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 مقدمة:

تعد عملية التعليم فنا عظيما ال يقدر عليه إال من هو مؤهل علميا، مهنيا، ثقافيا، و ال شك يف أن التقدم الذي بلغه 
 تطوير العمل الرتبوي و من  م تطوير املعلم و وييفته، يحيث ال تعد هذ  ميدان الرتبية و التعليم كان له أثر كبري يف

الوييفة قاصرة على جمرد تلقني املعلومات، و إمنا اجتهت إىل هدف حتقيق شخصية انسانية متكاملة و قادرة على 
 العمل و التفكري.

ما هو معلوم مادة كباقي املواد األخرى تعمل و الرتبة البدنية و الرايضية هي جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة، و هي ك
على تنمية الشخصية لدى الفرد من خمتلف النواحي منها احلركية و النفسية و االجتماعية، معتمدة على النشاط 
احلركي يف ذلك، و الذي يتغذى من األنشطة البدنية و الرايضية، من أجل العمل على حتقيق أكرب قدر من تعلم 

ة، و من أجل حتقيق غاية مقصودة و هي الرضا احلركي لدى املتعلمني أو املتمدرسني، على ما اكتسبو  املهارات احلركي
و استوعبو  من حركات و مهارات و أنشطة رايضية و خملف التقنيات الفيزيولوجية، و أصبح مجيع العاملني يف جمال 

تلقني أكرب قدر من املهارات و احلركات و زايدة الرتبية البدنية و الرايضية يقدمون يد املساعدة من أجل تعليم و 
دافعية و رضا املتعلم الكتساب املعارف و اخلربات، و هنا من أجل حماولة حتقيق أكرب درجة من الرضا احلركي عن 

 هذ  املكتسبات اليت مت تعلمها.

التدريس فاختلفت يف و نظرا للتطور الذي طرأ على عملية التعليم و اجلدل القائم من أجلها تعددت أساليب 
مضموهنا و شكلها، و ما هي إال جمموعة من اخلطوات اليت يتبعها املدرس من أجل حتقيق أهداف معينة و إن كانت 
هناك أساليب متعددة، فذلك يرجع إىل أفكار املتخصصني يف هذا اجملال عرب عصور احلياة البشرية و كذلك إىل ما 

دريس، و اصبح على املعلم اختيار األسلوب الذي يتفق مع موضوع الدراسة، توصل إليه علماء النفس عن ماهية الت
 و حسب احلالة اليت يكون فيها التلميذ أو الطالب.

و النشاط االنساين و تفاعل الفرد مع اآلخرين يتم يف ضوء عملية مصممة جلميع املعلومات املتولدة و مجيع أنواع 
 .1األجهزة اإلدراكية )العني، األنف، اليد..إخل( املداخالت أتيت غلينا عن طريق األنظمة و

كما أكد العلماء أن حركة االنسان هي جمال الدراسة األساسي لنظام الرتبية البدنية و الرايضية، فهي أساس ألداء   
در ويائف االنسان و هي ذلك اجلانب احليوي من ثقافة أي جمتمع و هي اخلربة اجلمالية و التعبريية له، كما اهنا مص

                                                           
 127، ص1997طلحة حسن الدين: علم احلركة التطبيقي، اجلزء األول، دار الفكر العريب، سنة  1



 

لقيمة االنسان و اليت تضفي معنا حلياته، و الرضا و العمل هو حصيلة العوامل املتصلة ابلعمل اليت جتعل الفرد حمباً له 
 .2مقبالً عليه

و تلعب أساليب التدريس دورا مهما يف العلية التدريسية يف جمال الرتبية البدنية و الرايضية، فهي تسمح للمدرس أن 
ال و أتثريا و حتكما يف عملية التدريس للرتبية البدنية و الرايضية، فإذا كانت واضحة  غري يكون أكثر مرون و مشو 

مبهمة و سهلة الوصول إىل املتمدرس إلعطائه املعلومات املطلوبة فهنا تعد انجحة، أما إذا كانت املهارات املعطاة مل 
 سلوب املتبع.   تلقى الرضا املطلوب من طرف املتمدرس وجب هنا إعادة النظر يف األ

إذن من أجل معرفة خمتلف هذ  األساليب و ما هي األكثر جناحا يف حتقيق الرضا احلركي لدى املتعلمني أثناء 
ممارستهم للرتبية البدنية و الرايضية قمنا هبد  الدراسة و اليت قسمت إىل مدخل عام و الذي تطرق فيه الباحث إىل 

ابقة و أمهية البحث، حيث مت تقسيم الدراسة إىل اببني ابب نظري و ابب االشكالية و الفرضيات و الدراسات الس
تطبيقي، حيث جاء الباب النظري بثالثة فصول الفصل األول و الذي تكلمنا فيه عن أساليب التدريس و تطرقنا فيه 

ي و تطرقنا فيه عن مفهوم أساليب التدريس و مت شرح أربعة أساليب تدريسية، أما الفصل الثاين فخصص للرضا احلرك
إىل مفهوم الرضا و أمهيته و العامل املؤثرة يف التعلم احلركي، و جاء الفصل الثالث عن الرتبية البدنية و الرايضية و 

 الذي كان آخر فصل يف هذا الباب.

و الذي أما الباب الثاين و هو الباب النظري فيحتوي على فصلني، الفصل األول منهجية البحث و اجراءاته امليدانية 
حيتوي على الدراسة االستطالعية و منهج و جمتمع و عينة البحث و كذلك أدوات الدراسة، أما الفصل الثاين فتم فيه 

 عرض و حتليل و مناقشة النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ى الطموح و بعض املتغريات األخرى لدى معلمات املرحلة االبتدائية، املؤمتر العلمي حممد عفاف حممود: الرضا عن مهنة الرتبية البدنية و الرايضية و عالقتها مبستو   2

 .728،ص1984اخلامس، جامعة حلوان مصر، سنة
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 اإلشكالية: -1

تاذ آلخر لكون كل منهم طرقه تعد أساليب التدريس إحدى احملاور األساسية يف عملية التدريس و هي ختتلف من أس
و أساليبه احملددة اخلاصة به اليت يتبعها و هلذا ال يوجد أسلوب حمدد ميكن تفضيله عن سوا  من األساليب األخرى، 
على اعتبار أن هذ  املسألة مرتبطة و متعلقة ابملدرس نفسه و عنايته الدقيقة ابلنتائج املراد حتقيقها و حتقيق أكرب رضا 

 ناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية من خالل ما يكتسبه من مهارات و حركات.للمتعلم أث

و تعترب الرتبية البدنية جزءا متكامال من الرتبية العامة و ميدان جترييب هدفه تكوين الفرد الالئق من الناحية البدنية و 
رئيسي يف عملية التعليم و التعلم، و الذي االنفعالية و االجتماعية كما يعترب أستاذ الرتبية البدنية صاحب الدور ال

يعمل على اختبار أوجه النشاط الرايضي املناسب يف الدرس، حيث يستطيع من خالهلا حتقيق أهداف تعليمية تربوية 
و تلقني التالميذ أكرب كم من احلركات و النشاطات و املهارات احلركية، لتحقيق هذا الرتابط بينهما جيب إتباع طرق 

ب تدريس معينة حتدد طبيعة اهلدف التعليمي املراد حتقيقه، و ال يوجد أسلوب مثايل فاألستاذ هو الذي حيدد و أسالي
األسلوب املناسب الذي حيقق أكرب درجة من التعلم و الرضا احلركي، عن احلركات و املهارات املكتسبة للوصول إىل 

 أعلى املستوايت الرايضية.

اإلنساين هي التفاعل يف النواحي النفسية و الفيزيولوجية و العصبية، كعمليات داخلية و ينظر إىل احلركة يف اجملال 
ابإلضافة إىل النواحي أو املظهر اخلارجي للحركة متمثل يف النواحي الديناميكية، و معرفة احلركة و دراستها أمر 

أن دراسة احلركة جيب أال  ماينلرى ضروري لكل العاملني يف اجملال الرتبوي و اجملال املدرسي خاصة، و على دلك ي
تتوقف عند الناحية النظرية فقط بل جيب أن تتعدى ذلك إىل املمارسة العملية و هي اخلطوة األوىل حنو التعليم 
الصحيح، من خالل ما تقدمه للرايضيني بياانت حسية و اليت تشكل أفق مدركاته و هبا يعرف ما يتصل بنفسه و 

الفرد لياقته و مفاهيمه و قيمة املستوى احلركي أساسا، و أيضا على املستوى االنفعايل، جسمه، و عن طريقها ينمي 
 .1املعريف، االجتماعي

و الرضا احلركي أبنه حصيلة املشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد حنو نشاط معني و تعرب عن مدى اإلشباع املناسب 
 .2ا النشاطحلاجاته و حتقيق أهدافه اليت من أجلها يتحقق هب

تعد املرحلة العمرية اليت مير هبا تالميذ الثانوية مرحلة حرجة يف حياة اإلنسان، أال و هي مرحلة املراهقة، اليت متثل 
مرحلة من املراحل األساسية يف حياة اإلنسان و أصعبها، لكوهنا تشمل علة عدة تغريات جسمية و عقلية، إذ تتفرد 

و قلة التوافق العضلي العصيب ابإلضافة إىل النمو اإلنفعايل و التخيل حيث وصفها  خباصية النمو السريع الغري منظم
ستانلي هول أهنا فرتة عواصف و توتر شديد تكنفها األوهام النفسية، و تسودها املعاانة و اإلحباط و الصراع و القلق 

                                                           
 .33، ص 1996بسطري عبد الكرمي، أسس و نظرايت احلركة، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، مصر   1

 .101، ص1989املضمار، جملة العلوم الرايضية، اجمللد األول، العدد الثاين، كية الرتبية البدنية و الرايضية للبنات، القاهرة السند  حممود مسري طه، مقياس الرضا احلركي املتسابق و  2
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ملدرس العناية البالغة ابألساليب و املشاكل و صعوبة التوافق، و نظرا لصعوبة هذ  املرحلة و تعقدها وجب على ا
التدريسية الواجب اتباعها أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، من أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من من الرضا احلركي 

 و هذا ما جعلنا نطرح التساؤل التايل:

نوية أثناء حصة الرتبية ما هو أثر استخدام بعض أساليب التدريس على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثا -
 البدنية و الرايضية؟

 و تندرج ضمن هذ  اإلشكالية العامة التساؤالت الفرعية و متثلت يف:

 هل يؤثر األسلوب األمري على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟ -

 و الرايضية؟ على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية هل يؤثر األسلوب التدرييب -

 هل يؤثر األسلوب املتشعب )حل املشكلة( على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟ -

 هل يؤثر أسلوب االكتشاف املوجه على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟ -

 فرضيات البحث: -2

 الفرضية العامة:

ريس على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية و يؤثر استخدام بعض أساليب التد -
 الرايضية.

 الفرضيات اجلزئية:

 يؤثر األسلوب األمري على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. -

 ضية. على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الراييؤثر األسلوب التدرييب -

 يؤثر األسلوب املتشعب) حل املشكلة( على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. -

 يؤثر أسلوب االكتشاف املوجه على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. -

 أمهية الدراسة: -3

 .و هي فرتة املراهقةحساسة  هذ  الدراسة متس شرحية هامة من اجملتمع خالل فرتة منو
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 التعرف على األسلوب الناجح املستخدم يف عملية التدريس من أجل حتقيق أكرب قدر من الرضا احلركي.

 أن تكون هذ  الدراسة إنشاء هللا مرجعا و دعما للدراسات املماثلة و الناشطني يف جمال الرتبية البدنية و الرايضية.

 أهداف الدراسة: -4

 ألساليب التدريسية املستخدمة يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية.التعرف على بعض ا -

 التعرف على األساليب األكثر استعماال من طرف األساتذة لتحقيق الرضا احلركي. -

 التعرف على األثر الذي حتدثه أساليب التدريس لتحقيق الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. -

 ختيار األساليب املناسبة يف عملية التعليم و التدريس.إبراز أمهية ا -

 إبراز  أثر األساليب التدريسية  على الرضا احلركي. -

 أسباب اختيار املوضوع: -5

 نقص الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع مع وجود دراسات مشاهبة سطحيا.

صص طلبة معاهد الرتبية البدنية و إن موضوع الدراسة يندرج ضمن طلب ختصص الباحثني يف هذا اجملال و خت
 الرايضية املقبلني على عملية التدريس و اخلروج غلى امليدان.

معرفة ما هي أنسب األساليب التدريسية اليت يستحسن اتباعها من اجل حتقيق أكرب درجة من الرضا احلركي لدى 
 تالميذ الطور الثانوي.

