلقاء التهم على الزمالء –الزمالء 

  : املراهق حاجيات - 6

يعترب كمال دسوقي " إن احلاجة هي الظروف أو املوقف الذي يتطلب العمل للوصول إىل هدف معني منها     
ا كل الكائنات احلية املتمثلة يف األكل و الشرب فف سبيل املثال البقاء و  احلاجات البيولوجية اليت تتميز 

  )221، ص  1979:(كمال دسوقي ". حاجات إجتماعية كما يسميها البعض حاجات نفسية
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" أن للمراهق نفس احلاجات اجلسدية اليت تكون لألطفال و الراشدين و نفس حاجاته  أما فاخر عاقل فريى
ا و معناها ا ختتلف يف شد   ." االجتماعية إال أ

  : للمكانة ةاحلاج.1- 6

:" يريد املراهق أن يكون شخصا مهما ذو قيمة ، كما يريد أن تكون له مكانة يف  يقول فاخر عاقل       
مجاعته ، و يتميز مبكان الراشدين و أن يتخلى عن موضعه كطفل، هلذا ليس من الغريب أن نرى املراهق يقوم 

ار ، أو أن يطلب منه القيام بأعمال األطفال ،مث أن ببعض تصرفات الكبار كما أنه يرفض أن يعامل معاملة الصغ
املكانة اليت يطلبها بني رفاقه من مكانته عند أبويه " فاملكانة اليت يرغب املراهق حتقيقها قد حتددها يف الفريق 

تمع الذي  الرياضي خاصة عند فوزه ، وجناحه يف مقابلة رياضية ما إذ أن هذا يشعره أن له مكانة ودور يلعبه يف ا
   يعيش فيه وبالتايل تكون له مكانة اجتماعية

  : لالستقالل احلاجة.2- 6

يقول فاخر عاقل " أن املراهق حريص على حتمل املسؤولية ويقوم بأعمال على وجه حسن ويظهر قدرة        
  ).119 -118ص، ص  1982(فاخر عاقل،  ".اإلبداع واإلجناز رغم قيامه ببعض األخطاء

تبدأ عند اختياره لنوع الرياضة اليت  االستقالليةق استقالليته عن طريق ممارسته للرياضة إذ أن هذه فاملراهق قد حيق
  .يريد ممارستها دون تدخل األهل يف ذلك ويكون بذلك قد ختلى عن قيود األهل

  : اجلنسية احلاجة.3- 6

من العلل األساسية لسوء توافق نادى فرويد وأتباعه من علماء التحليل النفسي بأن حرمان احلاجة اجلنسية هو 
الشخصية واالضطرابات العصبية، وكما أثبتت دراسته أن الطفل يكون له إحلاح جنسي لغرض اكتشاف اجلسم 

(كمال  .وحني يبلغ مرحلة املراهقة، جند أن هذه احلاجة تقوى وتأخذ شيء آخر وهو اإلشباع اجلنسي

  )134، ص  1997:الدسوقي

دة ما تتحقق يف جمتمعنا عن طريق الزواج أما يف حالة املراهق الذي ينمو منوا جنسيا احلاجة اجلنسية عا      
وتقوى رغباته اجلنسية ، فإن احلاجة اجلنسية ميكن أن توجه إىل نشاط آخر يسلكه املراهق والرياضة قد تكون 

لنفسانيني  يرون أن أفضل وسيلة لتحقيق شخصيته السوية بعيدة عن كل احنراف جنسي ، إذ أن بعض احملللني ا
خالل فرتة البلوغ هناك شخصية غريزية ليبيدية عدوانية حياول الفىت من خالهلا أن خيفف منها وذلك بتوجيهها 

  ).120، ص  1982 :فاخر عاقل( حنو نشاطات كالرياضة وبعض اهلوايات كاملوسيقى
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  : االنتماء و الذات حتقيق إىل احلاجة.4- 6

لعلى " إن حتقيق الذات هو أن يستطيع املراهق حتقيق إمكانياته وتنميتها إىل أقصى حد تقول عواطف أبو ا       
ممكن يستطيع الوصول إليه ، فيدرك كل ما لديه من قدرات أو مير باخلربات اليت يستطيع أن يباشرها يف جو 

  ." باالنتماءيشعره بالطمأنينة ويسود اإلحساس 

 املودة والعاطفة ، فاأللفة اليت تنبثق من داخل األسرة تنتشر داخل هذا كما أن هذه احلاجة مرتبطة باحلاجة إىل
تمع الصغري لتنتقل إىل اجلماعات األخرى اليت جيد فيها املراهق أن له مكانته اخلاصة ب س، ، (عواطف أبو العالء .ا

  ).138ص 

تمع  الصغري عن طريق ما يقدمه من أعمال ذا فإن انتماء املراهق لفريق رياضي قد جيعله يستفيد ويفيد هذا ا
رياضية خاصة عند حتقيق النجاح كما أنه قد يستخدم ما لديه من إمكانيات يف صاحل الفريق الرياضي رمبا هذا ما 

  . باالنتماءيشعره بالرضا وحيسسه 

  : واحلنان للعطف احلاجة.5- 6

، وأنه مرغوب فيه لذاته ، وأنه موضع حب  يقول كمال دسوقي " تتمثل يف شعور املراهق بأنه حمبوب كفرد       
واعتزاز ، وهذه احلاجة ناشئة من حياة األسرة العادية ، فهي اليت ختلق الشعور باحلب عند املراهق وتتكون لديه ما 
يسمى باألمان النفسي العاطفي ،وهذا ضروري النتظام حياة املراهق النفسية ،لذلك ال بد من إتباع هذه احلاجة 

ما يستطيع الوالدين حىت حيافظ على صحته النفسية وتتكون لديه روح التعاون واحملبة ولن يكون عنده بكل 
   " اآلخرينعدوانيا متخوفا من 

ولعل هذه احلاجة قد تتحقق يف الفريق الذي ميارس فيه املراهق الرياضة ، إذ أن التعاون املوجود بني أفراد     
  . عله يشعر حببهم له واالهتمام بهالفريق واألهداف املشرتكة بينهم قد جي
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  : والراحة للنشاط احلاجة.6- 6

يرى كمال الدسوقي " إن النشاط يبعث الرضا واالرتياح كما أن له آثار جسمية تنشأ عن رياضة أعضاء     
احلس العادية أي الظاهرة كالعني مثال ،كما لوحظ أن كل أثر على أجهزة اجلسم يكوم جديد ولكن غري مؤمل 

  )121، ص  1997:(كمال دسوقي  املعارفإىل املتعة والسرور لكونه خربة جديدة تضاف إىل سابق  يؤدي

ال يقول " إن املراهق يف حاجة إىل تفريغ الطاقة يف نشاط مييل إليه  كما يؤكد أيضا أبو العالء عواطف يف هذا ا
والراحة فالتوازن بني نشاط اجلسم وحركته ويتفق مع قدراته  إال أن النشاط إىل احلركة والنشاط يقبلها السكون 

وسكونه وراحته البد منه من الناحية البيولوجية ،إن فرتات  النشاط الطويلة أو الزائدة  عن احلاجة ترهق ممتلكات 
املراهق اجلسمية واالنفعالية والعقلية ،إذ أن الفرد املتعب اجلسم أو املرهق احلواس يظهر عموما عنيدا سهل اإلثارة 

  )56، ص  ب س(عواطف أبو العالء،  .يس يف حالة تسمح له باالستفادة من التجارب اليت يتعلمهاول

وهكذا تكون الرياضة نشاط يسلكه املراهق لعله حيقق الراحة والرضا واالرتياح ،بشرط أال يتعدى هذا النشاط 
  ."  ضدهالرياضي إمكانيات املراهق كما يقول املثل " إن تعدى الشيء عن حده انقلب إىل

إن خمتلف التغريات اليت تطرأ على املراهق تتطلب توفري بعض احلاجيات حىت يتحقق له النمو السليم ،ولعل      
  الرياضة هي أحسن وسيلة لتحقيق خمتلف احلاجيات اليت ذكرناها سابقا .