 حتديد املفاهيم و املصطلحات: -6

 س:أساليب التدري

تعترب أساليب التدريس من مكوانت املنهج الرتبوي ذلك ألن األهداف التعليمية و احملتوى الذي خيتار  املختصون من 
املناهج اليت ال ميكن تقوميها إال بواسطة األستاذ و األساليب اليت يعتمد عليها يف تدريسه، لذلك ميكن اعتبار 

ت املنهج و األسلوب هبذا يتضمن املواقف التعليمية اليت تتم داخل التدريس مبثابة مهزة وصل بني التلميذ و مكوان
 .  1الفصل و اليت ينظمها األستاذ والطريقة اليت يتبعها

                                                           
 147،ص1996أمني أنور اخلويل: أصول الرتبية املهنية و اإلعداد املهين، دار الفكر العريب القاهرة، سنة   1
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ل هبا األستاذ أسلوب التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، أو هو و هو الكيفية اليت يتناو  املفهوم اإلجرائي:
التدريس بصورة متيز  عن غرب  من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة،  األسلوب الذي يتبعه املعلم يف تنفيذ طرق

 أي أنه ميكن القول أن األسلوب يرتبط ابخلصائص الشخصية للمعلم.

 مفهوم حصة الرتبية البدنية و الرايضية:

املهارات و اخلربات تعترب حصة الرتبية البدنية و الرايضية جزء من الربانمج الدراسي، لكوهنا يستمد التالميذ منها 
احلركية و الكثري من املعارف اليت تغطي اجلوانب الصحية و االجتماعية و النفسية، ابإلضافة إىل املعلومات اليت تغطي 
اجلوانب العلمية لتكوين اجلسم و ذلك ابستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات و األلعاب املختلفة اجلماعية و 

 .1الفردية

البدنية و الرايضية قاعدة اساسية لتطوير املنظومة الرتبوية و متثل أساسا للتعليم و التحسني و احملافظة تشكل الرتبية 
 .2على الكفاءات النفسية و كذا احلركية ابلنسبة للطفل و الشاب يف األواسط الرتبوية

 املفهوم اإلجرائي:

ميية مثل: العلوم الطبيعية و الكيمياء و اللغة، و لكنها تعترب حصة الرتبية البدنية و الرايضية أحد أشكال املواد األكاد
ختتلف عن هذ  املواد لكوهنا متد الكثري من املعارف و املعلومات اليت تغطي اجلوانب النفسية و الصحية و 

 ضافة  إىل املعلومات اليت اليت تغطي اجلوانب املعرفية جلسم اإلنسان، و ذلك ابستخدام األنشطةاالجتماعية، ابإل
 البدنية اليت تتم حتت إشراف األستاذ الذي أعد هلذا الغرض.   

 مفهوم الرضا احلركي:

احلركة هي النشاط و الشكل األساسي للحياة و هي يف مضموهنا استجابة بدنية و طريقة أساسية يف التعبري عن 
كانت داخلية أو خارجية و أهم   األفكار و املشاعر و املفاهيم بشكل عام و هي استجابة بدنية ملحوية ملثري ما سواء

ما مييزها هو ذلك التنوع الواسع من املفاهيم و حل املشكالت و قد اجتمعت اآلراء يف اآلونة األخرية على ما للحركة 
من أمهية ملسار التطور العام لإلنسان إذ يرتبط النجاح يف أداء النشاط احلركي و املتعة و مها من احلوافز الدافعة إىل 

م ابلنشاط احلركي إذ تلعب األنشطة الرايضية دورا إجيابيا من الناحية البدنية و االجتماعية و كذا الناحية االهتما
 . 3النفسية للمشرتكني فيها

                                                           
 .95، ص 1987، جامعة اجلزائر، سنة 2لطرق البصرية، ديوان املطبوعات، الطبعة حممد عوض بيويت: النظرايت و ا  1

 ، املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية و الرايضية و تنظيمها25/02/1999املؤرخ يف  5-95وزارة الشباب و الرايضة، املر رقم   2

 . 293، ص 1990حة على الرضا احلركي لدى تالميذ و تلميذات املرحلة اإلبيتدائية، املؤمتر العلمي األول، اجمللد الثاين، جامعة الزقازيق، سنة شهري مصطفى املهندس: أتثري بربانمج تربية حركية مقرت   3
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هو إحساس الفرد بقدرته على أداء املهارات احلركية و الرايضية يف ختصص معني من الرايضات  املفهوم اإلجرائي:
 ن الطاقة و شعور  ابلرضا و السعادة إجتا  هذا األداء.بسهولة و دون بذل قدر كبري م

 :الدراسات السابقة -7

من البديهي و املعروف أن الدراسة العلمية و البحث العلمي على وجه اخلصوص يتسم بطابعه الرتاكمي فما من 
ل، أو تشرتك معا يف دراسة أو يحث إال و جاءت بعد  جمموعة من الدراسات و البحوث اليت تناولته ابلشرح و التحلي

املوضوع أو بعض جوانبه، حيث كلما أقيمت دراسة علمية حلقتها أخرى تكملها و تعتمد عليها و تعترب مبثابة ركيزة 
أو قاعدة للبحوث املستقبلية، إذ أنه من الضروري ربط املصادر األساسية من الدراسات السابقة بعضها ببعض، حىت 

 البحث و الربط بينها و بني املوضوع الوارد و البحث فيه. يتسىن لنا تصنيف و حتليل معطيات

 الدراسة األوىل: 

حتت عنوان " األسلوب التدريسي لألستاذ و دور  يف تفعيل العالقة البيداغوجية أثناء حصة الرتبية البدنية و 
 ".1الرايضية

 غوجية بني األستاذ و التالميذ.أهداف الدراسة: مدى أتثري أساليب التدريس يف تنمية و تفعيل العالقة البيدا

 إعطاء أكثر األساليب و السبل اليت يعتمد عليها األستاذة يف وقاية و إرشاد شخصية التلميذ املراهق.

و كانت الفرضية العامة كما يلي: أسلوب األمر األكثر استعماال من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية و هو 
 قة البيداغوجية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية.األسلوب األمثل لتفعيل العال

و قد استعمل الباحث يف هذ  الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، و ذلك ابستخدام أداة االستبيان ألهنا املناسبة 
 للموضوع حيث أن عينة الدراسة كانت من قسمني مها:

 يذ.تلم 140أستاذ و العينة الثانية من  12العينة األوىل من 

 الدراسة الثانية:

و هي دراسة حتت عنوان " أثر استخدام بعض أساليب التدريس مع التغذية الراجعة النهائية يف تعليم تقنية اإلرسال 
 ".2يف كرة الطائرة

                                                           
 .2011-2010مذكرة خترج لشهادة املاسرت يف الرتبية البدنية و الرايضية مبعهد الرتبية البدنية و الرايضية حسيبة بن بو علي والية الشلف  1

 كرة الطائرة، ليسانس يف الرتبية البدنية و الرايضية.  حمي الدين مجال، معمر محودي، نذير بوسكني، أثر استخدام بعض أساليب التدريس مع التغذية الراجعة النهائية يف تعليم تقنية اإلرسال يف  2
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إن مشكلة البحث تتمثل يف الوصول أو التعرف على أفضل أسلوب تدريسي يتماشى مع التغذية الراجعة املباشرة 
إلرسال يف كرة الطائرة عند اجلنسني، و هلذا كان هدف البحث دراسة أسلوبني للتدريس مها األمري و لتعليم تقنية ا

تلميذة من الطور  36تلميذ و  72التدرييب على تالميذ املرحلة االعدادية، حيث اختريت عينة البحث املكتوبة من 
أنثى  24ذكر و  24فرد  48العينة التجريبية بـ الثاين ملدرسة شايف سعيد بوالية سطيف بطريقة عشوائية، و مت حتديد

موزعة على جمموعتني جتريبيتني ابلتساوي، اجملموعة األوىل يتم تدريسها ابألسلوب األمري و الثانية يتم تدريسها 
ابألسلوب التدريسي، و يتم القياس القبلي يف اختبار مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة و قد افرتضوا ما يلي: استخدام 
السلوبني األمري و التدرييب مع التغذية الراجعة النهائية املباشرة له أثر إجيايب يف تعلم تقنية اإلرسال يف لعبة كرة 

 الطائرة.

إفرتض الباحثون يف هذ  الدراسة  جناعة األسلوب األمري مع التغذية الراجعة النهائية أكثر من األسلوب التدريسي 
 من خالل معاجلة النتائج إحصائيا توصل الباحثون غلى االستنتاجات التالية:مع التغذية الراجعة النهائية، و 

أن األسلوب األمري و األسلوب التدرييب مع التغذية الراجعة النهائية املباشرة، قد أثر إجيااب على مستوى اإلجناز لدى 
لتدرييب كان أكثر فاعلية ابلنسبة التالميذ يف مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة، حيث أنه بينت الدراسة أن األسلوب ا

 لألسلوب األمري و هذا راجع إىل النسبة الكبرية اليت حققها هذا األسلوب يف تعليم هذا املهارة لدى التالميذ.

 الدراسة الثالثة:

و هي دراسة جاءت حتت عنوان " مؤشرات الرضا احلركي لدى تالميذ و تلميذات املرحلة االبتدائية ملمارسة األنشطة 
 احلركية بصفة عامة و نشاط اجلمباز بصفة خاصة".

و استهدفت هذ  الدراسة جانب التعرف على مؤشرات الرضا احلركي لدى تالميذ و تلميذات الفرق الثالثة األخرية 
تلميذ و  3600يف املرحلة اإلبتدائية ابملناطق التعليمية املختلفة مبحافظة اإلسكندرية، و اشتملت عينة الدراسة على 

تلميذ و تلميذة من مزاويل األنشطة الرايضية اخلارجية  325لميذة ميثلون أربعة مناطق تعليمية كما اشتملت على ت
لذات املنطقة، و قد استخدم الباحثون املنهج الوصفي للدراسة املسحية و أمن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل 

و كذا اخنفاض  حنو السلبية بشكل عام يف املناطق األربعة تهحث هي: أن مؤشرات الرضا احلركي اجتالقيام هبا الب
 . 1ملمارسة األنشطة بصفة عامة و نشاط اجلمباز بصفة خاصة مؤشرات الرضا

 الدراسة اخلامسة:

 و كانت هذ  الدراسة حتت عنوان " الرضا عن مادة السباحة بكليات الرتبية الرايضية و عالقته ببعض املتغريات".

                                                           
 عمان، األردن 1985، العدد األول، سنة 22ة اإلبتدائية ملمارسة األنشطة احلركية بصفة عامة و نشاط اجلمباز بصفة خاصة، مؤشر الرضا احلركي اإلنسانية، اجمللد سامية فرغلى، زينب سيد حسني، مؤشرات الرضا احلركي لدى تالميذ املرحل  1
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راسة إىل معرفة العالقة بني الرضا عن مادة السباحة و مستوى الطموح للطلبة و الطالبات، حيث و هدفت هذ  الد
طالبا و طالبة من جامعة حلوان، طبق الباحث مقياس الرضا عن الدراسة للدكتور  432اشتملت عينة الدراسة على 

 و اإلقتصادي.، و مقياس مستوى الطموح، و استمارة املستوى اإلجتماعي 1976إبراهيم وجبة 

و أشارت نتائج الدراسة على أن الطالبات األكثر رضا أكثر طموحا من الطالب الذكور، و أن الطلبة الذكور األكثر 
   1رضا عن مادة السباحة أكثر حتصيال.

 خالصة للدراسات السابقة: -8

سبا لطبيعة املوضوعات من خالل الدراسات السابقة نستنتج أن معضمها إعتمدت على املنهج الوصفي لكونه منا
املدروسة، كما اعتمدوا على اإلستبيان و مقياس الرضا احلركي لكونه مناسبا ملوضوعاهتم، أما النتائج فاختلفت بني 

ابية حول الرضا احلركي و كذا اختالف يف األسلوب التدريسي املناسب، و هذا يعود الختالف مواضيع جيسلبية و إ
 البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1981رة، جامعة حلوان، سنة مريفت سليم: الرضا عن مادة السباحة لكليات الرتبية الرايضية و عالقته ببعض املتغريات، رسالة ماجستري غري منشو   1
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 الفصل األول ........................................................................ أساليب التدريس

 هيد:مت

التدريس مهنة إنسانية ممتعة و يف نفس الوقت صعبة و معقدة، حيث تستمد صعوبتها من طبيعة املادة و طبيعة 
املتعلم، كما تشري العملية التدريسية إىل تنظيم و قيادة اخلربات التعليمية، و الغاية منها هي إحداث تغيري و منو لدى 

عالقات مستمرة تنشأ بني املتعلم و املعلم و تكوين هذ  العالقات تساعد التلميذ على املتعلم، و كذا إنشاء جمموعة 
إكتساب مهارات اليت يراد أن تتحقق لديه، و لكي يتمكن معلم الرتبية البدنية و الرايضية من حتقيق هذ  العالقات 

على أساليب التدريس و كيفية ينبغي عليه التعرف على العوامل اليت تساهم يف حتقيقها، و من أبرزها التعرف 
إستخدامها بصورة انجحة أثناء عملية التدريس، كما أن االستخدام الفعال ألساليب التدريس يكمن يف معرفة مواطن 

 القوة و الضعف.
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I. التدريس 

 مفهوم التدريس:  1-1

لكي تعلم كيف جيد السبيل ألجل يطلق على التدريس أبنه علم و فن و هو عمل شاق و جاد، و الفرد حيتاج لسنني 
أن يكون مؤهال للتدريس، و يقول " الدكتور عباس أمحد السامراين و الدكتور عبد الكرمي حممود السامراين": أن 
التدريس يعد أحد احملاور املهمة يف العملية التعليمية حيث يرتبط ببقية احملاور األخرى ارتباطا وثيقا هلذ  العملية  

 الدرس، الساحة، الوسائل التعليمية، و طرق التدريس اجليد ألي مادة تدريسية. كاملنهاج، أهداف

 و يشري إىل أن التدريس هو غري التعليم ألن:

التدريس يعين بصورة شاملة األخذ و العطاء و احلوار و التفاعل بني املدرس و التلميذ، بينما ال يعين التعليم سوى  -
 .1أو املعلم يف حلة التعليمالعطاء من جانب واحد و هو املدرس 

 .2و الشكل التايل يوضح دور التدريس يف إحداث التعلم

     

 

 

 

 -1-الشكل رقم                                                  

 تتلخص عمليات التدريس يف نوعني رئيسيني مها:عمليات التدريس:  1-2

 عمليات حتضريية -

 عمليات تنفيذية. -

 ح أهم العمليات التحضريية و التنفيذية كما يلي:و ميكن شر 

 

                                                           
 .27،ص1988ة بغداد، عباس صاحل السامرائي، عبد الكرمي حممود السامرائي: كفاءات تدريسية يف طرائق تدريس الرتبية البدنية و الرايضية، اجلزء الثاين، جامع  1
 .13سكندرية،صمصطفى السايح حممد: اجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنية و الرايضية، جامعة اإل  2

  و  املنهج
 متطلبات التالميذ

    حتصيل     التعليم
 التالميذ

 ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــالتدريـــــــــــــــــــ
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  العمليات التحضريية: 1-2-1

هي جمموعة من السلوكات و املهام اليت يقوم هبا املعلم للتخطيط و االستعداد للتنفيذ مع التالميذ، و حتدث هذ  
 العملية خارج الفصل و تشمل املهام التالية:

 لسلوكيةحتديد األهداف الرتبوية العامة و ا -

 تقومي معارف التالميذ قبل التدريس -

 ختطيط و حتضري أنشطة التعلم و التعليم -

 حتضري األدوات و األجهزة الالزمة يف الدرس -

 حتضري البيئة التعليمية. -

 العمليات التنفيذية: -1-2-2

دريس، و يقوم املعلم هبا بناءا هي جمموع السلوكيات و احلوادث التنظيمية و الرتبوية االجتماعية اليت تصنع معا الت
 على العمليات التحضريية السابقة من أمثلة ذلك ما يلي:

 هتيئة التالميذ نفسيا لعملية التعليم -

 هتيئة التالميذ إدراكيا لعملية التعليم -

 استخدام أنشطة التعليم و التعلم  -

 استخدام الواجبات اإلضافية يف الدرس -

 م و ضبطهمتوجيه التالميذ و إرشاده -

 إدارة الصف أو الفصل قبل التدريس و بعد  -

 توييف العوامل املساعدة على زايدة عنصر التحفيز للتعلم لدى التالميذ كاستخدام األدوات و األجهزة....إخل -
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 .1تقومي تعلم التالميذ أثناء التدريس و عند هنايته -

 

 

 مبادئ التدريس: 1-3

العملية التدريسية و هو يرتبط ارتباطا وثيقا مع بقية احملاور مثل األهداف العامة و  يعترب التدريس من أهم احملاور يف
اخلاصة و حمتوى املناهج و األساليب و طرق التدريس و غريها، و يكون املعلم أساس هذ  احملاور إلمتام العملية 

 .2التدريسية اليت تنتج يف حالة ما توفرت املبادئ العامة للتدريس

 بادئ التدريس:أهم م  1-4

 حتديد األهداف:   1-4-1

تعترب النشطة الرايضية وسيلة هامة لتحقيق األهداف الرتبوية و التعليمية و اإلدارية و ذلك ألن املادة الدراسية ليست 
هدفها ذاتيا مطلوب حتقيقه كما هو احلال يف املفهوم القدمي يف الرتبية و إمنا أصبحت تلك النشطة و الوسائل 

ا املعلم للوصول عن طريقها لتحقيق األهداف احملددة حسب مفهوم الرتبية احلديثة و األهداف تساعد على  يستثمره
 كيفية استخدام كل ما يساعد يف إجناح حتقيقها و على املعلم أن خيتار األهداف اليت حتقق اجلوانب التالية:

 منو التالميذ و تطور القدرات احلركية -

 هارات مبا يتماشى و فلسفة الدولةتعديل االجتاهات و امل -

 توافر اإلمكانيات مع استغالل الوقت و املناخ -

 األهداف جيب أن تكون واضحة و تتماشى مع قدرات التالميذ و استعدادهم. -

 إعداد و حتضري الدرس: 1-4-2

اد كافة التمرينات الوييفية بعد حتديد األهداف اليت جيب أن يقوم هبا املعلم إبعداد الدرس و حتضري  مع اإللتزام إبعد
و النشطة احلركية اليت تعمل على حتقيق هذ  األهداف اليت وضعها املعلم لذلك الدرس، و عليه جيب على املعلم أن 

 . 1ينظم بشكل دقيق عملية اإلعداد و حتديد خطوات التنفيذ يف كراسة التحضري
                                                           

 .15مرجع سابق،صالرتبية البدنية و الرايضية،   السايح حممد: إجتاهات حديثة يف تدريس مصطفى 1

 .16حممد: نفس املرجع،ص السايحمصطفى   2



 

 16 

 الفصل األول ........................................................................ أساليب التدريس

 

 

 

 

 التدرج يف خطوات التعليم: 1-4-3

رح و إعطاء النموذج و توصيل املهارة من السهل إىل الصعب و من اجلزء إىل الكل ومن البسيط قدرة املعلم على الش
إىل املعقد مع مراعاة التسلسل احلركي للمهارة  و هو الذي يؤدي بشكل فعال إىل إجناح الدرس، كما أهنا متثل 

 األسلوب املنطقي لتطوير مستوى التالميذ

 مراعاة الفروق الفردية: 1-4-4

تدريس األنشطة احلركية تكون قدرات التالميذ متباينة، حيث تبدو أكثر وضوحا يف اجلوانب احلركية و البدنية و يف 
العقلية و االستعدادت األمر الذي جيعل املعلم أن يراعي اختالف قدرات هؤالء التالميذ أثناء قيامهم ابألداء من أجل 

  2حتقيق األهداف املوضوعية للدرس.

 ميول التالميذ:إاثرة  1-4-5

 كيف ميكن للمعلم أن يستثري ميول تالميذ  حنو أداء األنشطة احلركية؟

ميثل التلميذ ركنا أساسيا من أركان العملية التدريسية فكلما كان التلميذ اجيابيا يف األداء كلما كانت عملية التدريس 
ن التشويق أثناء الدرس من أجل ضمان انجحة لذلك جيب إاثرة ميول التالميذ و العمل على بث أنواع خمتلفة م

ألداء االجيايب، هذا أييت من خالل إعطاء النموذج احلركي أبسلوب شيق و سهل أو عن طريق اإلاثرة بواسطة العمل 
 و املشاركة يف الدرس، و ميكن للمعلم أن يثري انتبا  التالميذ من خالل النقاط التالية:

 ع مراعاة التوجيه و اإلرشاد من قبل املعلم منعا حلدوث األخطاء.حث التالميذ على األداء بشكل ذايت م -

 .3النقد البناء مع اإلشارة بتنفيذ األداء -

                                                                                                                                                                                           
 16سايح حممد: إجتاهات  حديثة يف تدريس الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص مصطفى  1

 17جع،صالسايح حممد: نفس املر  مصطفى  2

 .17حممد السايح حممد: نفس املرجع، ص  3
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 التنوع يف طرق و أساليب التدريس: 1-4-6

البد للمعلم أن يكون لديه أكثر من طريقة و أسلوب يف التدريس حيث يقوم ابستخدام الطريقة املناسبة للنشاط 
علمه، و كذلك لطبعة و أداء املتعلم و يروف اجلو و احمليط و البيئة التعليمية على أن تساعد هذ  احلركي املراد ت

 .1الطريقة يف إبعاد امللل و الراتبة أثناء أداء التالميذ لألنشطة

 

 

 قوانني التدريس:  1-5

 ترتكز على عملية التعلم و التعليم بطريقة متدرجة و نظامية:

 إىل اجملهول االنتقال من املعروف  -

 االنتقال من السهل والصعب -

 2االنتقال من املمكن إىل غري املمكن ) أي مبعىن زايدة املتطلبات تدرجييا(. -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18حممد السايح حممد: نفس املرجع، ص  1

 .28، ص1988عناايت حممد أمحد فرج: مناهج و طرق تدريس الرتبية البدنية و الرايضية، دار الفكر العريب، سنة   2
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II. األساليب التدريسية 
 مفهوم األساليب: 2-1

املرتبطة ابلدرس، كما إن مفهوم األساليب هو العالقة بني املدرس و أداء التلميذ و مادة الدرس و الوسائل التعليمية 
يرى موسكا:" إن كل أسلوب له بنية و هذ  البنية تشمل القرارات اليت جيب أن تتخذ دائما يف أي فقرة لفظية 
تعليمية و هي قرارات ختص بنود األهداف و موضوع الدراسة و أنشطة معينة، وسائل التنظيم و وسائل التغذية 

 لقرارات هذ  يف ثالث جمموعات متثل تعاقب القرارات يف أي عملية تعليم."الراجعة للمتعلم و تنظيم و تنظيم بنود ا

و تتضمن اجملموعة األوىل قرارات تتخذ مسبقا مواجهة التالميذ و هي قرارات التخطيط، و تتضمن اجملموعة الثانية 
ألداء، و تقدمي التغذية الراجعة قرارات تتخذ أثناء العمل، أما اجملموعة الثالثة تتضمن قرارات تتخذ ابلنسبة لتقومي هذا ا

 املناسبة للمتعلم.

 و هذ  اجملموعات الثالث تكون بنية أي أسلوب تدريس، و يتخذ دائما يف أي من فقرات التعليم اللفظية.

 إن بنية كل أسلوب من أساليب التدريس و مكانه على سلسلة األساليب تتحدد مبن الذي يتخذ القرار.

 . 1م ميكن أن يتخذ قرارات من ادىن إىل أقصى حد عن البنود يف بنية األسلوبفكال من املدرس و املتعل

 أنواع األساليب: 2-2

                                                           
  84،85، ص1999رية، نشأة املعارف عفاف عبد الكرمي: التدريس لتعليم الرتبية البدنية و الرايضية، االسكند  1
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تنقسم سلسلة األساليب إىل جمموعتني، و هااتن اجملموعتان ختتلفان أساسا عن بعضهما من حيث األهداف، سلوك 
يث تتميز األوىل ابسرتجاع ما هو معروف و املعلم و سلوك املتعلم، و يعترب عنصر االكتشاف فاصل بني اجملموعتان ح

 .1الثانية ابالكتشاف و إنتاج ما هو غري معروف 

 اجملموعة األوىل: -أ

 أسلوب التعليم ابلعرض التوضيحي )األسلوب األمري(:  2-2-1

تخطيط، هو أحد أساليب التدريس، و دور املدرس فيه هو الذي يتخذ القرارات مجيعا ابلنسبة لبنية هذا األسلوب )ال
التنفيذ، التقومي(، و دور املتعلم من الناحية األخرى أن يؤدي و أن يتابع و أن يطيع دون أن يعطي فرصة االكتشاف 

 و اختاذ قرارات معينة.

 

و يستعمل هذا األسلوب خاصة من طرف املعلمني اجلدد للسيطرة على الفصل كما يستغل يف تعليم املهارات احلركية 
 .2عند املبتدئني 

  حتليل األسلوب:-أ

يف أي عملية تعليمية يوجد طرفان و مها املعلم و التلميذ، فأسلوب األمر يتميز أبن املعلم يتخذ مجيع القرارات و هذا 
يعين أن املعلم يكون مسؤوال يف مجيع مراحل احلصة ) قبل و أثناء و بعد( احلصة  و من الناحية األخرى فإن دور 

األوامر و طاعتها، و جوهر األسلوب هو العالقة املباشرة و اآلنية بني احلافز الصادر من  التلميذ هو اإلجناز و اتباع
املعلم و اإلستجابة الصادرة من املتعلم، فاحلافز هو اإلشارة األمرية من قبل املعلم و اليت تسبق أي إجناز حركي من 

لعرض و النموذج املقدم من قبل املعلم، و عليه فإن قبل التلميذ و كل حركة يقوم هبا املتعلم هي استجابة و أتيت تبعا ل
مجيع القرارات إن كانت حول اختاذ املكان و الوضع أو وقت البداية و اإليقاع و الوزن أو وقت التوقف أو مدة 

 . 3االستمرارية أو الفواصل بني التمارين و كلها تتخذ من قبل املعلم 

 ظهر كما يف الشكل التايل:و بصورة منتظمة فإن هيكل عمل هذا األسلوب ي

 )م( مرحلة ما قبل التدريس

                                                           
 .86عفاف عبد الكرمي: مرجع سابق،ص  1
 .90عفاف عبد الكرمي: مرجع سابق، ص 2
 .21،22السايح حممد: اجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص  مصطفى  3
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 )م( مرحلة التدريس

 )م( مرحلة ما بعد التدريس 

 -2-)م(: تعين معلم                         الشكل رقم   

 دور املدرس: -ب

 حتديد النشاط احلركي الذي يشكل موضوع التعلم -

 يصف املهارة و طرق استخدمها. -

حيحة ألداء املهارة عن طريق الشرح اللفظي  م تقدمي منوذج حركي يوضح تفاصيل األداء احلركي يبني الطريقة الص
 للمهارة، و ميكن أن يعرض املدرس بنفسه النموذج أو يستخدم وسائل بصرية.