  المراھقة: مشاكل - 7

  النمو: .مشاكل1- 7

سريعة، معاناة الغثيان، عدم االستقرار النفسي عدم تناسق أهم خصائص ذلك جند األرق الشعور بالتعب بصورة 
م الراشد كثريا لكنها بالنسبة للمراهق تكون مصدر قلق وخاصة إذا ما جعلته  أعضاء اجلسم، فهذه األمور ال 

   )501، ص 1994:(عبد العايل اجلسماين.معرضا للسخرية

   :نفسية مشاكل.2- 7

ا اليت تبدو واضحة يف من املعروف أن هذه املشاكل قد تؤثر يف  نفسية املراهق وانطالقا من العوامل النفسية ذا
تطلع املراهق حنو التحرر واالستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بشىت الطرق واألساليب وهو ال خيضع لقيود البيئة 

تمع وقيمته اخللقية واالجتماعية بل أصبح ميحص األمور ويناقشها  ويوافيها بتفكريه وعقله وتعاليمها وأحكام ا
عندما يشعر املراهق بأن البيئة تتصارع معه وال يقدر موقفه وال حيس بإحساسه اجلديد هلذا فهو يسعى دون قصر 
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لتأكيد بنفسه، وتوتره وتوراته ومترده، فإذا كانت كل من األسرة واألصدقاء ال يفهمون قدراته ومواهبه وال تعامله  
   )73، 72ص ، ص1971:عوض(ميخائيل خليل م.كفرد مستقل

  : االنفعاليـة املشاكل.3- 7

أن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدو واضحا يف عنفه وحدة انفعاالته ، وهذا االندفاع االنفعايل ليس      
بأساس نفسي خالص بل يرجع ذلك إىل التغيريات اجلسمية وإحساس املراهق ، بنمو جسمه وشعوره بأن جسمه 

ن أجسام الرجال وقد أصبح خشنا ، فيشعر املراهق بالفرحة واالفتخار ويشعر يف نفس الوقت باحلياء ال خيتلف ع
واخلجل من  هذا التغيري املفاجئ ،كما يتجلى بوضوح خوف املراهقني من هذه املرحلة اجلديدة اليت ينتقل إليها 

  .واليت تتطلب منه أن يكون رجل يف سلوكه وتصرفه

  : ـةالصحي املشاكل.4- 7

إن املتاعب املرضية  اليت يتعرض هلا املراهق هي السمنة ،أي يصاب  املراهق  بالسمنة البسيطة  وان زادت      
على ذلك فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على الطبيب املختص فقد يكون سببها الغدد كما جيب  

مهلوه   الج الن لدى املراهق أحساس بأن أهلهجوهر الع ملتاعبهم وهذاعرضهم على انفراد مع الطبيب لالستماع 
ل على أمهية الفيتامينات واحلركات البدنية يف زيادة  ، وال يفهمونه كما أكدت عدة دراسات أقيمت يف هذا ا

  .طول العظام واخلاليا بالعضالت

   : اجلنسيـة الرغبات مشاكل.5- 7

، ولكن التقاليد من جمتمعه تقف حائال دون أن ينال  من الطبيعي أن يشعر املراهق بامليل الشديد للجنس األخر
تمع بني اجلنسني فإنه يعمل على إعاقته الدوافع الفطرية املوجودة عند املراهق اجتاه  ما ينبغي ، فعندنا يفصل ا
اجلنس األخر وإحباطها وقد تتعرض الحنرافات تؤدي إىل السلوك املنحل باإلضافة إىل اللجوء إىل األساليب 

تمع ، كمعاكسة اجلنس األخر والتشهري يهم أو اإلغراء ببعض العادات واألساليب امل لتوية ال يقرها ا
  )43،44ص ،ص1995 :(عبد الرمحان العيسوي.املنحرفة

وهذه  ،.....اخل وقد ينحرف املراهق جنسيا إذ يلجأ إىل التعدي أو التلذذ بالنظر أو التسلية أو العادة السرية   
دف هذه االحنرافات إىل االحنرافات ا ا موجودة لدى بعضهم و جلنسية ليست شائعة لدى معظم املراهقني لكو

حتقيق إشباع جزئي عاطفي وجنسي بواسطة حتويل موضوع الغريزة اجلنسية من موضوعها األصلي إىل موضوعات 
  .ثانوية أو فرعية غري رمسية
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  :االجتماعيـة املشاكل.6- 7

قع فيها املراهق ميكن إرجاعها إىل العالقة بينه وبيننا حنن الكبار احمليطني به ،هذه أن املشاكل اليت قد ي    
تمع وإحساسه  املشاكل تنشأ عنده من االحتياجات السيكولوجية األساسية ،كاحلصول على مركز ومكانة يف ا

تمع كمصادر  (فيصل حممد .املراهقسلطة على بأنه فرد مرغوب فيه ، وفيما يلي نتناول كال من األسرة واملدرسة و ا
  )87،ص 1996:خري الزرار

  :األسـرة.1- 6- 7

ال يريد املراهق أن يعامل معاملة الصغار، لذلك جند انه مييل إىل نقد ومناقشة كل ما يعرض عليه من آراء      
لعناد ، إن وأفكار، ومل يعد يتقبل ما يقال له بل أصبحت له آراء ومواقف وأفكار يتعصب هلا أحيانا لدرجة ا

شخصية املراهق تتأثر بالصراعات والنزاعات املوجودة بينه وبني أسرته وتكون نتيجة هذا الصراع إما خبضوع املراهق 
  .وامتثاله أو مترده وعدم استسالمه

  :املدرسـة.2- 6- 7

ا اشد من إن املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها املراهق معظم أوقاته ، بل ويرى أن سلطته    
السلطة األسرة ، فال  يستطيع املراهق أن يفعل ما يريد يف املدرسة ، فلهذا  يأخذ مظهرا سلبيا للتعبري عن ثورته  

  كاصطناع الغرور واالستهانة بالدرس أو املدرسة أو املدرسني .

تمع.3- 6- 7    : ا

ن يكون حمبوبا من اآلخرين وأن يكون إن الفرد لكي حيقق النجاح االجتماعي وينهض بعالقة اجتماعية البد أ   
له أصدقاء ، ويشعر بتقبل اآلخرين له ، فاملراهق بطابعه مييل إىل حياة اجتماعية يسودها النشاط أو العكس امليل 

فنجد بعض يندمج ويكون عالقات اجتماعية بسهولة واكتساب صداقات واحملافظة عليها ،  االنفرادإىل العزلة أو 
 .خر ينفرد ويبتعد عن تكوين صداقات مع رفاقه ، وهذا راجع لظروف نفسية اجتماعيةحيث جند البعض اآل

  )72، ص 1984(ميخائيل معوض خليل : 

  : البدنية الرتبية بأستاذ املراهق عالقة - 8

لكي تكون العالقة بني األستاذ واملراهقة قوية وحسنة البد على األستاذ أن يهتم مبتطلبات رغبات املراهق كذلك 
األستاذ أن يرتك موقف بيداغوجي مير عليه بدون التطرق إليه  إذن العالقة بني األستاذ واملراهق هلا دور هام  على

  . يف تكوين وتوجيه املراهق الوجهة السليمة
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وليتجنب املشاكل السلبية جيب على املريب أو املعلم إعطاء نوع من احلرية للتالميذ ومنحهم بعض املسؤوليات    
م وعدم توبيخهم أمام الزمالءيف حدود إ   . مكانيا

النشاط ، فاملعلم  كثريفالبد على األستاذ أن يهتم باملراهق وينمي تلك العالقة بإعطاء الصورة اجلميلة فيكون     
الكسول يهمل عمله وال جيد من احليوية ما حيركه كالقيام بواجبه وقد يكون الكسل نتيجة ضعف أو مرض وقد 

  .شيئا نفسيا وعلى أية حال فالتلميذ هو الذي يعاين هذا الكسليكون مصدر الكسل 

 : بالثانوية وعالقته املراهق - 9

يشري ميخائيل إبراهيم أسعد إىل أن الطور التعليم الثانوي يعترب خمرجا حامسا يف حياة التلميذ املراهق ، فإذا كان 
جيهه توجيها متكامال ، فإن املدرسة هلا دور  املنزل هو املكان األول الذي عمل على تكوين شخصية املراهق وتو 

كذلك يف هذا الصدد حيث املدرس الناجح يف الوقت احلاضر ال يعمل فقط على تزويد التلميذ باملعارف داخل 
املؤسسة التعليمية ، بل هو مسئول  على حتقيق القدرة على التوافق االجتماعي واالنفعايل للتلميذ ، كما على 

اته وأن يعترب الدراسة عمله ، ومن مث وجب عليه الشعور باملسؤولية كما عليه التفكري بطريقة املراهق أن يكون ذ
موضوعية وإجيابية مع أقرانه ، ألن مقياس تقدم الشعوب يف العصر احلايل مبين على ماتوفره هذه الشعوب من 

ا    )54ص  ، 2002حممد سعد زغلول وآخرون :  ( .فرص تعليمية وتكوينية لشبا

  للمراهق: والرياضية البدنية الرتبية أمهية.10

لتوضيح هذه العالقة ما علينا إال أن نستند إىل بعض التجارب اليت أقيمت من طرف بعض العلماء، حيث اهتم 
بعضهم بتأثري اجلسد والتمرينات احلركية على القدرات العقلية والنفسية، اليت تلعب دورا هاما يف عملية اندماج 

  اهق مع اجلماعة، وهذا ما يسمح له اكتساب التوازن النفسي واالجتماعي.واحتكاك املر 

فبفضل الرياضة خيفف املراهق الضغوطات الداخلية ذات املنشأ الفيزيولوجي، ويعرب عن مشاكله وطموحاته، كما 
لك جتعله يعطي صورة حسنة لكينونته الشخصية وحضوره اجلسدي إىل غاية حتقيق رغبة التفوق واهليمنة، وذ

  بغرض إثبات صورة أناه املثالية على اآلخرين.

باإلضافة إىل هذا فإن الباحث ''روزن برغر'' يؤكد على وجود التمرينات البدنية والرياضية بالقدرات العقلية واحلالة 
  النفسية واالجتماعية اليت تساهم يف حتسني عملية التوازن النفسي االجتماعي للمراهق .

العملية والنفسية جتدر لنا اإلشارة أن سالمة البدن والنمو اجلسمي السليم يعين سالمة  ومن خالل هذه التجارب
  العقل والتفكري، هذا ما يؤدي إىل هدوء النفس وشعور الفرد يكون واضحا على سلوكه النفسي االجتماعي.



)سنة 18 -15المرحلة العمریة ( خصائص                               الفصل الثالث:            
 

74 
 

صل بني املثري واالستجابة، كما أن هذه املرحلة تتميز باإلتقان، بسبب الزيادة يف سرعة زمن الرجع وهو الزمن الفا
هذا ما  ،احلركية بصفة عامة هذا ما جيعل قابلية املراهق للتعلم كبرية، فمن مظاهر هذه الفرتة زيادة املهارات احلسية

ا تعترب أحسن مرحلة لتعليم املهارات احلركية، نهجيعل تنمية بعض القدرات البدنية ضرورة ملحة كالقوة والتحمل، أل
 ) 263، ص 1999:(عبد العلي اجلسماينوتنمية القوة. 

  للمراهق: السلوكية التقلبات من احلد يف والرياضية البدنية الرتبية حصة دور.11

تلعب حصة الرتبية البدنية والرياضية دورا هاما يف التقليل من السلوكيات الغري مرغوب فيها والصادرة من التلميذ 
  :وأساليب تعامله معه من خالل يف مرحلة املراهقة ، هذا بفضل حنكة األستاذ

   .توفري جمموعة كبرية من األلعاب والرياضات يف الربنامج الدراسي -

  . املهارىتوفري الوقت العملي الكايف لتحسني األداء  -

   . املهارىاستغالل حب التالميذ لألبطال املشهورين يف حتسني األداء  -

  ) ...ت، الوسائط املتعددةاستخدام أساليب التدريس احلديثة ( حل املشكال -

 العناية بالفروق الفردية -

  إعطاء أمهية لكل ما يقوم به التلميذ املراهق من نشاط . -

   . العمل على إدماج التالميذ املنعزلني عن الفوج أو مجاعة العمل -

   . جتنب اإلرهاق والعمل اململ اخلايل من املتعة واملنفعة -

   . ي قبل العمل الكميإعطاء األولوية للعمل النوع -

 )60ص  ، 2002حممد سعد زغلول وآخرون :  (.السهر على غرس روح االجتهاد واملثابرة والتمسك باألخالق احلسنة -

من طرف املراهق، سواء كانت إجيابية أو سلبية فهي ناجتة من خمتلف املؤثرات  سلوكياتإن ما يصدر من 
  ارجية احمليطة بعملية التعلم.الفسيولوجية والنفسية، وكذلك املثريات اخل
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  خالصة
  
من خالل ما سبق نستنتج أن فرتة املراهقة أزمة نفسية ومرحلة انفرادية حرة وال ميكن حصرها يف طبقة   

  اجتماعية معينة أو جمتمع خاص فهي مرحلة تنشط من مرحلة البلوغ إىل مرحلة الرشد.
م منوه ويكتمل نضجه اكتماال سليما وصحيحا ومن هنا جيب وهلذا من الضروري متابعة ومراقبة املراهق حىت يت

على األسرة تفهم حالته وحماولة األخذ بيده ليتجاوز هذه املرحلة، كما يأيت دور املدرسة باعتبارها األسرة الثانية 
  .،كمتنفس للمراهقني لتربز أمهية األنشطة الرياضية وما حيتويه من أهداف اجتماعية ونفسية وصحية
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  متهيد :

ا و أنواعها حتتاج اىل منهجية علمية للوصول اىل اهم نتائج البحث قصد  إن البحوث العلمية مهما كانت اجتاها
ة العلمية بأشياء جديدة هامة ،وإن طبيعة مشكلة البحث هي اليت حتدد لنا فالدراسة ، و بالتايل تقدمي وتزويد املعر 

  ها.املنهجية العلمية اليت تساعدنا يف معاجلت

و الوضوح يف عملية التنظيم و إعداد الذي حنن بصدد معاجلته حيتاج اىل كثري من الدقة  دراسةوموضوع ال
اخلطوات اليت من مفادها التقليل من األخطاء ،انطالقا من اختيار املنهج املالئم ملشكلة البحث و طرق اختيار 

  عينة البحث.

ال الزماين و املكاين و كذا الشروط العلمية لألداة مع  وقد اشتمل هذا الفصل على الدراسة االستطالعية و ا
ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل على عينة البحث و املنهج املستخدم و ادوات الدراسة و كذلك اجراءات 

التطبيق امليداين و حدود الدراسة و سيتم يف خذا الفصل التطرق اىل مجيع هذه السبل للوصول اىل نتائج علمية 
  يمة و صحيحة لبحثنا هذا .سل
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 الدراسة االستطالعية :  -1

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف القاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة امليدانية 
دف الدراسة االستطالعية إىل التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث والتحقق من مدى صالحية  لبحثه و

  .ستعملة جلمع املعلومات ومعرفة الزمن املناسب واملتطلب اإلجرائياالداة امل

قمنا جبمع املعلومات واالطالع على البحوث السابقة واملذكرات اليت هلا صلة  أننا ومن أهم ما ميز دراستنا،
ضوع باملوضوع واالتصال باملختصني يف هذا امليدان وذلك للحصول على قد كايف من املعلومات واالملام باملو 

من مجيع النواحي حىت يتسىن لنا تكوين فكرة شاملة وكاملة وبالتايل اعداد اطار نظري هلذا املوضوع وبعد اخذ 
توجهنا اىل مديرية الرتبية لوالية بسكرة  )03امللحق رقم(استمارة تسهيل املهمة من طرف رئيس القسم 

(انظر ملحق ) واس، سعيد عبيدسي احل العقيد وبدورها سهلت لنا الدخول إىل الثانويات (حكيم سعدان،
بغرض القيام بدراسة استطالعية على العينة قصد التعرف وضبط العينة قيد الدراسة من خالل االطالع  )04

  وذلك قبل توزيع االستمارات املتعلقة بالبحث.إلعداد اجلانب التطبيقي على امللفات اإلدارية وحجم العينة، 

  : الدراسة يف املستخدم املنهج  -2

ا علمي، حبث أي يف ضروري املنهج يعترب  دراسته، مراحل كل يف ،ويتبعه الباحث به يستعني الذي الطريق أل
  . االجتماعية الدراسات او البحوث يف مستقبال تعميمها ميكن ، موضوعية علمية نتائج اىل الوصول بغية

 او العشوائية، و الصدفة قبيل من يأيت ال ؟... اقتصادية او اجتماعية ظاهرة اي دراسة يف البحث منهج واختيار
 مها اخرا جهة من اهدافها و جهة من الدراسة موضوع ان بل معني منهج اي اختيار يف رغبته و الباحث ميل

  :اآليت املنهج هاته دراستنا يف استخدمنا وقد املناسب، املنهج نوع يفرضان اللذان

   : املقارن الوصفي املنهج  2-1

 حبث اي ان ذلك دراسته، جماالت و فروعه بكل االجتماع على ينطبق املقارن املنهج بان القول ميكن
 ان نالحظ العامة القضية هذه اىل باإلضافة لكن املتغريات، بعض بني مقارنات على بضرورة ينطوي سيسيولوجي

 توزيع راسةد عادة به يقصد فهو االجتماعي البحث يف خاصة داللة يكتسب"  املقارن املنهج"   املصطلح
تمعات يف االجتماعية الظواهر تمعات من حمددة امناط او املختلفة ا  ببعضها ملية جمتمعات مقارنة حيت او ا
  )1986،229 حممد علي حممد(  البعض،
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   :الدراسة جمتمع  -3