 يقسم التالميذ و ينظم الفصل ابلطريقة اليت يرى أهنا مناسبة ملمارسة النشاط. -

 ء ممارسة املهارة اليت مت شرحها و عرضها.يصدر األوامر للتالميذ ببد -

 يتحدد الزمن الالزم لألداء و ال يسمح أبي منافسة لقراراته.  -

يقوم املدرس بتصحيح األخطاء اليت يالحظها يف أداء التالميذ و يعطي تغذية راجعة للفصل  م يقوم بعملية  -
 التقومي.

 دور التلميذ:  -ج

 لم.اإلستجابة املباشرة لنداء املع -

 يؤدي مجيع التالميذ املهارات أو احلركات املطلوبة من األستاذ يف وقت واحد -

 التقيد ابلنموذج الذي يقدمه األستاذ. -

عدم اخلروج على تعليمات العلم من حيث النظام املوضوعي و التشكيل املستخدم و الذي حدد  املدرس لتنفيذ  -
   1النشاط يف الدرس.

 ة: وصف الوحدة التدريسي -د
                                                           

بدنية و الرايضية، اجلزء الثاين، التدريس للتعليم و التعلم، كلية الرتبية البدنية و الرايضية، جامعة اإلسكندرية، نوال ابراهيم شلنوت، مرفت خفاجة: طرق التدريس يف الرتبية ال   1
 .80،81ص
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من خالل الوحدة التدريسية تستمر حالة االنسجام بني املعلم و املتعلم و اليت تتجلى يف مرحلة ما قبل التدريس، 
 خالل و ما بعد الدرس.

  :و هي مرحلة قرارات التخطيط أين يتم وضع خطة التفاعل بني املدرس و املتعلم حيث مرحلة ما قبل الدرس
، و يف هذ  املرحلة كذلك جيب حتديد موضوع التنفذ من قبل املتعلم يكون دور املدرس اختاذ القرارات و

الدرس: كرة السلة، كرة طائرة أو كرة قدم.. إخل، و فيها أيضا حتديد اهلدف العام من الدرس مبعىن االجنازات 
ل املتوقعة يف هناية هذ  احلصة أي بصيغة أخرى أنه إلزامية حتقيق بعض األهداف اليت مت التخطيط الوصو 

 إليها يف هناية احلصة.
 :مرحلة الدرس: من خالل هذ  املرحلة يتم حتويل اهلدف ملهارة إىل حيز التطبيق و ذلك أبن يكون 

 املعلم يتخذ مجيع القرارات و يكون دور التلميذ هو االلتزام هبذ  القرارات و أدائها. -

نادا إىل عرض العالقة يف وقت معني و فعالية ميكن توزيع هذ  القرارات بني كم من املعلم و التلميذ بطرق است -
 معينة.

يقوم املعلم بعرض املهارة بكاملها أو أجزاء منها، و املصطلحات اخلاصة هبا يتم حتديد النموذج أو الشكل احلركي  -
 ابألداء.

ملهارة حسب ميكن أن يتم عرض املهارة بواسطة الصور أو الفيديو، كما ميكن أن يقدم التلميذ املتمكن أبداء ا -
 النموذج.

 شرح االجراءات التنظيمية. -

  مرحلة ما بعد الدرس: إن جمموعة القرارات اليت يتم اخناذها يف مرحلة ما بعد الدرس تعطي التغذية الراجعة
 للمتعلم عن أداء العمل و عن دور  يف متابعة قرارات املدرس.

 :أسلوب التطبيق بتوجيه املدرس ) األسلوب التطبيقي( 2-2-2

ما مييز هذا األسلوب عن األسلوب األمري هو حتويل بعض القرارات من املدرس إىل املتعلم السيما يف القسم الرئيس، 
هذا يعطي الفرصة للمتعلم الكتساب املهارات و االعتماد على نفسه و التعاون مع زمالئه و هذا إبعطاء التغذية 

 الراجعة لكل من املتعلمني بطريقة منظمة و خمططة.

أما القرارات اخلاصة مبرحلة ما بعد الدرس تبقى للمعلم، خالل مرحلة الدرس تتاح الفرصة للمتعلم العمل و القيام 
 ابختاذ قرارات أبرزها:
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 املكان و الوضع الذي يتخذ  التالميذ. -

 وقت بداية العمل. -

 السرعة و اإليقاع احلركي. -

 فرتات الراحة. -

 . 1إلقاء أسئلة للتوضيح -

 حتليل األسلوب: -أ

من خالل حتليل هذا األسلوب يهر واضحا أن املعلم يقوم املعلم ابختاذ مجيع قرارات مرحليت ما قبل التدريس و ما 
بعد التدريس، و يغفل عن قرارات عن املرحلة التدريسية ) القسم الرئيسي أو التطبيقي( إىل التلميذ لتخذها بنفسه، 

مل أو أداؤ  كما عرض من قبل املعلم و القيام ابختاذ القرارات للمرحلة التدريسية أما دور التلميذ فهو القيام ابلع
 املذكورة آنفا، و هذا النقل يف اختاذ القرارات يظهر لنا بداية عمل التلميذ و استقاللية يف ممارسة حقه املمنوح.

م مسؤولية تطبيق حقوق ممنوحة هلم خالل جمرى العمل يدعم الدور القيادي و االعتماد على النفس للتالميذ و حتمله
 بصدق و أمانة.

 و بصورة منتظمة فإن بداية اهليكلة على األسلوب يظهر كما يف الشكل اآليت:

 

 

  

 

 

 دور املدرس:  -ب

 يبصر التالميذ أبهداف هذا األسلوب. -

                                                           
 .93عفاف عبد الكرمي: التدريس لتعليم الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص  1

 )معلم(

 )تلميذ(

 )معلم(

 _3الشكل رقم _

 الدرس مرحلة ما قبل -

 مرحلة التدريس -

 مرحلة ما بعد الدرس -
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 إعطاء وقت للمتعلم لكي يعمل مبفرد  -

لتنفيذ )اختيار املكان، توقيت بدء و هناية العمل، االيقاع و العد، توضيح دور املتعلم يف اختاذ القرارات أثناء ا -
 فرتات االنتظار و تسلسل األعمال(.

يقدم العمل فهو خيتار احملتوى و يستخدم الوسائل السمعية أو البصرية لتوصيل العمل طبقا ملا تتطلبه املهارة املراد  -
 تعلمها، و طبقا لطبيعة العمل و املوقف القائم.

 قوم ابلتغذية الراجعة و تصحيح اخلطاءي -

 يقوم ابإلجابة على تساؤالت املتعلم و ينتقل من متعلم آلخر. -

ميكن إعطاء بطاقة كوسيلة تساعد على تذكر املهارة اليت سوف يؤديها و توضيح له كيفية آدائها حىت يقلل املدرس  -
 من تكرار الشرح.

 دور التلميذ: -ج

 عملية التنفيذاختاذ القرارات اخلاصة ب-

 حتديد نوع القرار الذي يالئمه لتعلم احلركة -

 ميارس مسؤولية على توايل القرارات اخلاصة ابلتنفيذ -

 الدخول يف أول عمل ميارس من خالل االستقاللية و حتمل املسؤولية -

 1التعود على احرتام اآلخرين.  -

 بنية هذا السلوب:اخلطوات التالية تصف استخدام  وصف الوحدة التدريسية: -د

 :يتخذ املعلم مجيع القرارات كما هو احلال ابلنسبة لألسلوب األمري. مرحلة ما قبل الدرس 
 :يعتمد هذا السلوب على استناد أدوار جديدة لكل من املعلم و املتعلم، و هذ  األدوار تعمل  مرحلة الدرس

ما أييت نوضح تتابع األحداث ابلنسبة ملرحلة على زايدة الفعالية يف املمارسة العملية للمهارات احلركية، في
 الدرس:

 إعطاء املعلم صورة واضحة للتلميذ عم مدى املسؤوليات املكلف هبا. -

                                                           
 .83-82لرايضية، مرجع سابق، صنوال ابراهيم شتلوت، مرفت خفاجة: طرق التدريس يف الرتبية ا   1
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تقدمي املدرس للعمل عن طريق عرضه حملتوى العمل و التقدمي الصحيح للنشاط إبعطاء منوذج يوضح املطلوب،  -
  صيل العمل.    مع استعمال مجيع الوسائل التعليمة يستخدمها لتو 

 إعادة املدرس لالجراءات التنظيمية اليت تتضمن قرارات عن األدوات و األجهزة و املوارد املختلفة. -

جييب املدرس عن األسئلة و االستفسارات و الغموض الذي حيول دون استكمال الصورة للتالميذ قبل األمر 
 لبدء العمل.

استند غليهم و عندما ينتشرون للتنفيذ على كل متعلم أن يتخذ قرار يبدأ املتعلمون يف اختاذ القرارات اليت  -
 ابملكان و يقوم مبمارسة العمل، و عليه أن يتخذ ابقي القرارات.

 يالحظ املدرس أداء التالميذ يف اللحظات األوىل من االجناز  م يتحرك بني املتعلمني ليساعد كل متعلم. -

 تلميذ بشكل فردي.إعطاء التغذية الراجعة التصحيحية لل -

 املكوث مع التالميذ للتأكد من األداء الصحيح  م االنتقال إىل الذي يليه. -

 إعطاء التغذية الراجعة للذين أداؤهم صحيحا. -

عندما يدرك املدرس أن عددا من املتعلمني يشرتكون يف نفس األخطاء، فيكفي أن يوقف أبكمله أو جزءا  -
رح النقطة اهلامة به  م يواصل أبداء املهارة، مع ذلك جيب احملافظة على عملية منه، و يقوم ابلعمل اثنية و يش
 التغذية الراجعة الفردية اخلاصة.

    :مرحلة ما بعد الدرس 

يف هناية الدرس جيمع املدرس الفصل خلتام الدرس و قد يستغرق هذ  العملية دقيقة واحدة كما أيخذ أشكاال خمتلفة، 
عن حمتوى الدرس الذي مت ممارسته، و إعطاء تغذية راجعة عامة جلميع التالميذ أو و ميكن أخذ نظرة سريعة 
 .1توجيهات عن الدرس الالحق

 اجملموعة الثانية: -ب

ختتلف هذ  اجملموعة ابختالف الظروف و العالقات اخلاصة اليت تتواجد بني املدرس و املتعلم إىل أبعد من البياانت 
صممة له ليبحث هو بنفسه، مما يدفع إىل سلوك جديد حيدث تغريات واضحة يف اليت تعطى له و من األعمال امل

                                                           
 103عفاف عبد الكرمي: التدريس للتعليم يف الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص  1
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النمو املعريف، فاالنشغال يف عملية تفكريية معينة يضع املتعلم حنو القصى، و تتمثل جمموعة األساليب التدريسية الثانية 
 1يف

 أسلوب االكتشاف املوجه:  2-2-3

تعلم اليت يؤدي فيها تعاقب األسئلة إىل قيام التلميذ ابكتشاف إن أساس هذا األسلوب هو عالقة املدرس و امل
جمموعة االستجاابت هلذ  األسئلة فكل سؤال من املدرس حيدث استجابة واحدة صحيحة يكتشفها املتعلم، إن 

 التأثري الرتاكمي هلذا التعاقب هو عملية تقريب تؤدي ابملتعلم إىل اكتشاف الفكرة املطلوبة. 

 لوب:حتليل األس -أ

يتخذ املدرس مجيع القرارات التخطيطية و القرارات األساسية و تصميم أسئلة متعاقبة اليت يسرتشد هبا املتعلم 
 الكتشاف الغرض.

أما قرارات التنفيذ فينتقل الكثري منها إىل املتعلم، فنشاط اكتشاف اإلجاابت تعين أن املتعلم إختذ قرارات عن اجزاء 
ار  املدرس و قرارات التنفيذ هي قرارات متعاقبة و متصلة تتخذ من قبل املدرس و املتعلم املوضوع الدراسي الذي خيت

 معا. 