املمارسني تالميذ ل كرةببلدية بس بالنسبة لألربع ثانويات ثانوي ثانية و أوىل السنة تالميذ من دراستنا جمتمع يتكون
 أنظر(تلميذ45و غري املمارسني  1034تلميذ، املمارسني1034املمارسني و مقدر عددهم ب و التالميذ غري

  ). 06و05 امللحق

  :الدراسة عينة -4

ـــ الدراسة عينة متثلت ــ ـــ  البدنية الرتبية حلصة ميارسون تلميذ 45 اىل ،مقسمة ثانويات 4 مستوى على تلميذ 90 بـ
 و هو مسح شامل ) 05امللحق أنظر( الرياضية و البدنية الرتبية حلصة  املمارسني غري تلميذ45و ، الرياضية و

  للعينة ألفراد العينة

   :التالية لألسباب اختيارها مت

ا بسكرة مدينة وسط يف ثالثال الثانويات متركز -  امليداين والعمل التنقل عملية يسهل مما البعض بعضها من وقر
  )عبيد سعيد ثانوية سعدان، حكيم الدكتور ثانوية احلواس، سي العقيد ثانوية(

 ميثلون حبيث الثانويات هذه مستوى على الرياضية و البدنية الرتبية حلصة املمارسني غري التالميذ من عدد توفر -
  .دراستنا يف العينتني احدى

  .العشوائية بالطريقة كان فقد العينة ذهه اختيار أما ، الطبقية بالعينة الدراسة عينة نوع ومتثل  
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  املصدر حيث من العينة خصائص-5

  مصدرها حيث من العينة خصائص يوضح) 01( رقم جدول

  

  اسم املتوسطة

عدد التالميذ 
املمارسني حلصة 
الرتبية البدنية 

  والرياضية

 غري  عدد التالميذ
صة املمارسني حل

الرتبية البدنية 
  والرياضية

  

موع   ا

  

  مكان تواجدها

ثانوية الدكتور 
  حكيم سعدان

  بسكرة بلدية  40  20  20

  بسكرةبلدية   24  12  12  سي احلواس ثانوية

  بسكرةبلدية   26  13  13  سعيد عبيد ثانوية

  

  جماالت الدراسة-6

ال الزماين-6-1   ا

  2015 نوفمرببدانا الدراسة النظرية يف شهر  -

  2016اىل غاية شهر ماي  2016ن ابتداء من  فيفري أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فكا -

ال املكاين-6-2   ا

  بسكرة بلديةيف  ثانويات3مستوىأجريت الدراسة على  

ال البشري   6-3   ا

حلصة الرتبية مارسني غري امل 45مارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية و امل 45تلميذ  90أجريت الدراسة على 
  البدنية والرياضية
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  متغريات الدراسة -7

   : املتغري املستقل 7-1

  .حصة الرتبية البدنية والرياضيةحمتوى   -  

  املتغري التابع 7-2

  و ابعاده ( الصحة الشخصية ، النشاط الرياضي، التغذية). مستوى الوعي الصحي -  

  أدوات الدراسة : -8

ا متكن الباحثني من االملام ببحوثهم   تعترب مرجلة البيانات خطوة هامة من خطوات البحث او الدراسة ، حيث ا
  و الوصول اىل نتائج علمية ذات قيمة .

و ادوات مجع البيانات هي مجلة من الوسائل اليت متكن الباحث من احلصول على اكرب عدد ممكن من املعلومات 
املوضوع يف حد ذاته اليت ختدم حبثه، و األدوات املستخدم يف البحث ال توضع بطريقة عشوائية بل ختضع لطبيعة 

  فهي تشكل نقطة االتصال بني الباحث و املبحوث، و متكنه من مجع املعلومات عن املبحوثني.

ارتبطا وثيقا  حبث تقاس بالنتائج اليت يتم التوصل اليها ،و ترتبط هذه النتائج أليمما الشك فيه ان القيمة العلمية 
ا يف عملية مجع املعلومات من امليدان وقد كانت مصادر باملنهج املستخدم يف الدراسة ، و باألدوات املس تعان 

 مجع بيانات حسب طبيعة البحث، و أهدافه، ويف دراستنا احلالية هذه استخدمنا االداة التالية :

  استمارة االستبيان : 8-1

البحث امليداين، و هي الوسيلة العملية اليت  بتطلبهاتعد االستمارة اداة اساسية من ادوات مجع البيانات اليت 
تساعد الباحث على مجع احلقائق و املعلومات من املبحوثني ، وتفرض عليهم التقيد مبوضوع البحث ، و عدم 

  اخلروج عن اطره العريضة ، ومضامينه ، و مساراته . 

يقابل بعدا من أبعاد مشكلة الدراسة  و االستمارة هي جمموعة من االسئلة املرتبة و املصنفة يف حماور، كل حمور
احملددة يف اوهلا ،و هي مكتوبة يف صفحات لتسليمها شخصيا للعينة، من أجل احلصول على اجابات صرحية 

  تعترب اهلدف من الدراسة.

اتصال مع املبحوثني، من اجل احلصول على اجوبة تتضمن  وتعرب االستمارة وسيلة يدخل الباحث عن طريقها يف
 ). 54-53ص،ص احلسن، إحسان حممد .(الدراسة يف سلوكيات افراد جمتمع توجيهات
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استخدم االستبيان كأداة جلمع البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة واليت قمنا بتطويرها من خالل االطالع على 
احلق  )، عماد صاحل عبد2008)،سوزان دريد أمحد زنكة (2005العديد من الدراسات السابقة منها القدومي (

متثل ممارسات سلوكية مرتبطة  يف احلالة االولية ) فقرة32على ( االستبيان، حيث اشتمل )2012(و آخرون 
وتكون سلم االجابة   ،: (الصحة الشخصية ، النشاط الرياضي، التغذية)حتتوي على ثالثة ابعاد بالوعي الصحي،

) درجة ، 1) درجات، درجة منخفضة (2) درجات، درجة متوسطة (3استجابات هي: درجة عالية ( ثالثمن 
ا تعرب عن مستوى الوعي الصحي. وصل معامل الثبات  ومت صياغة مجيع الفقرات بصيغة تعرب عن معىن إجيايب أل

 4احملكمني ومت حذف ) وهو عال ويفي بأغراض الدراسة.  ومت عرضها على جمموعة من 0.90للعينة ككل إىل (
ا اىل الصيغة عبارة  28مع عينة البحث مراهقي الثانوية ليكون يف األخري عبارات من االبعاد مما يتالئم  للوصول 

  يوضح امساء احملكمني ورتبهم العلمية. )2رقم (يوضح االداة، وامللحق  )1رقم (النهائية وامللحق 

  : صدق و ثبات -9

  صدق األداة :9-1

  أوال الصدق الظاهري ( صدق احملكمني ): -

البحث ( استبيان الوعي الصحي ) يف صورته األولية على عدد من احملكمني يف معهد علوم  لقد قمنا بعرض أداة
وقد مت إرفاق استبيان باستمارة شاملة  -بسكرة –وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة حممد خيضر 

دف كل اخلطوات السابقة إلبراز واستطالع  حتمل موضوع البحث و اإلشكالية و الفرضيات كحلول مؤقتة و 
أراء احملكمني حول مدى وضوح و صياغة كل فقرة من فقرات استبيان و مدى أمهية كل فقرة و مناسبتها للمحور 

  .الذي تنتمي إليه و بالتايل إثبات أن االستبيان املطبق صاحل لدراسة موضوع البحث

ومت التعديل  ا يتالءم وفقا لعينة الدراسةو يف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون فقد مت تصحيح االستبيان مب
   )02(امللحق رقم.يف صياغة بعض العبارات وحذف أخرى حسب رأي االساتذة

  الصدق الذايت: ثانيا:

يقصد به الصدق الداخلي لالختبار، وهو عبارة عن درجات التجريبية لالختبار املنسوبة لدرجات احلقيقية اخلالية 
طريق حساب اجلذع الرتبيعي  ملعامل الثبات االداة( حممد نصرالدين رضوان: من اخطاء القياس، ويقاس عن 

  ) .216،ص 20006

  0,94يساوي: فإن معامل الصدق الذايت ،  0,90ومبا ان معامل الثبات يساوي: 
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 .له الكلية الدرجة و االستبيان من بعد لكل بريسون االرتباط معامل يوضح): 2( رقم جدول

 معامل  حماور املقياس
  االرتباط

Sig  النتيجة  

 
مجيع فقرات 

  مقياس 

 دال 0,000 0,83 .بعد األول  1

 دال 0,000 0,77  .بعد الثاين  2

 دال 0,000 0,88  .بعد الثالث  3
موع  دال 0,000 0,82      ا

  

 ثبات االداة:  -2

حالة تطبيق نفس اداة وعين ان الدرجات اليت يتم احلصول عليها دقيقة و خالية من اخلطأ و هذا يعين انه يف 
القياس ( االستبيان)على نفس الفرد اي عدد من املرات بنفس الطريقة و الشروط ، فاننا سوف حنصل على 

نفس القيمة يف كل مرة وقد مت التحقق من ثبات استبيان الوعي الصحي من خالل معامل ألفا كرونباخ ،كما 
  هو مبني يف  اجلدول التايل:

  قيمة معامل ألفا كرونباخ  ملقاييس أداة الدراسة : يبني  )03(جدول رقم 

  الفا كرومباخمعامل   حماور املقياس
  عدد العبارات  القيمة

 أبعاد
  مقياس 

 10 0,90 بعد االول  1

 09 0,87  بعد الثاين  2
 09 0,93  بعد الثالث  3

 28 0,90  مجيع فقرات مقياس 
  

) يف  مجيع أبعاد 0.8فا كرومباخ  اكرب من احلد األدىن() جند أن معامل الثبات أل0من خالل اجلدول رقم (
   ) من مما يدل على ثباته0.90، ) ومجيع فقرات االستبيان بلغ ( 0.93، 0.87، 0.90مقياس (

ومنه نستنتج أن االستبيان الذي أعددناه ملعاجلة املشكلة املطروحة هو صادق وثابت يف مجيع فقراته وهو 
  راسة .جاهز للتطبيق على عينة الد
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  الوسائل اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة النتائج النهائية: - 10

  لغرض الوصول إىل نتائج البحث استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية:

 *املتوسط احلسايب

  

  حيث أن:

 س   = املتوسط احلسايب  
 مج س = جمموع الدرجات أو القيم  

 .ن = عدد الدرجات أو القيم

  ي*االحنراف املعيار 
            

  

  

  :حيث أن

 ع= االحنراف املعياري 
 جمموع مربعات احنرافات القيم عن املتوسط احلسايب. 2س)-مج (س =  
 .ن= عدد القيم .   

  قانون (ت) ستودنت للفروقات يف حالة عينتني متساويتني يف العدد:*
  
  

                                                                  1           2  

  2ن        1ن                                                                  

  حيث أن:

 = متوسط قيم العينة األوىل 1م
 =متوسط قيم العينة الثانية 2م

   = س  

 

2س)-مج( س  

 

ع= 
 ن

2م- 1م  

  22ع 2+ ن 21ع 1ن
 2 – 2+ ن 1ن

 ت=
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 =عدد أفراد العينة األوىل 1ن
 عدد أفراد العينة الثانية 2ن=
 م العينة األوىل =االحنراف املعياري لقي1ع
 =االحنراف املعياري لقيم العينة الثانية 2ع

   2 – 2+ ن 1*درجة احلرية = ن
  حبيث: 

  = عدد أفراد العينة األوىل1ن
   = عدد أفراد العينة الثانية.2ن

  معامل االرتباط بريسون:

 .  

  
  )457-431ص ص ،2003: البسيوين سويلم حممد(  الفا كرومباخ: 

  
 spssمتت املعاجلة اإلحصائية باستعمال برنامج  مالحظة:
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  : خالصة

 لدي تتوفرا أن هل البد ومفيدة ناجحة علمية دراسة وكل ، منهج نبدو  علمية دراسة هأن سبقمما  نستخلص
 تتوفرأن  البدو  الدراسة ومتطلبات موضوع مع تتماشى و ، ومناسبة معينة علمية منهجية ا يقو الذي الباحث

 ختدمهو  البحث متطلبات مع تتماشى ،متغريات و استبيان .....اخل  و عينة من بدقة خمتارة البحث أدوات هلدي
تمع للباحث ومفيدة صحيحة علمية حقائق ه الوصول اىلل تسمح بصفة  أمرا تعد نهجيةبامل العمل نفإ هومن ، وا

  و الوصول اىل نتائج مؤكدة. لوقتا ربح قصد احلديثة العلمية البحوث يف ضروريا
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     الدراسة :نتائج  وحتليل ضعر  /1

توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الوعي الصحي بني تالميذ هل  :االول التساؤل .1-1
  ؟ الصحة الشخصية بعداملمارسني و غرب املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية يف 

التعرف على الفرق يف مستوى الوعي الصحي بني تالميذ املمارسني و غري ل: تساؤ الغرض من ال .1-2
  يف بعد الصحة الشخصية البدنية و الرياضيةاملمارسني حلصة الرتبية 

 الصحة الشخصيةد بعل Tقيم و  و االحنراف املعياري قيم املتوسط احلسايب يبني )04اجلدول رقم (  
  .مارسنيامل للممارسني وغري

املقارنة بني 
  التالميذ

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

T  
  احملسوبة

T 
  اجلدولية

  مستوي
  الداللة

درجة 
  احلرية

الداللة 
  اإلحصائية

تالميذ 
 املمارسني

  دال   88  0,05  1,67  2,89  0,24  2,62  45

تالميذ غري 
 املمارسني

45  2,13  0,38  

 متثيل
بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  )الشخصية الصحة(يوضح نتائج البعد األول): 01بياين رقم (

  الرتبية البدنية و الرياضية

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

الممارسین

2غیر الممارسین 

2,62

2,13

0,24
0,38

2,89
2,89

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

Tالمحسوبة 
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  حتليل النتائج : 1-3

 احملسوبةTو املتعلقة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك يف اجلدول رقم ( )  الواردة تشري النتائج
 الرياضية الذي ميثل مقارنة ملستوى الوعي الصحي لديهم لتالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و

املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية  تالميذاملتوسط احلسايب لدرجات قيمة ان  يف بعد (الصحة الشخصية)
ــــ) و هذا باحنراف معياري قدر ب2,62قد بلغ ( ــ  غري التالميذ لدرجات ) يف حني بلغ املتوسط احلسايب0,24(ـــ

ـــ حلصة الرتبية البدنية و الرياضية نياملمارس ـــ ــ) باحنراف معياري قدر ب2,13(بـــ ـــ ) T) حيث كانت قيمة (0,38(ـــ
ـــاحملسوبة ب مما يدل ان ) 0,05) عند مستوي الداللة (88) وبدرجة حرية (1,67) اجلدولية (T) و (2,89(ــ

  النتائج ذات داللة إحصائية أي هناك فروق دالة.
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بني تالميذ املمارسني و  يف مستوى الوعي الصحي توجد فروق ذات داللة احصائية هل  :الثاينالتساؤل /2
  ؟ النشاط الرياضيبعد يف   املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضيةريغ

التعرف على الفرق يف مستوى الوعي الصحي بني تالميذ املمارسني و غري ؤل: تساالغرض من ال.2-1
  يف النشاط الرياضي املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

 الشخصية الصحة لبعد T وقيم املعياري االحنراف و احلسايب املتوسط قيم يبني) 05(  رقم اجلدول
  .حصة الرتبية البدنية و الرياضية املمارسني وغري للممارسني

 
بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني  (النشاط الرياضي)): يوضح نتائج البعد الثاين 02متثيل بياين رقم (

  حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

الممارسین

2غیر الممارسین 

2,6

1,87

0,3
0,35

4,06
4,06

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

Tالمحسوبة 

املقارنة بني 
موعات   ا

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

T  
  احملسوبة

T 
  اجلدولية

  مستوي
  الداللة

درجة 
  احلرية

الداللة 
  اإلحصائية

  دال  88  0,05  1,67  4,06  0,30  2,60  45  املمارسني تالميذال

تالميذ غري ال
  املمارسني

45  1.87  0,35  
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 النتائج: حتليل .2-2

 احملسوبةTو املتعلقة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك يف اجلدول رقم ( )  الواردة تشري النتائج
لتالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية الذي ميثل مقارنة ملستوى الوعي الصحي لديهم 

املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية قد بلغ  تالميذسط احلسايب لدرجات ان املتو  النشاط الرياضي بعديف 
حلصة  نياملمارسغري  تالميذ) يف حني بلغ املتوسط احلسايب لل0,30) و هذا باحنراف معياري قدر ب(2,60(

) 4,06ب() احملسوبة T) حيث كانت قيمة (0,30) باحنراف معياري قدر ب(1,87الرياضية (الرتبية البدنية و 
مما يدل ان النتائج ذات داللة  ،)0,05) عند مستوي الداللة (88) وبدرجة حرية (1,67) اجلدولية (Tو (