و يف قرارات التقومي يتحقق املدرس من استجابة املتعلم لكل سؤال، ففي بعض األعمال ميكن للمتعلمني أن يثبتوا 
نفيذ و التقومي و هي اليت متيز هذا األسلوب، فإن صحة االستجابة أبنفسهم فأدوار القرارات املتتابعة و املتصلة يف الت

 بداية هيكلته تظهر كما يف الشكل:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .145عفاف عبد الكرمي: نفس املرجع، ص  1

 قرارات التخطيط

 قرارت التفيذ

 قرارت التقومي

 )معلم(

 )معلم + متعلم(

 )معلم+ متعلم(

 -4-الشكل رقم 
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 أهداف هذا األسلوب: -ب

 شغل املتعلم يف عملية اكتشاف معينة "عملية تقريب" -

 تنمية عالقة صحيحة بني االستجابة املكتشفة لدى املتعلم و املثري ) السؤال( الذي يقدمه املدرس. -

 ية مهارة اكتشاف متعاقبة تؤدي منطقيا إىل اكتشاف املفهوم.تنم -

  1تنمية الصرب لدى كل من املدرس و املتعلم املطلوبة لعملية االكتشاف. -

 دور املدرس: -ج

 إن استخدام هذا األسلوب يدل على أن: 

لة مما يتيح للمدرس فرصة يقوم املدرس بتمضية الوقت يف دراسة بنية النشاط و يف تصميم التعاقب املناسب لألسئ -
 جتريب ما هو غري معروف.

تكون املسؤولية واقعة على عاتق املدرس فاملدرس هو الذي يصمم األسئلة اليت تؤدي إىل االستجابة الصحيحة  -
 فأداء املتعلم وثيق الصلة أبداء املدرس.

 ثقة املدرس يف مقدرة التلميذ الفكرية. -

 ا حيتاج املتعلم ليكتشف اإلجابة.توفري أطول وقت ممكن على قدر م -

   2املتعلم عند  املقدرة لعمل االكتشافات الصغرية تؤدي إىل اكتشاف املفهوم. -

 تصميم املوضوع الدراسي: -د

 ميكن للمتعلم اكتشاف عدة أشياء خمتلفة مثل مفاهيم قوانني عالقات نظام و غريها.

سيستكشفه املتعلم غري معروف ابلنسبة له، فالفرد ال ميكن جيب أن يكون كل من املوضوع الدراسي و اهلدف الذي 
 .3أن يكتشف ما يعرفه

 وصف الوحدة الرئيسية: -ه

                                                           
 146عفاف عبد الكرمي: التدريس للتعليم يف الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص  1

 .146سابق، ص  عفاف عبد الكرمي: مرجع  2

 .147عفاف عبد الكرمي: مرجع سابق، ص   3
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 نستعرض دور كل من املعلم و املتعلم يف كل مرحلة من مراحل الدرس.

 :مرحلة ما قبل الدرس 

سي الذي سيعلم، بعد حتديد إن قرارات التخطيط يف االكتشاف املوجه ختتص يف املوضوعات الفرعية للموضوع الدرا
املوضوع الدراسي تكون أهم خطوة هو حتديد تعاقب اخلطوات املتمثلة يف أسئلة أو مفاتيح للحل تؤدي ابلتلميذ 
ابلتدرج إىل اكتشاف النتيجة النهائية، إن اخلطوة تبىن على االستجابة اليت حتققها يف اخلطوة السابقة فكل خطوة 

 اهنا احملدد يف اخلطوات املتعاقبة.جيب أن ختترب  م توضع يف مك

فيجب أن يتوقع املدرس استجاابت التلميذ املمكنة ملثري معني فإذا يهر فإن هذ  االستجابة املمكنة تشعبت كثريا 
يقوم املدرس بتصميم خطوة أخرى تكون أقرب للسابقة و ذلك لتصنيف االستجاابت نفس املفتاح أو السؤال بنفس 

رتب املتعلم من االستجابة الصحيحة لكنه جيب على املدرس أن يرشد التلميذ حنو االستجابة الطريقة املتوقعة، يق
املرغوبة بتقدمي مفتاح إضايف إىل غاية الوصول إىل االكتشاف احلقيقي للهدف الذي ميكن أن يعرب عنه بتحديد 

 املفهوم املكتشف أو إبيهار احلركة املكتشفة. 

 :مرحلة الدرس 

تعاقب األسئلة و جتريبه على األفراد  م يعاد تصميمه و يعاد جتريبه و بذلك نعطي الفرصة ليصيح  يعترب صميم الدرس
 هذا التعاقب منوذجا للهدف احملدد.

إن أي فشل يف االستجابة من قبل التلميذ تشري إىل تصميم غري كايف للخطوة أو للمجموعة املتعاقبة من األسئلة  
 التعاقب يف اخلطوات على املدرس أن يطبق القواعد التالية هلذ  العملية: ككل، ابإلضافة إىل احلاجة لتصميم

 ال يعطي املدرس اإلجابة إطالقا للمتعلم. -

 إعطاء الوقت للمتعلم النشغال يف عملية البحث عن احلل -

 إعطاء تغذية راجعة مستمرة للمتعلم عقب كل سؤال -

 اببية العملية.يظهر املدرس الصرب و القبول للمحافظة على إنسي -

يظهر على املتعلم التفكري و االنفعال حىت يصل إىل االستجابة الصحيحة و يف هذ  املرحلة جيب على املدرس ان  -
 يكون واعيا ابلعوامل التالية:

 اهلدف -
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 اجتا  تعاقب اخلطوات -

 حجم كل خطوة -

 انفعاالت املتعلم -

 سرعة تعاقب األسئلة. -

 :مرحلة ما بعد الدرس 

لتغذية الراجعة تبين يف كل خطوة من العمليات االستكشافية فالسلوك املعزز الذي يشري إىل جناح التلميذ يف كل إن ا
خطوة هو التغذية الراجعة اإلجيابية عن تعليمه و إجنازاته، إضافة إىل أنه مبثابة تقومي مباشر و دقيق و ابلتايل فإن سرعة 

يب خيدم كقوة دافعة مستمرة للبحث عن احللول، و حيدث التقومي الكلي عندما إعطاء التغذية الراجعة و التعزيز االجيا
يتحقق الغرض و يتم تعلم العمل، هذا النوع من التغذية الراجعة الذي يتألف من سلوك القبول من املدرس والقبول 

ة يف الفصل فغن لالستجاابت الصحيحة له أتثري اجتماعي قوي يف خمتلف اجملموعة، فإذا مت تنمية هذ  العملي
 االستعداد للعمل يصبح قائما ابلتدريج يشعر التلميذ ابألمان، و يكون أقل خوفا لالستجابة.

 إن احنراف التالميذ اجتا  عملية االكتشاف يستوجب على املدرس العمل اآليت:

م املدرس السؤال تكرار السؤال أو املفتاح الذي يبقي االستجابة الغري صحيحة فإذا كانت االستجابة صحيحة يقد
 املوايل فإذا استمرت االستجابة غري صحيحة فيقدم املدرس سؤاال آخر ميثل خطوة صغرية ملساعدة املتعلم.

إن السلوك اللفظي املتاح للمدرس يتضمن "هل اتبعت إجابتك؟"، "هل جيب أن تفكر أكثر"، و هذا يبني للمتعلم 
 .1أن املدرس صبور و يهتم ابملتعلم

 التفكري املتشعب )حل املشكالت(: أسلوب  2-2-4

د/ حممد سعيد إن أسلوب التفكري املتشعب يشغل مكاان معينا على سلسلة اساليب التدريس حيث يقول عنه "
 العزمي"

" يعترب املستوى الثاين يف عملية االكتشاف و فيه ال يوفر املدرس مفاتيح حل للمشكلة و يرتك التالميذ يبحثون عن 
 و الغرض األساسي هبذا الشكل هو تشجيع التالميذ"االجابة ابلكامل 

                                                           
 .51، ص1966حممد سعيد عزمي: أساليب تطور و تنفيذ درس الرتبية البدنية و الرايضية  بني النظري و التطبيقي، جامعة االسكندرية، 1
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 حتليل األسلوب: -أ

يقوم املدرس ابختاذ خمتلف القرارات التخطيطية و القرار األساسي ميثل يف املوضوع الدراسي العام أما قرارات التنفيذ و 
دة تكون نتيجتها االكتشاف التقومي فينتقل إىل املتعلم مما يسمح له ابلدخول يف خربات جديدة و حتقيق أهداف جدي

 و إنتاج جمموعة من األفكار املتشعبة، فإن بداية اهليكلة على األسلوب يظهر كما يف الشكل التايل:

 

 

 

 

 أهداف األسلوب: -ب

 تنشيط القدرات الفكرية للمدرس ليصمم مشاكل للموضوع الدراسي. -

 ة الواحدة.تنشيط القدرات الفكرية للمتعلم الكتشاف حلول عديدة للمشكل -

 .1تنمية القدرة على التحقق من احللول و تنظيمها ألغراض خاصة -

 

 

 دور املدرس: -ج

 استعداد املدرس لتصميم مشكالت رئيسية يف جمال موضوع دراسي. -

 توفري املدرس للتالميذ وقت لعملية لالكتشاف. -

 تقبل املدرس للحلول املتشعبة اليت يعرضها املتعلمون. -

الميذ يف إنتاج أفكار متشعبة عندما عليهم مشكالت رئيسية و تعلم التالميذ العالقة بني االنتاج الفكري يواصل الت -
 . 1و الداء البدين

                                                           
 150عفاف عبد الكرمي: التدريس للتعليم يف الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق،ص   1

 قرارات التخطيط

 قرارت التفيذ

 قرارت التقومي

 )معلم(

 )معلم + متعلم(

 )معلم+ متعلم(

 -5-الشكل رقم 
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 وصف الوحدة التدريسية: -د

 تبني خمتلف األدوار لكل جمموعة من اجملموعات القرارات كاآليت:

 :مرحلة ما قبل الدرس 

 ضوع الدراسة:يتخذ املدرس ثالث قرارات رئيسية عن مو 

 قرار عن موضوع الدراسة العام )مجباز أرضي، سباحة....( -

 قرار عن موضوع الدراسة اخلاص) الدوران، الشقلبة اخللفية....( -

 قرار عن تصميم املشكلة اخلاصة اليت تؤدي إىل حلول مرتعة. -

 من املدرس. حيث يعترب تصميم املشكل أساس هذا األسلوب و أكثر األعمال الفكرية املطلوبة

 :مرحلة التدريس 

 و اليت تتمثل يف:

 يقرر املتعلم احللول املتشعبة اليت تكون مالئمة للمشكلة. -

يقوم املتعلم ابختاذ القرارات املتعلقة ابلدرس او ابملوضوع الدراسي اخلاص، فاحللول املكتشفة تصبح موضوع  -
 الدراسة.

أ يف البحث عن احللول للمشكالت، و خيتربها يحركات واقعية  م يبدأ املتعلم من حالة االنسجام الفكري و يبد -
 يتخذ القرار عن املنتج النهائي.

 :مرحلة ما بعد الدرس 

يتخذ املتعلم قرارات تقوميية عن احللول املكتشفة، فيسأل نفسه " هل احلل الذل توصلت غليه جييب هن السؤال  -
 ل؟".أو املشكل املطروح؟"، "و هل استجابيت حتل املشك

 إذا كان املتعلم قادرا على رؤية نتيجة حتل املشكلة فال حاجة لتأكيد صحة احلل من جانب آخر. -

                                                                                                                                                                                           
 .151عفاف عبد الكرمي: مرجع سابق،ص  1
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إذا كان املتعلم غري قادر على رؤية بعض جوانب احللول يف هذ  احلالة جيب تقدمي مساعدة و ذلك عن طريق  -
 .1استخدام شريط فيديو أو عن طريق املدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

هناية هذا الفصل ال يسعنا إال أن ننو  و نذكر و نؤكد على مجيع طلبة معهد الرتبية البدنية و الرايضية و إخواننا يف 
 املدرسني على الفهم الصحيح ملعىن التدريس و أهم مبادئه.

                                                           
 .151،152عفاف عبد الكرمي: التدريس للتعليم يف الرتبية البدنية و الرايضية، مرجع سابق، ص   1
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ساليب " و اليت أطلق عليها أموسكا موسنو تطرقنا يف هذا الفصل إىل جمموعة من أساليب التدريس اليت رائدها "
 مبعىن سلسلة من أساليب التدريس مرتبطة ببعضها البعض. spectrum of teaching stylesالتدريس 

إن جمموعة هذ  األساليب هلا عالقة حمددة، و كل منها خيتلف عن األمر اآلخر من حيث بنيان القرارات و من حيث 
لوك ياهري مييز  عن األساليب األخرى، و هذا العالقة بني املدرس و املتعلم، و اهلدف، فكل أسلوب له معامل و س

التعرف الواضح يساعد على معرفة ما هو حادث بني املدرس و املتعلم، النشاط و اهلدف املسطر و تطابق النشاط 
 مع القصد.
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 متهيد:

ختلف اجملتمعات حيث تعترب معيارا يدل أصبحت الرتبية البدنية و الرايضية حتتل مكانة مرموقة يف التقدم احلضاري مل
على مدى الرقي و التقدم يف املستوى الفكري و العلمي بل و االقتصادي ألي متجمع و أصبح توفري اإلمكاانت 
املادية و البشرية من األمور الضرورية لتحقيق املستوايت الرايضية العالية و لتطور العملية التدريبية لرفع االجناز 

 الرايضي.