  إحصائية أي هناك فروق دالة. 
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هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الوعي الصحي بني تالميذ املمارسني :  لثالثاالتساؤل -3
  ؟ التغذيةو غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية يف بعد 

التعرف على الفرق يف مستوى الوعي الصحي بني تالميذ املمارسني و غري ؤل: استالغرض من ال.3-1
  التغذيةيف  و الرياضيةاملمارسني حلصة الرتبية البدنية 

 وغري للممارسني التغذية لبعد T وقيم املعياري االحنراف و احلسايب املتوسط قيم يبني)  06( رقم اجلدول
  .املمارسني

  
بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة  ( التغذية)ثالث): يوضح نتائج البعد ال03متثيل بياين رقم ( 

  الرتبية البدنية و الرياضية

  

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

الممارسین

2غیر الممارسین 

2,57

2,26

0,28
0,38

1,72
1,72

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

Tالمحسوبة 

املقارنة بني 
موعات   ا

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

T  
  احملسوبة

T 
  اجلدولية

  مستوي
  الداللة

درجة 
  احلرية

الداللة 
  اإلحصائية

تالميذ املمارسنيال   دال  88  0,05  1.67  1,72  0,28  2,57  45 

تالميذ غري ال
 املمارسني

45  2,26  0,38  
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  النتائج: . حتليل3-2

  

 احملسوبةTو املتعلقة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك يف اجلدول رقم ( )  الواردة تشري النتائج
لتالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية الذي ميثل مقارنة ملستوى الوعي الصحي لديهم 

) و 2,57املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية قد بلغ ( تالميذان املتوسط احلسايب لدرجات  التغذية بعديف 
حلصة الرتبية البدنية و ني غري املمارس تالميذ) يف حني بلغ املتوسط احلسايب لل0,28هذا باحنراف معياري قدر ب(

 (T) ) و1,72احملسوبة ب( (T) ) حيث كانت قيمة0,38) باحنراف معياري قدر ب(2,26الرياضية (
مما يدل ان النتائج ذات داللة إحصائية  ،)0,05) عند مستوي الداللة (88) وبدرجة حرية (1,67اجلدولية (

  أي هناك فروق دالة. 
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  / مناقشة النتائج2

 مناقشة نتائج الفرضية االويل: 2-1

موعة التالميذ املمارسني حلصة عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى   موعتني تبني أن درجة ا ا

موعة التالميذ غري املمارسني حل صة الرتبية البدنية والرياضية الرتبية البدنية والرياضية كانت أكرب مقارنة  مع درجة ا

مقارنة بالتالميذ ) كما أن االحنراف املعياري كان كبري عند تالميذ غري املمارسني حلصة 2,13>2,26أي (

) فقد كانت 2,89) احملسوبة واملقدرة ب (T) أما بالنسبة  لقيمة (0,24>0,38املمارسني للحصة أي (

) ومستوى 88) عند درجة حرية (1.67> 2,89) أي (1.67) اجلدولية واملقدرة ب (Tأكرب من قيمة (

ميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية و ) وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تال0.05داللة (

الرياضية و تالميذ غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية على مستوى البعد االول (الصحة الشخصية) من 

خالل استبيان دراسة مقارنة ملستوى الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية 

د فروق ذات و ة و على ضوء هذه النتائج املتحصل عليها نقبل الفرضية االوىل للدراسة اليت حققت: وجوالرياضي

الصحة (البدنية والرياضية  للبعد االول داللة إحصائية بني التالميذ املمارسني وغري املمارسني حلصة الرتبية 

أن الكثري يعتقد  ) 2001ابراهيم سالمة ( اء الدين حيث يشري  اىل اجلانب النظريو استنادا   )الشخصية

 خرون أن الرتبية الرياضية والرتبيةآيف جمال الرتبية الصحية، ويعتقد  يؤهل الفرد للعمل أن ميدان الرتبية الرياضية

ما يعربان عن شيء واحد وهو ضرورة االهتمام برتبية األفراد، وميكن القول أنه   الصحية برناجمان متحالفان ، أل

مدرسة  يفاملختلفة ، وضمان أن يعمل  الكليات يفحالة اإلعداد الصحيح ملدرسي الرتبية البدنية الرياضية يف 

 يفالرياضية ، وىف حالة اقتناع مدير املدرسة بأمهية رسالة الرتبية الرياضية  تتوافر فيها مجيع اإلمكانيات واملنشآت

وتعليم  نشر الوعى الصحي يفا لرياضية القيام بدور هام جدهذه احلالة يستطيع مدرس الرتبية ا يف، ء النشإعداد 

يف املدرسة، وخاصة إذا كان  السلوك الصحي السليم من خالل درس الرتبية الرياضية واألنشطة املختلفة اليت تتم

وك ما ميكنه من القيام برسالته ، وكذلك إذا متتع بسل هذا املدرس يتمتع بصحة جيدة ولديه من املهارات احلركية

  )19-18،ص ص2009(مي أبو هاشم: التالميذ. صحى سليم حيرص على اتباعه أمام
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عملية الرتبوية داخل احلصة، فعليه تقع لل القائد الرئيسيهو فاستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  وهذا ما نالحظه يف
املسئولية تربية التالميذ تربية صحية من خالل تعديل سلوكهم الصحي لذلك ينبغي على االستاذ ان يكون منوذجا 
حسنا من حيث قوة الشخصية وحسن املظهر والنظافة والطموح و الثقة بالنفس ...اخل حيت يكون قدوة لتالميذه 

يتمتع بصحة جيدة و ميارس عادات صحية  هلذا وجب على االستاذ ان من الصحة ، ليصلون اىل مستوى عايل
النصائح واالرشادات يف احلصة ( نزع احللي تقدمي اىل ذلك  ضافةاإلبو سليمة و حيافظ على سالمته الشخصية، 

ا النشاط الرياض ي)  وعلى هذا اساس اللباس الرياضي، تقليم االظافر، اوقات الراحة، نظافة البيئة اليت ميارس 
بطريقة تلقائية معارف واملعلومات و ممارسات صحية  خلصة الرتبية البدنية و الرياضية يكتسب التالميذ املمارسني

 ان الرتبية الصحية الشخصية ويرى املتوكللتصبح يف داخلهم وتوجه سلوكهم لالكتساب الصحة الشخصية ،
إذ جيب على الفرد أن  افة، والنوم، والراحة،والنظ ،الرياضي النشاط ومزاولة تعلق بتوعية الفرد بأمهية الصحة،ت

حيرص على نظافة جسمه باستمرار ، وتناول األغذية املفيدة، واالبتعاد عن التدخني، وأخذ الوقت الالزم للراحة 
 ولكي حيافظ الفرد على صحته عليه أن:

  )74،ص2003:(املتوكل.حيرص على سالمة بدنه وبيئته من خالل السلوك اإلجيايب -

 إىل يؤدي الرياضي النشاط فممارسة الصحة حتقيق حنو سليما طريقا يعترب الرياضي النشاط مزاولةذا فإن و 
  .وختاص من العادات السيئة )العصيب العقلي، التنفسي، الدوري،( املختلفة اجلسم وأجهزة كفاءة عمل حتسني

الصحية و الذي ترجم اىل اهداف تربوية و سلوكية عن طريق  ومما سبق يتم ترسيخ السلوك الصحي والتوعية
 احلصة مبسامهة االستاذ حبيث يتم جتسيدها من طرف التالميذ يف الواقع العملي.

م غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية  وهذا ما جيعل مستوى الوعي الصحي لديهم مرتفع مقارنة بأقرا
  يف جمال الصحة الشخصية .