النجاح و حتقيق التقدم يف أداء النشاط البدين و احلركي مرتبط ابلرضا احلركي و املتعة من احلوافز الدافعة لالهتمام  إن
ابلنشاط احلركي، فالرتبية البدنية و الرايضية هي خربة اجتماعية عن طريقها خيطو الفرد خطوات واسعة و سريعة حنو 

يف احلياة أساسها رضا األفراد عن معيشتهم، فرضا األفراد عن أدائهم يف التقدم االجتماعي و تكوين اجتاهات سليمة 
األنشطة الرايضية يكون حافزا لبذل اجلهد األقصى الستثمار قدراهتم و امكانياهتم و بذلك يتحقق النجاح هلم 

و بذلك تتحقق  وللمجتمع، إن الرضا على األداء جيعل من الفرد حمبا لألنشطة الرايضية اليت يؤديها مقبال عليها
رغباته و طموحاته، و من هنا برزت أمهية الفصل للتعرف على الرضا احلركي، و الذي يؤثر و بدرجة كبرية على ممارسة 

 األنشطة الرايضية.  
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 مفهوم الرضا احلركي: -1

 التعبري عن األفكار احلركة هي النشاط و الشكل األساسي للحياة و هي مضموهنا استجابة بدنية و طريقة أساسية يف
و املشاعر و املفاهيم بوجه عام، و هي استجابة بدنية ملحوية ملثري ما سواء كانت داخلية أم خارجية و أهم ما مييزها 
هو ذلك التنوع الواسع يف املفاهيم، حيث أمجعت الراء يف اآلونة األخرية على ما للحركة من أمهية كبرية ملسار التطور 

يرتبط النجاح يف األداء احلركي ابلرضى و املتعة و مها من احلوافز الدافعة إىل االهتمام ابلنشاط  العام لإلنسان إذ
احلركي إذ تلعب األنشطة الرايضية دورا إجيابيا سواء من الناحية الفعلية و البدنية أو االجتماعية أو النفسية للمشرتكني 

 1فيها.

وجدانية اليت يشعر الفرد هبا أثناء أدائه لنشاط معني و اليت تعرب على يعرف الرضا احلركي على أنه حصيلة املشاعر ال
 .2مدى اإلشباع املناسب و حتقيق أهدافه اليت من أجلها قام هبذا النشاط

أما الرضا سواء عن املهنة أو الدراسة أييت نتيجة الجتاهات ميلكها الفرد حنو املهنة اليت يزاوهلا أو الدرجات املتحصل 
راسته و أتثرياهتا العديدة و كذا العوامل املتعلقة ابلفرد نفسه مثل مستوى طموحاته و خصائص شخصيته و عليها يف د

ميوله اليت تظهر يف صورة الرضا، و هلذا فإن الرضا يف اجملال الرايضي ميكن التحكم فيه من طرف املدرب و الذي له 
و هذا يستلزم من املدرب أو املدرس أن يلم إملاما كامال  دور كبري يف إيصال الفرد أو الرايضي خربات سارة و مرضية،

بطرق تلقني املهارات الرايضية و أساليب تعليمها للمتعلم و كل ما يتعلق بكل من عملييت التدريب و التدريس يف 
  3هذا اجملال.

ية فضال على أن زايدة إن الرضا عن األداء احلركي يشكل تدعيما أساسيا من أجل االستمرار يف ممارسة األنشطة احلرك
( إىل أنه singerالشعور ابلرضى عن مستوى األداء يعد أحد األبعاد اليت يهتم هبا علماء النفس الرايضي إذ يشري )

الرايضي هو الشعور ابلرضى عن مستوى األداء لذا فإن قياسه يعطينا  من بني أهم العوامل اليت تسهم يف حتقيق االجناز
ما و يرتبط رضى الفرد ابخلربات السابقة للفرد فإذا ما كانت خرباته و سليمة فإن ذلك مؤشرا عن حالة الرضى، ك

يؤدي إىل خلق مواقف مستقبلية سارة ميكن اعتبارها الدعائم األساسية اليت تبىن عليها توجهات الفرد و رغباته فيحيا 
 .    4حياة صحيحة سعيدة متمتعة

                                                           
،  1990ول، اجمللد الثاين، جامعة الزقازيق، سنة األشهري مصطفى املهندس: أثثري بربانمج تربية حركية مقرتح على الرضا احلركي لدى تالميذ و تلميذات املرحلة االبتدائية، املؤمتر العلمي   1
 .293ص
لرتبية الرايضية للبنات، القاهرة، سنة حممود مسري طه: بناء مقياس الرضا احلركي ملتسابق امليدان و املضمار، جملة علوم و فنون الرايضة، اجمللد األول العدد الثاين، كلية ا  2

 .101،ص19898
، 1984مصر، سنة ن مهنة الرتبية البدنية و الرايضية و عالقتها مبستوى الطموح و بعض املتغريات األخرى لدى معلمات املرحلة االبتدائية، جامعة احللوانحممد عفاف حممد: الرضا ع  3
 .228ص
 .434،ص1964تشارل بوكر: أسس الرتبية البدنية و الرايضية، ترمجة حسن معوض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، سنة   4



 

 

 الرضا الحركي..... ........................................................................... ثانيالفصل ال

34 

 

 أمهية الرضا احلركي: -2

ضا مكانة هامة يف علم النفس الرايضي ملا له من أمهية كبرية يف املساعدة على حتديد نوع السلوك حيتل موضوع الر 
املتوقع يف املواقف املستقبلية، فضال عن أن الرضا احلركي أيخذ بعدا كبريا يف جمال النشاط البدين و الرايضي، إذ 

ضية دون غريها، و يلعب القياس النفسي دورا مهما يساعد يف حتديد ميول الفرد و دوافعه ملمارسة بعض األنشطة الراي
يف األنشطة الرايضية حيث يساعد على تقدمي معلومات موضوعية عن الرايضيني يف شىت اجملاالت النفسية و تطوير 

( "إىل أنه من بني العوامل اليت تسهم singerمستوى األداء من خالل تفهم أفضل للرايضي عن نفسه، إذ يشري )
 االجناز الرايضي هو الشعور ابلرضا عن مستوى األداء".يف حتقيق 

 متغريات الرضا احلركي: -3

كما هو معلوم فإن هناك الكثري من العوامل و املتغريات اليت تؤثر يف املوقف التعليمي و هذ  العوامل و املتغريات 
غريات و التحكم بتأثرياهتا، و تستوجب اإلدراك من قبل املدرس أو املدرب على حد سواء كي يستطيع ضبط هذ  املت

 لذلك قام العديد من الباحثني إىل تقسيم هذ  العوامل إال أننا ارتئينا أن نقوم بتقسيمها إىل ثالث أقسام:

 :العوامل الشخصية اخلاصة يحالة املتعلم و أبرز هذ  العوامل هي 

 العمر و اجلنس -

 اخلربات السابقة -

 الذكاء -

 النضج االنفعايل -

 رات احلركية العامةالقد -

 لياقة األجهزة الداخلية -

 املستوى االجتماعي -

 :العوامل اخلارجية و اخلاصة يحالة املتعلم 

 برانمج التدريب و طرقه املختلفة -
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 أدوات التدريب و مكانه و وقته -

 املدرب و البيئة االجتماعية -

 :العوامل و املتغرات املتوسطة 

طة هي عمليات تفرتض وجودها و حدوثها و ميكن االستدالل عليها من آاثرها و إن العوامل و املتغريات املتوس
 نتائجها يف املواقف املختلفة و أهم هذ  العوامل:

 االنتقاء -

 التعزيز -

 التصميم و التمييز. -

 .1أما العوامل اليت يشرتط توافرها حلدوث عملية التعلم فهي

 م التعلمتكوين روابط بني املوقف و رد الفعل إلمتا -

 التكرار يساعد على تكوين هذ  الروابط. -

 عامل الضيق و عدم االرتياح للحادث من بعض احلركات يعمل على اضعاف املتعلم. -

 القيام ابستجاابت متعددة قبل الوصول إىل االستجابة الصحيحة اليت حتقق اهلدف. -

 ضرورة وجود االاثرة اليت حتقق االستجابة. -

 شطة اليت يتعلمها الفرد فقد قسمت إىل:أما ابلنسبة لألن

 املهارات و العادات. -

 املعارف و املعلومات و املعاين. -

 السلوك االجتماعي. -

 السلوك املميز للفرد. -

                                                           
ة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية الرايضية، نغم حامت محيد: أثر استخدام أسلوب التعلم املكثف و املوزع على مستوى األداء و التطور يف فعالية الوثب الطويل و االحتفاظ هبا، رسال  1

 .33،ص2000جامعة بغداد،
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 أهداف تعلم املهارات احلركية: -4

موض إن غموض اهلدف ألي عمل يسبب هدرا للوقت و مضيعة للجهد و عملية التعلم تعاين كثريا من هذا الغ
فعندما تكون األهداف واضحة و معروفة يكون هلا األثر كبري من حيث استغالل الوقت و اجلهد الذي يبذله يف 
التعلم على مهارة حركية معينة، و لديها أهداف كثرية و واضحة هلا أمهيتها فعند تعلم املوضوع سواء يف احلصة العملية 

 حيقق هدفني يقوم إبيصاهلما إىل التلميذ و اهلدفني مها:  أو النظرية فما يشرتط على املعلم أو املدرس أن

 اهلدف التعليمي: 4-1

يقتضي بنقل حمتوى املادة إىل ذهن املتعلم و ذلك عن طريق تزويدهم ابملعلومات اجلديدة أو املوجودة لديه و العمل 
 لتعلم حنو األفضل.على تصحيح األخطاء منذ البداية و بعناية مركزة حىت يتمكن من التقدم يف مستوى ا

 اهلدف الرتبوي: 4-2

يقتضي بتوييف الفكرة العامة للدرس اجتماعيا أي ضرورة اإلفادة من مفهوم الدرس يف احلياة العملية، لذا فإن 
احلصة التدريبية(ل ها أثر كبري على معرفة حاجات  -أهداف تعليم املهارات احلركية ) حصة الرتبية البدنية و الرايضية

 تكون ذات فائدة كبرية ألن  اجملتمع و

التعلم عملية تطويرية و بذلك فإن األهداف تساعد على فهم املشكلة أو املشكالت املتعلقة بتطوير الفرد حنو 
 1األفضل.

 العوامل املؤثرة على تعليم املهارات احلركية: -5

 التصميم على اهلدف: 5-1

د الرايضي، و هذا مرتبط مبدى معرفة احلركة من طرف هذا إن تعلم حركية رايضية جديدة عمل إجيايب من جانب الفر 
الفرد الرايضي أو املتعلم، مع إميان املتعلم هبدف احلركة أو املهارة، و طاملا أن ذلك عمل إجيايب فهناك نشاط يقوم به 

يظهر بوضوح الفرد الرايضي يف خمتلف الظروف و العوامل بتصميم معني و هو دافع احلركة هنا الدافع احلركي الذي 
عندما نالحظ أن األطفال األصحاء يكونون يف حركة دائمة خالل مراحل منوهم املختلفة، مع تناسب ذلك مع 

 مستوى التطور احلادث يف اجلهاز العصيب هلؤالء األطفال األصحاء.

                                                           
 .87، ص1995ر الفكر، عدس، حمي الدين توفيق: مدخل لعلم النفس، عمان، دا لرمحاناعبد  1
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ا ليلعب هبا، لو الحظنا الطفل يف مرحلة الرضاعة و هو حياول مسك األشياء اليت يقع عليها بصر ، و حياول مجعه
يعين أن الطفل بدأ جيمع جتارب حركية جديدة حول هذ  األشياء، إذن دافع احلركة و املعرفة يشكالن أهم عوامل 

 .1تعلم املهارات احلركية اجلديدة يف سن املرأ فما بعد

 ن احلركي و التجارب احلركية:املخز  5-2

داخلية و خاصة اجلهاز العصيب، فال يستطيع الطفل يرتبط تعلم احلركات اجلديدة بدون شك على منو األجهزة ال
املشي دون أن تنمو ساقا  يحيث ميكنهما أن تتحمال وزن جسمه، و بعد أن تكتسبا ساقا  القوة الالزمة فيجب على 
الطفل أن يكتسب التوازن على قدميه عن طريق احملاولة و اخلطأ لكي يتمكن من السري، و هذا ما حيدث عند الفرد 

ي أو املتعلم فإنه عند حماولته لتعلم مهارة معينة فقد تكثر أخطاؤ  و اليت تعترب كخربات سابقة و اليت ستساعد  الرايض
على إكتساب هذ  املهارة بعد عدد معني من التكرارات، و هذا راجع إىل أن عقل هذا الرايضي يقوم ابالحتفاظ 

نضج اجلهاز العصيب من خالل العمل الدائم و كثرة التكرارات، هبذ  التجارب الرايضية و ختزينها، مما يؤدي إىل منو و 
حيث قد يكون تعلم هذ  املهارات أو ما مسيناها ابخلربات السابقة  له التأثري اإلجيايب أو السليب على املتعلم، أي أن 

ملتعلم، على تعلم مهارة هناك إنتقال إجيايب ألثر التدريب، ما يعين قدرة إسهام حركة معينة مت إتقاهنا سابقا من طرف ا
جديدة ابلنسبة للمتلعم و هذا ما يؤدي ابملتعلم على سرعة إكتساب هذ  املهارة اجلديدة، و اليت ارتكزت على حركة 

يعين أن نقل أثر فعل ما يعطل آخر، إذ أن عملية و الذي سبق الفرد الرايضي أن تعلمها، و مبا خيص النقل السليب 
ليات أو معلومات الشخص على عملية احلصول على قابليات جديدة، أو تغيري قابليات النقل حتدث كلما أثرت قاب

الشخص أو معلوماته، و هبذا فإن عملية النقل ميكن أن تكون سلبية إذا عرقلت قابليتنا يف لعبة معينة أو  تعلم لعبة 
 .جديدة

 العوامل املؤثرة على األداء احلركي: -6

  التدريب الرايضي: 6-1

التدريب الرايضي عملية هادفة موجهة ذات ختطيط علمي إلعداد الالعبني مبختلف مستوايهتم و حسب يعترب 
قدراهتم، إعدادا بدنيا و مهاراي و خططيا و نفسيا للوصول ألعلى مستوى ممكن، و بذلك ال يتوقف التدريب 

فلكل مستوى طرق و أساليب، و الرايضي على املستوى دون آخر و ليس مقتصرا على إعداد املستوايت العليا فقط 
 .2من خالل التعريف نستخلص أبن التدريب الرايضي يعد أحد العوامل األساسية املؤثرة على األداء احلركي

 
                                                           

 .95، ص1992دار الفكر العريب،ثمان: سيكولوجية اللعب، فاروق السيد ع  1
 .65، ص1996بسطويسي أمحد: أحسس و نظرايت علم احلركة، الطبعة األوىل دار، الفكر العريب، القاهرة، سنة   2
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 الضغوط البيئية: 6-2

الضغوط البيئية تنتج من مصادر خمتلفة كالضوء أو احلرارة أو الربودة أو االزدحام أو تغيري املكان و غريها من العوامل 
 اليت تدخل حتت نطاق الضغوط البيئية.

فمستوى الضغط العايل يقلل من الكفاءة، و من املطلوب معرفة قدرة الفرد على حتمل الضغوط و كذلك معرفة 
 حدود إمكانيات الفرد لتحمل هذ  الضغوط.

  1يف شكل و دقتهو املالحظ أن الضغوطات اليت تفوق درة االنسان على التحمل أو الرتكيز ينت عنها دائما تغيري 

 إجراءات تكوين الرضا احلركي: -7

الرضا عن موضوع معني هو حالة و جدانية تؤدي إىل قبول التعامل معه، و هذ  احلالة الوجدانية هي حمصلة بني ما 
 يريد  الفرد و ما حيصل عليه، و من  م فالرضى حالة نفسية تصاحب بلوغ الفرد لغاايته و إشباعه حلاجياته، و اجلدير
ابلذكر فإن الفرد أاي كانت املرحلة العمرية اليت ينتمي إليها عندما يتعامل مع أي موضوع جديد، فإن هذا املوضوع 
يكون يف موقع اختباري، فإذا أدى التعامل معه إىل درجة معينة من االشباع كان ذلك كفيال بتكوين الرضى عنه درجة 

 تتناسب مع درجة هذا االشباع.

لة الرضى النفسي عن أي موضوع أو أي نشاط تتكون خالل الفرتة األوىل للتعامل معه أو ممارسته، و نظرا إىل أن حا
فإن دراسة الرضى يف اجملال الرايضي غالبا ما تنصب على مرحلة الطفولة و املراهقة، حيث أن هذ  املرحلة من حياة 

النشاط الرايضي ملا له من خاصية إشباع احلاجة الفرد هي مبثابة فرتة اختبار لكثري من األنشطة االنسانية و خصوصا 
 إىل احلركة و لبيت تعترب من احلاجات األساسية لالنسان و الرايضي بصفة خاصة.

 و تتحكم يف عملية تكوين الرضى عن املمارسة الرايضية نوعان أساسيان من املتغريات و مها

 املتغري األول:

يت تتحد فيها كل ما يريد الفرد احلصول عليه،  و هذ  النوعية من و اليت تضمن جمموعة املتغريات الشخصية و ال
املتغريات متوافرة لدى كل فرد يسعى إىل ممارسة الرايضة و اليت تتمثل يف حماولة إشباع حاجاته البيولوجية من احلركية و  

 كذلك إشباع حاجة أو أكثر من حاجاته النفسية تبعا لتكوينه النفسي.

 

                                                           
 97-96، ص1992، القاهرة، 1فكر العريب طهباء الدين ابراهيم سالمة: بيولوجية الرايضة و األداء احلركي، دار ال  1
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 املتغري الثاين: 

و اليت تضمن جمموعة املتغريات البيئية اليت تساعد على حتقيق غاايته و اشباع حاجاته، و هذ  النوعية من املتغريات 
 :1ميكن التحكم فيها من خالل بعض االجراءات التالية

الفرد  أن تكون املمارسة الرايضية بصفة عامة و املمارسة ألي نوع من األنشطة الرايضية جماال خصبا إلشباع حاجة -
 إىل احلركة و متنفسا قواي لطاقاته احلركية الكامنة.

أن تكون املمارسة الرايضة للنشاط يف تنظيم يتناسب مع مستوى قدرات منافسيه البدنية و العقلية، حىت يكون -
 جماال خصبا إليهارها.

تكون هذ  االجراءات فورية أن تشمل املمارسة الرايضية على إجراءات تدعمه إجيابيا عن كل أداء انجح، على ان  -
 و مناسبة ملستوى الداء، و يف نفس الوقت جيب جتاهل األداء اخلاطئ و عدم تدعيمه سلبيا.

تطوير األدوات و األجهزة ملمارسة الرايضة مبا يتناسب مع مستوى القدرات البدنية و احلركية حىت ال تكون جماال  -
 للشعور ابلفشل و االحباط.

عنصرا أساسيا يف برامج املمارسة الرايضية و على مستوى مناسب لدرجة النضج االنفعايل الذي أن يكون التنافس  -
 يكون عليه املمارسون.

أن يتم تنظيم املمارسة الرايضية أبسلوب يتجنب أي نوع أو درجة من االصابة، و ذلك من أجل جتنب اخلربات  -
 يف أي نوع من أنواع األنشطة الرايضية. االنفعالية السلبية يف املمارسة الرايضية بصفة عامة و

أن تكون املمارسة الرايضية و خصوصا إذا كانت لنوع معني من النشاط الرايضي جماال الكتساب مهاراته األساسية  -
 .2و حتقيق مستوى مناسب من االجناز املهاري احلركي حىت جيد يف هذ  املمارسة جماال للتطور و النجاح

 حلركة:أمهية دراسة علم ا -8

إن دراسة احلركة ضرورة الزمة ملعلمي الرتبية البدنية و الرايضية و ال ميكن االستغناء عنه، فهو جزء رئيسي لتنمية 
خرباهتم التعليمية و يتضح كذلك أمهية دراسته للرايضيني ملا له من أثر مباشر على االرتفاع مبستوى األداء، و نالحظ 
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و املنافسات الدولية يف اجملال الرايضي كلما اندفع الباحثون حنو دراسات أعمق  أنه كلما زاد الصراع يف املقابالت
 للحركة الرايضية لتحديد العوامل اليت تؤثر على مستوى أداء الفرد، و يف النقاط التالية نوضح أمهية دراسة هذا العلم:

 بكفاءة و كفاية. يساعد الفرد على اتقان األداء احلركي و الوصول ابحلركة للمستوى املطلوب -

يساعد الفرد على تفهم احلركات اليت يقوم هبا مما يساعد على أدائها بطريقة سليمة و كذا تفادي احلوادث و  -
 األخطار.

 يساعد الفرد على االحساس ابلقوام املعتدل و حسن استخدام أطراف السم و أجزائه املختلفة. -

 ثريها على التكوين البدين و كذا يسعى إىل معرفة األخطار و أسباهبايوفر للفرد القدرة على تقومي احلركات من أت -

يساعد الرايضيني يف الوصول إىل مستوى البطولة إذا توفرت لديه االمكانيات و ذلك بتطبيق املبادئ و القوانني  -
 امليكانيكية و احلركة يف التدريب.

اجلنس و احلالة الصحية، و كذا وضع برانمج خاص  يساعد املعلم على وضع الربانمج املناسب تبعا إىل السن و -
 .1بذوي االحتياجات اخلاصة

 خصائص احلركة: -9

عندما نتساءل عن خصائص احلركة و كيفية أدائها نقصد السمات و الصفات حلركة الفرد، و اليت تتضمن العديد من 
خرى مثل شكل اجلسم و أيضا العالقات بني العناصر كالزمن و االنسيابية ، اجلهد و الفراغ و ابإلضافة إىل لعوامل أ

 .2اجلسم و أجسام الناس و األشياء احمليطة اليت تؤثر على حركة اجلسم

 الزمن:9-1

يرتبط الزمن بسرعة أداء احلركة و قد تتفاوت حركات الفرد بني حركات سريعة جدا و البطيئة جدا و حركات متوسطة 
اهتا و واجباهتا احلركية من حيث الزمن ما بني سريع و بطيء يف إطار السرعة، و ختتلف األنشطة احلركية يف متطلب

 .3األداء للمهارات احلركية املختلفة

 :أهداف الربانمج ملفهوم الزمن 

 تنمية مقدرة الفرد للتمييز بني السرعات املختلفة. -
                                                           

 .54،ص1996، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة 2أمني أنور اخلويل، أسامة راتب: الرتبية احلركية للطفل الطبعة   1
 54، ص1996، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة 2أمني أنور اخلويل، أسامة راتب: الرتبية احلركية للطفل، الطبعة   2
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 تنمية مقدرة الفرد على التحكم يف سرعة األداء ابلزايدة أو النقصان. -

 رد على االحساس ابلوقت.تدريب الف -

 تعويد الفرد على الربط بني الوعي ابجلسم و الفراغ مع زمن األداء احلركي. -

 اجلهد: 9-2

هو عبارة عن إمكانية املتعلم على التغلب على املقاومة سواء كانت مقاومة وزن اجلسم أو أشياء أخرى و اليت تكون 
 واجبات احلركية الذي يتطلب قدر كبري من القوة.يف العادة انجتة على االنقباض العضلي و أداء ال

متنوعة، و تتوقف درجة القوة على نوع احلركة و  -مرتفعة -متوسطة -و ميكن أن ترتاوح درجة القوة ما بني خفيفة
مرت، و الذي حيتاج ابلطبع قوة أكرب من الفرد الذي يركل الكرة  15مثال ذلك الفرد الذي يركل كرة القدم ملسافة 

 .1أمثار فقط 10ة ملساف

 :أهداف الربانمج لتعليم مفهوم اجلهد 

 جيب أن يتم تعليم الفرد التمييز بني القوة من حيث الدرجة. -

 تطوير الفرد على بذل اجلهد املناسب لنوع احلركة مع االقتصاد يف اجلهد. -

 تنمية قدرة الفرد على بذل درات متفاوتة من القوة بفعالية. -

 على الربط بني الزمن و درجة القوة يف الواجب احلركي. تنمية قدرة الفرد -

 االنسيابية: 9-3

و هي تعين استمرارية األداء بتوافق احلركات و هي تتطلب التحكم و السيطرة على القوى الداخلية و اخلارجية حىت  
 .2يتم االنتقال السليم بني احلركات املختلفة يف الواجب احلركي

 النسيابية:أهداف الربانمج ملفهوم ا 

 تنمية مقدرة الفرد على التمييز بني بني نوعي االنسياب يف احلركة و املهارة. -

 تنمية املقدرة على أداء احلركات و التوقف املفاجئ و الثبات التام. -

                                                           
1
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 تنمية مقدرة الفرد على أداء احلركات ابنسيابية و سهولة. -

 شكل اجلسم: 9-4

غيري شكل اجلسم و حركته يف الفضاء و مثال على ذلك: العب اجلمباز الدي يعين شكل اجلسم يف الفراغ، و كذا ت
يؤدي الشقلبة اخللفية حيث يتطلب على الالعب يف هذ  الرايضة أن يغري شكل جسمه يف الفضاء على حسب 

 مراحل هذ  املهارة.

 :أهداف الربانمج ملفهوم شكل اجلسم 

 ى اجلسم و أجزائه بدقة و سرعةإكساب الفرد املقدرة على التحكم و السيطرة عل -

 تنمية املقدرة على التعبري على مشاعر الفرد عن طريق حركات اجلسم املتناسقة -

 أتدية الفرد ألكرب عدد من األشكال اجلسمية املنحنية. -

 تنمية القدرة على الربط بني شكل اجلسم و بقية املفاهيم املرتبطة و املؤثرة ف احلركة.