  

  

  

  

  

  



و مناقشة نتائج الدراسةعرض                              :                     الثانيالفصل   
  

97 
 

  :الثانية الفرضية نتائج مناقشة.2-2

موعتني لدى احلسابيني املتوسطني بني مقارنة إجراء عند   موعة درجة أن تبني ا  حلصة املمارسني التالميذ ا
 أي والرياضية البدنية الرتبية صةحل املمارسني غري تالميذ درجة مع  مقارنة أكرب كانت والرياضية البدنية الرتبية

 لتالميذبا مقارنة للحصة املمارسني غري تالميذ عند كبري كان املعياري االحنراف أن كما) 1,87>2,60(
 كانت فقد) 4,06( ب واملقدرة احملسوبة (T) لقيمة  بالنسبة أما) 0,30>0,35( أي للحصة املمارسني

 ومستوى) 88( حرية درجة عند) 1.67> 4,06( أي) 1.67( ب واملقدرة اجلدولية (T) قيمة من أكرب
 و البدنية الرتبية حلصة املمارسني تالميذ بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على يدل ما وهذا) 0.05( داللة

 من) الرياضي النشاط( الثاين البعد مستوى على الرياضية و البدنية الرتبية حلصة املمارسني غري تالميذ و الرياضية
 البدنية الرتبية حلصة املمارسني غري و املمارسني التالميذ بني الصحي الوعي ملستوى مقارنة دراسة استبيان خالل

 ذات فروق وجود: حققت اليت للدراسة الثانية الفرضية نقبل عليها املتحصل النتائج هذه ضوء على و والرياضية
 النشاط( الثاين للبعد  والرياضية البدنية الرتبية حلصة املمارسني وغري املمارسني التالميذ بني إحصائية داللة

 هي فلذلك العامة الرتبية من هام جزء الصحية الرتبية بان )1997 سالمة الدين اء(يشري حيث ،) الرياضي
  البدنية الكفاية و السالمة لتحقيق الصحي سلوكهم تطوير و تعديل على تعمل

  ) 42، 1997:سالمة( .  الصحية الرتبية اساليب و طرق بني من الرياضي النشاط وإن

 وخاصة الصحي املستوى لرفع عملية الناحية من الرياضية باألنشطة االهتمام بوجوب العلمية الدراسات وأثبتت
ما التنفسي و الدوري اجلهازين كفاءة  العضلي اجلهاز وحاصة اخرى االجهزة عن مباشر بشكل املسؤوالن كو

  .)5،ص2012:آخرون و احلق عبد عماد(

 متزنا شامال اعدادا الفرد اعداد اىل دف تربوية عملية وهي الرياضية و البدنية الرتبية  االنشطة هذه بني من وتربز
 فتدخل واالجتماعية اخللقية و النفسية النواحي من الكثري الفرد فيكتسب الرياضية انشطة ممارسة خالل من

 التالميذ دافعية يف يزيد مما االخرى للمواد اليومي الروتني من خترجهم و  التالميذ انفاس يف البهجة و السرور
م و الصحي سلوكهم تعديل و تطوير على يعمل ما وهذا الرياضية االنشطة ملمارسة  السالمة حتقيق على مساعد

 احلالة و الرياضي للنشاط املناسبة املالبس ارتداء االنشطة، بداية يف االمحاء( عملية فمثال البدنية، الكفاية و
 من النصائح تقدمي مع الرياضية املمارسة خالل من يكتسب هذا كل) املناسب الرياضي احلذاء تنعل و اجلوية
 االنشطة خالل من التالميذ لدى الصحية السلوكيات و االجتاهات و املعارف تعزيز بالتايل و االستاذ طرف

  .الرياضة

 طريق عن صحية سلوكيات و معارف يكتسبون الرياضية و البدنية الرتبية حلصة املمارسني التالميذ فان سبق مما و
  .الرياضية و البدنية الرتبية حصة يف املقدمة االنشطة
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م مقارنة مرتفع لديهم الصحي الوعي مستوى جيعل ما وهذا  الرياضية و البدنية الرتبية حلصة املمارسني غري بأقرا
م الرياضي النشاط جمال يف   .العملي الواقع يف ال
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  :لثةمناقشة نتائج الفرضية الثا.2-3

موعة التالميذ املمارسني حلصة الرتبية  موعتني تبني أن درجة ا عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى ا
أي صة الرتبية البدنية والرياضية البدنية والرياضية كانت أكرب مقارنة  مع درجة التالميذ غري املمارسني حل

موعة 2,26>2,57( ) كما أن االحنراف املعياري كان كبري عند التالميذ غري املمارسني للحصة مقارنة با
) فقد  1,72احملسوبة واملقدرة ب ( (T) ) أما بالنسبة  لقيمة0,28>0,38التالميذ املمارسني للحصة أي (

) 88حرية ( درجة عند) 1.67> 1,72) أي (1.67اجلدولية واملقدرة ب ( (T) كانت أكرب من قيمة
) وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املمارسني حلصة الرتبية 0.05ومستوى داللة (

 التغذية)( لثالبدنية و الرياضية و التالميذ غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية على مستوى البعد الثا
من خالل استبيان دراسة مقارنة ملستوى الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية 

للدراسة اليت حققت: وجود فروق  الثالثةالبدنية والرياضية و على ضوء هذه النتائج املتحصل عليها نقبل الفرضية 
 )تغذية(ال لثرسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية  للبعد الثاذات داللة إحصائية بني التالميذ املمارسني وغري املما

 الغذائية السلوكيات أن على )1992(  هيمبراإ ليلى حممد" ، )1991(  سالمة حممد من ممدوح ويتفق كل
 فيتعودونراد األف ا يقوم اليت األفعال تكرار نتيجة تتكون و الفرد يكتسبها اليت رىاألخ السلوكيات مثل تعترب
 ألن العادة تكوين خالل من األفعال هذه مراعاة جيب لذلك ، بسيطة سهلة ممارستها عملية تصبح وبذلك عليها
  .الطريقة بنفس ممارستها يف ويستمر التلميذ ستالزم تكونت مىت العادة

يد عبد أمحد مسرية وترى  عن واالرشاد النصح يف اءاآلب تأثري من أقوى املعلم تأثري يكون قد ) 2003" ( ا
  )36،ص2009(مي ابو هاشم حممد:.املدرسة يف الغذائي والسلوك العادات تصحيح طريق

االجيابية االجتاهات الصحية عارف و امليلعب دورا فعاال يف اكساب تالميذ  و الرياضية  استاذ الرتبية البدنية فبتايل 
رص على تقدمي املريب و املوجه لسلوك التالميذ من خالل تأثريه على اجلانب املعريف للتالميذ حبيث حي يعد  ألنه

 لإلرشاد و توجيه وذلك داخل حصة الرتبية البدنية والرياضية فيقوم بتقدمي النصائح املعلومات و احلقائق الصحية 
افطار الصباحية و جتنب االكل بكمية كبرية قبل النشاط الرياضي و جتنب شرب املاء  كضرورة تناول وجبةخمتلفة  

إلنتاج الطاقة من اجل االستفادة منها ل الكالسيومو  فيتاميناتالبارد بعد انتهاء احلصة ودور عناصر الغذائية كال
املعلومات و النصائح اليت ترتجم اىل ، فيستفيدوا التالميذ من هذه  الضرورية و الالزمة عند ممارسة النشاط الرياضي

  ممارسات سلوكية  ويكونوا قادرين على تطبيقها يف احلياة اليومية.

مبستوى من الوعي الصحي يف جمال التغذية أكثر  يتميزونوهذا ما جيعل التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية  
  من التالميذ غري املمارسني. 
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  خالصة عامة:

انطلقت هذه الدراسة من اشكالية مفادها البحث عن وجود اختالف يف مستوى الوعي الصحي بني         
الوعي الصحي  التالميذ املمارسني و غري املمارسني وبذلك اجتهت الدراسة اىل البحث يف الرتبية الصحية و

ا  كما تطرقنا اىل الوعي الصحي من حيث املفهوم و انواع وطرق  وكذلك امهية واهداف الرتبية الصحية و جماال
 الرتبية البدنية و الرياضية أستاذ عن  حملة إلقاءاكتسابه وخالل الدراسة مت التطرق اىل الرتبية البدنية بصفة عامة و 

 حيث من والرياضيةالرتبية البدنية  درس ىلإالتطرق  أيضا ومته و ومسؤوليات هوخصائص هوواجبات همفهوم حيث من
و خصائص النمو و  وأنواعها املراهقة دراسة أيضا ومت ، و االمهية و االهداف و غريها من العناصر االخرى مفهو امل

اىل ان حصة  التوصل مت االستبيان نتائج مناقشة خالل ومن هوعلي ،املشكالت و االزمات اليت تواجه املراهق
الرتبية البدنية و الرياضية هلا دور اجيايب يف تنمية الوعي الصحي من مجيع ابعاده لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

وكذلك تدخل عوامل اخرى كشخصية االستاذ وخربته و كفاءته و االهداف الرتبوية و نوع االنشطة املقدمة و 
  ........اخل وحىت االسرة و املؤسسات الرتبوية ايضا

و يف االخري ميكن القول ان ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرياضية ، هلا دور فعال و اجيايب يف تنمية الوعي 
م على حتقيق السالمة و الكفاية البدنية بغرض  الصحي للتالميذ و تعمل على تطوير سلوكهم الصحي و مساعد

مع طموحاته و هذا من خالل  استغالل اوجه االنشطة املقدمة و اعداده وتربيته تربية صحية سليمة مما يتناسب 
ا جمرد معلومات اىل سلوكات يطبقها يف  نصائح و االرشاد االستاذ يف تنمية املعلومات و املعارف الصحية من كو

  حياته اليومية، وبذلك حققت اهداف االفراد .
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  االستنتاجات :
  ا يستنتج الباحثون:يف ضوء نتائج الدراسة و مناقشته

/  يوجد الفرق يف مستوى الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية و التالميذ غري  1
موعتني تبني املمارسني يف البعد االول ( الصحة الشخصية )  عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى ا

موعة التالميذ موعة التالميذ  أن درجة ا املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية كانت أكرب مقارنة  مع درجة ا
احملسوبة اكرب من اجلدولية و هذا ما يدل T  و  )2,13>2,26(  صة الرتبية البدنية والرياضيةغري املمارسني حل

  0,05على وجود فروق ذات داللة االحصائية عند مستوى 
ستوى الوعي الصحي بني التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية و التالميذ غري وجد الفرق يف م/ ي2

موعتني املمارسني للحصة يف البعد الثاين ( النشاط الرياضي )  عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى ا
موعة التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية  موعة تبني أن درجة ا والرياضية كانت أكرب مقارنة  مع درجة ا

 واملقدرة احملسوبة  (T)  نسبة انأ كما) 1,87>2,60(  صة الرتبية البدنية والرياضيةالتالميذ غري املمارسني حل
وهذا داللة   )1.67> 4,06( أي) 1.67( ب واملقدرة اجلدولية (T) قيمة من أكرب كانت فقد) 4,06( ب

 للبعد  والرياضية البدنية الرتبية حلصة املمارسني وغري املمارسني التالميذ بني إحصائية داللة ذات فروق وجودعلى 
احملسوبة  T، وميكن القول ان الفرق هنا كبري يف درجات متوسط احلسايب و حيت قيمة )الرياضي النشاط( الثاين

  حبكم  ان التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية يف امليدان العملي . 0,05عند مستوي
موعة التالميذ املمارسني حلصة الرتبية  للفئتنيعند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني  /3 تبني أن درجة ا

صة الرتبية البدنية والرياضية أي البدنية والرياضية كانت أكرب مقارنة  مع درجة التالميذ غري املمارسني حل
 (T) ) فقد كانت أكرب من قيمة1,72احملسوبة واملقدرة ب ( (T) ) أما بالنسبة  لقيمة2,26>2,57(

) وهذا ما يدل على وجود 0.05مستوى داللة ( عند) 1.67> 1,72) أي (1.67اجلدولية واملقدرة ب (
صة الرتبية البدنية و الرياضية و التالميذ غري املمارسني حلصة فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املمارسني حل

من خالل استبيان دراسة مقارنة ملستوى الوعي (التغذية)  لثالرتبية البدنية و الرياضية على مستوى البعد الثا
ائج املتحصل الصحي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية و على ضوء هذه النت

نستنتج ايضا ان التالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية يتصفون مبستوى وعي الصحي ال  عليها نقبل 
م اللذين ال ميارسون حصة الرتبية البدنية و الرياضية   بأس به مقارنة بأقرا

  
  
  
   
  
  



102 
 

  االقرتاحات
  

  ا يف هذا اجلانب املتعلقة بدراسة اختالف مستوى الوعي الصحي لدي من خالل الدراسة اليت قمنا 
التالميذ املمارسني و غري املمارسني حلصة الرتبية البدنية و الرياضية ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات و 

 .التوصيات
 احلصة أمهية على أكثر التعرف يتم حىت والرياضية البدنية الرتبية حصة ملزاولة الساعي احلجم زيادة 

 .منها املرجوة واألهداف
 الوعي الصحي. تنمية يف الرياضية البدنية للنشاطات جيايباال الدور إبراز ضرورة 
 يف همامل لدوره ،نظرا الدراسي نهاجامل ضمن الكايف الساعي احلجم والرياضية البدنية الرتبية  حصة إعطاء 

 .العقلية و البدنية القدرات تنمية
 و البدنية الرتبية حصة ألهداف وفقا ، الثانوية باملرحلة الرياضية و البدنية الرتبية منهاج يف النظر إعادة 

 اساسي مطلب باعتبارها الصحية و العقلية و االجتماعية و النفسية و البدنية التنمية حتقق واليت الرياضية
تمع يف  .ا
 املادة هذه حمتويات على أكثر االطالع أجل من والرياضية البدنية الرتبية جمال يف نظرية دروس اقتباس. 
 تالميذ عند الصحي الوعي تنمية يف واملسؤوليات األدوار ببعض الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ قيام 

 .الثانوية املرحلة

       

 
 



 
 

بسكرة جامعة دمحم خيضر   

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

كيةرقسم التربية الح  

والمراهق عند الطفل  التخصص: تربية حركية  

 

 

 أخي التلميذ أختي التلميذة تحية طيبة وبعد:

الوعي الصحي بين لمستوى دراسة مقارنة في إطار القيام بدراسة ميدانية بعنوان: "

".ممارسين لحصة التربية البدنية و الرياضية التالميذ الممارسين و غير ال  

-دراسة ميدانية ببعض ثانويات بلدية بسكرة -  

تخرج لنيل شهادة الماستر في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية مذكرة  إلنجاز

.تخصص تربية حركية عند الطفل والمراهقوالرياضية   

منك  نرجوصفتك الشخص المؤهل لتزويدنا بالمعلومات المناسبة لهذا الموضوع ،بو 

اإلجابة على األسئلة االستبيان بعناية ،ونتعهد بحفظ سرية إجابتك التي لن تستخدم إال 

 ألغراض العلمية.

 البيانات الشخصية للتلميذ:

..............المستوى الدراسي:  

الرياضيةو ال أمارس حصة التربية البدنية       أمارس حصة التربية البدنية و الرياضية         

مالحظة: الرجاء قراءة كل عبارة في الصفحة الموالية ثم اإلجابة عليها بوضع عالمة)×(في 

 الخانة التي تناسب رأيك ، مع العلم انه ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة هو.

 

 

 

5102/5102 الجامعية:السنة   

 استمارة استبيان

منا جزيل الشكر  ولكم    
 



 
 

 

 العبارة موافق  محايد  غير موافق
 الرقم 

 10 أفتح نوافذ القاعة الدراسية بشكل متكرر   

 15 أفضل مشاهدة التلفاز من مسافة بعيدة   

المبكرين يعطي النشاط و الحيوية االستقاظالنوم و      10 

األمر ذلك احتاجأهتم بتقليم أظافر يداي و قدماي كلما      10 

بأي نشاط رياضي عند القيام أهتم بنظافة جسمي      12 

 12 أحب النوم و الراحة لساعات كافية   

 10 وجبة اإلفطار الصباحية ضرورية كل يوم   

 10 أتجنب السهر المستمر لمدة طويلة   

أعراض مرضية لديأراجع الطبيب عند ظهور      10 

 01 أقوم بفحص طبي شامل كل سنة   

األنشطة الرياضية االشتراكفيأحب      00 

 05 أمشي لمسافات طويلة بغرض تنشيط الدورة الدموية   

 00 أبتعد عن ممارسة النشاط الرياضي إذ شعرت بالتعب   

األنشطة الرياضية يقدم لي الرضا  فياالشتراك    

 بالنفس و السعادة

00 

أرتدي المالبس الرياضية المناسبة للحالة الجوية أثناء    

 حصة التربية البدنية و الرياضية

02 

 02 أتنعل الحذاء المناسب للنشاط الذي أمارسه   

بداية األنشطة الرياضية فيأهتم باإلحماء لمدة كافية      00 

ألبس الحلي ) الخاتم ، العقد ، السوار(  أثناء حصة ال    

 التربية البدنية و الرياضية

00 

عندي بطاقة صحية داخل المؤسسة مسجل عليها    

 حالتي الصحية

00 

أتناول الخضروات و الفواكه الطازجة أكثر من    

 المعلبة

51 

عن الطعام المقلي و أفضل المطهي ابتعادأحاول      50 

أوقاتها فيأتناول وجباتي الغذائية      55 

 50 أنوع في مواد الغذائية التي أتناولها   

 50 سوء التغذية يسبب نقص الوزن   

 52 يؤدي الى الكساح D نقص فيتامين   

 52 تناول الحليب و مشتقاته يغذي الجسم بالكالسيوم   

التغذيةالبدانة )السمنة ( أحد مظاهر سوء      50 

 50 أحافظ على وزني بشكل مناسب   
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