 التطور احلركي: -10

إن التطور و النمو و التعلم يواهر تؤثر و تتأثر ببعضها البعض، و بذلك من غري املمكن فصل إحداها على األخرى، 
و هبذا فقد أخذ مصطلح التطور احلركي وضعا مميزا لظاهرة هامة و خصوصا ابجلانب الذي يتعلق ابجلانب احلركي 

ي يقصد به االنتقال من مرحلة إىل أخرى، حيث أن البعض لإلنسان. إن املفهوم العام للتطور احلركي كمصطلح منائ
يرى هذا النوع من املفاهيم هو نوع قدمي و كالسيكي، حيث أن النمو هو ياهرة طبيعية حتدث إال بوجود عامل 
النضج، و هلذا السبب يعترب النضج هو أساس كل منو و تطور، و جبانب النضج جند التعلم، و اليت يرى غلى ان 

 .1تطور هي شاملة لكل من النمو و النضج و التعلم معاعملية ال

إن تطور املهارات احلركية و الرايضية املختلفة يرتبط بنمو  نضج معريف جديد و الذي يرتبط ابألسس احلركية و 
 املكانيكية و التشرحيية و الوييفية، و الذي يعمل على تطوير كل من التكتيك و التكنيك.

ت اليت حتدث يف جمال تنوع و استغالل الويائف خالل التطور البشري عامة، و كذلك التطور إن التطور يعين التغريا
احلركي الذي مير به اإلنسان منذ والدته حىت مماته، و عليه فإن التطور هو سلسلة متصلة و مستمرة من التغريات 

 و النضج الشامل، و هذا ما يعين أن هناك النمائية املرحلية و اليت تؤدي إىل إكتمال التحول النمائي و ابلتايل التغري
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إنتقال من طور إىل آخر يف جماالت خمتلفة، البدنية احلركية، النفسية، االنفعالية، اجلنسية، الفيسيولوجية، العضلية، 
 .1اللغوية.....إخل، و اليت متثل جوانبه األساسية و اليت ميثل فيها كل من النمو و النضج و التعلم أمهية كبرية

ن التطور احلركي مهم ألنه يؤثر يف النمو بشكل كبري، و هذا عندما ينظر إىل التطور مبعنا  الشامل و الذي يتضمن إ
النمو كأساس للتطور، و أتيت تلك األمهية الرتباط مستوى التطور مبقدار النمو و النضج، و ذلك من مرحلة ألخرى، 

وف عن طريق الوراثة، و لكن ال يصبح هذا النمو مؤثرا دون هذا يعين أن عملية النمو حتدث فطراي يف مجيع الظر 
 النضج، حىت حدث التطور.

إن القدرات البدنية تنمو عند الطفل منذ والدته فطراي عن طريق الوراثة أيضا مع منو  الطبيعي يف مجيع اجلوانب 
أو غري مقصود، و يف حالة األخرى، و يساعد يف معدل ذلك النمو درجة نشاطه احلركي سواء كان النشاط مقصودا 

احلركة الغري املقصودة ال حيدث التطور املطلوب يف قدراته البدنية، و هذا راجع إىل عدم نضوج هذا الطفل و هذا ما 
 يدل على أن النضج هو عنصر أساسي يف منو احلركات الرايضية خاصة و بطبيعة احلال املقصودة منها.

طور احلركي و النضج حيث يعترب النضج شرط أساسي حلدوث النمو كما و من انحية أخرى فهناك عالقة بني الت
سبق و ذكران، و هذا ما سيؤدي بنا للقول إىل أن النضج و النمو مها جانبني مهمني لظاهرة التطور، و بذلك فإن 

قيق مناء يف نشاط أو أي سلوك حركي أو بدين أو عضلي فهو حيتاج ابلضرورة إىل النضج، و الذي يعمل على حت
اهلدف من ذلك السلوك أو النشاط، و مثاال على ذلك فإن مهارة التصويب يف كرة السلة ال ميكن تطوير  إال إذا منا 

 عند املتعلم االحساس و التوافق بني العني و الذراع و كذلك القدرة على التحكم الدقيق يف حركة رسغ اليد.

ية خاصة يف األنشطة الرايضية و البدنية، فالعب الوثب العايل ال أما العالقة بني التطور احلركي و التعلم فيأخذ أمه
يستطيع اجتياز العارضة و تطوير تلك املهارة، إال إذا نضجت القوة البدنية لديه و كل ما يكوهنا من قوة و رشاقة و 

سان و هذا كون أن مرونة و سرعة، ابإلضافة إىل التكنيك املتبع يف هذ  الرايضة، تعد احلركة جزء مهم ي حياة االن
احلركة تالزمه منذ و الدته إىل حني و فاته و هلذا فمن املهم ان يتم معرفة و دراسة هذ  احلركة و كيفية تطوير هذ  
احلركات و كيفية حتويل هذ  احلركات من حركات بسيطة إىل حركات مركبه و معقدة تساعد هذا االنسان للحفاظ 

 على الصحة العامة للجسم. 
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 :خالصة

أصبح النشاط الرايضي ضرورة من ضرورايت احلياة املعاصرة و جيب أن تكون املمارسة ابلصورة اليت توفر الفائدة 
املرجوة منها و عن حتقيق الفائدة و النجاح يف أداء األنشطة الرايضية، و الذي يؤدي ابلفرد إىل الشعور ابلرضا احلركي 

النفس الرايضي إذ يساعد على تقدمي معلومات موضوعية عن ممارسني يف الذي يعد أهم األبعاد اليت يهتم هبا علماء 
شىت اجملاالت املعرفية و احلركية و يساهم يف حتقيق االجناز الرايضي و املساعدة على تطوير مستوى األداء ألفضل 

معينة، و من  مستوى هلم، فضال عن االحساس ابلرضى احلركي نتيجة إىل الوصول إىل أقصى إتقان ملهارة أو رايضة
جهة أخرى يساعدهم على التغلب على بعض الصعوابت اليت تواجه هذا الرايضي خالل عملية التعلم أو التدريب و 

 املمارسة، و يساهم يف إاثرة الدافعية لديهم حنو االستمرار يف مزاولة األنشطة الرايضية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 46 

 ............................المراهقة............................................................... لثالثالفصل ا

 

 متهيد:

القول عنها أهنا من أعقد املراحل يف حياة اإلنسان، و ذلك ملا حتمله من تغريات جسمية و  إن مرحلة املراهقة ميكن
 نفسية و فكرية، اليت جتعل املراهق يعيش يف تقلبات و تناقضات ال يعرف هلا هدوء و اإلستقرار طول هذ  املرحلة .

ر السابق و اليت بلغت فيها اإلكتشافات لقد متيز عصران احلايل ابلكثري من املظاهر اليت مل تكن موجودة يف العص
العلمية أرقى مستوايهتا و توصل اإلنسان إىل عالج عدة أمراض كانت تفتك مبجتمعات لكن مع مظاهر هذ  
احلضارة املغرية إال أن البشرية تعاين أزمة إجتماعية و أخالقية جتعلها ال هتنأ إىل ما وصلت إليه من إجنازات علمية و 

فكرون الغربيون قد أقروا بعدم قدرة حضارهتم بصفة عامة و قطاع الرتبية بصفة خاصة تكوين جمتمع من هنا فإن امل
متوازن ال يطغى فيه اجلانب املادي على اجلانب الروحي و لألسف هذا ما ينطبق على اجملتمعات املسلمة حيث 

هق الذي أصبح يستقبل كل ما هو تسربت إليها مظاهر سلبية فأهلكتها فكان و ال يزال الضحية هو الشاب املرا
غريب إلجنذابه بتلك احلضارة الغربية، و هذا ما أدى إىل جمتمع تكاثرت فيه عوامل اإلحنراف، و من جراء كل هذ  
العوامل اليت يهرت حديثا جاءت الرايضة لتغطي نقص اإلحتياجات النفسية للمراهق، و ذلك هبدف إكسابه و كذا 

 مح له ابلتفهم و السيطرة على نفسه و اإلندماج مع جمتمعه.تغيري بعض السلوكات مما تس

و لقد اتفق علماء النفس و الرتبية و مفكريها أبن ممارسة الرايضة تساهم مسامهة فعالة يف ترفية و هتذيب سلوك 
 املراهق.

 و هلذا تطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلشارة ملختلف املميزات و خصائص املرحلة العمرية 

 ة ( و اليت تعترب مرحلة ابرزة يف مراحل منو الفرد.) املراهق
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 ............................المراهقة............................................................... لثالثالفصل ا

 

 : مـفــهـوم املـراهـقـة  .1
 : املعىن اللغوي .1.1

كلمة املراهقة مشتقة من الفعل "راهق "مبعىن حلق أو دىن فهي تفيد االقرتاب و الدنو من احللم ، فاملراهق هبذا املعىن 
 هو الفرد الذي يدنو من احللم و اكتمال النضج.

 : املعىن االصطالحي .2.1
 .(1) مبعىن كرب و منى  grandirو تعين ابلالتينية  adolescereهي سن التغيري مشتقة من كلمة 

نضج أعضاء اجلسم و التطور اجلنسي و نسجل فيها منو سريع غري منتظم و يصبح الطفل خالل أعوام و تعين كذلك 
 .(2 ) رجال

 : تعـاريف بعـض العـلمـاء .3.1
 براهيم أسعد :تعريف ميخائيل إ - أ

و    يةعضو   و النمو حتدث فيها تغريات  و هي مرحلة انفعال من الطفولة و تقسم أبهنا فرتة معقدة من التحول 
 .(3) نفسية و ذهنية واضحة

 تعريف عبد الرمحان العيسوي : - ب
البدين و على املرحلة اليت حيدث فيها االنتقال التدرجيي حنو النضج  adolescenceيطلق اصطالح املراهقة 

 .(4)اجلنسي و العقلي و النفسي 

 تعريف إبراهيم كايم العظماوي : -ج   

انعطاف حامسة يف حياة اإلنسان ، إذ أن ما يبلغه من تقدم و ما حيققه من مزااي يف النمو البدين و تعترب املراهقة نقطة 
 .(5) العاطفي يدفعه من مستوى الطفولة الوسطى إىل مرحلة اليفع و احلداثة

                                                           
1 Marcelli abzacomier: psychologie de l'adolescent,  maison paris , 1983 , p03 
2 M khiat : léssentiel en pediatrie, entreprise nationale de livre, tome1, 1996, p252 
 25، ص1991، بريوت ، 2ميخائيل إبراهيم أسعد : مشكالت الطفولة و املراهقة،  دار البحوث و األنفاق ،ط 3
 124، ص1987، بريوت ، عبد الرمحان العيسوي: علم النفس العام،  دار النهضة العربية  4
 331، ص1997إبراهيم كايم العظماوي، معامل من سيكولوجية الطفولة و الفتوة و الشباب،  دار الشؤون و الثقافة العامة ، بغداد ،  5
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 : STANLY HOLLتعريف  -د 

املراهقة هي فرتة من العمر اليت تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد ابلعواطف و االنفعاالت احلادة و التوترات 
 .STOR ET STRESSالعنيفة، و هذا ما يعرب عنه بكلمتني 

 : AUSBELLتعريف  -ه    

 .(1) بيولوجي للفردفيها التحول يف الوضع ال املراهقة هي الوقت الذي حيدث

الشيء املالحظ من خالل هاته التعاريف هو عدم وجود تعريف دقيق و موحد للمراهقة فهناك من العلماء ممن ركز 
على اجلانب النفسي ، و آخر ركز على اجلانب االجتماعي ، وآخر ركز على اجلانب الفيزيولوجي ، و هناك ايضا من 

 .مجع كل هاته التعاريف يف تعريف واحد 

 خـصائص مـرحلة املراهقة : . 2

 اخلصائص احلركية :. 1.2

ينمو اجلسم منوا متسارعا و غري متسارعا و متوازن يف بداية مرحلة املراهقة مما يؤدي ابملراهق إىل الكسل و اخلمول ، و 
 قلة احلركة و النشاط و النقص يف التنسيق و التوافق احلركي مما يؤدي إىل عدم استقرار  .

ا يبلغ املراهق قدرا من النضج تصبح حركاته أكثر توافقا، فيزداد نشاطه و حياول إتقان بعض املهارات احلركية و عندم
 .(2) الرايضية اليت حتتاج إىل الدقة احلركية

كما يرى "ميكلمان و تويهارس " أبهنا فرتة االضطراابت و الفوضى احلركية اليت متتد لفرتة معينة ابلنسبة للنواحي 
 .(3)ية للنمو احلركي النوع

 

                                                           
 25، ص1998سعدية حممد علي هادر: سيكولوجية املراهقة، دار البحوث العلمية، الكويت،   1
 329، ص 1994،  3لنمو الطفولة و املراهقة، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، طخليل ميخائيل معوض: سيكولوجية ا 2
 14، ص 1986،  6حممد حسن عالوي: علم النفس الرايضي، دار املعرفة ، القاهرة ، ط 3
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 خلصائص املرفولوجية :ا .2.2
تتميز املراهقة ابلنمو السريع للمراهق ، فنجد أن الطول يزداد بسرعة ملفتة فيتسع املنكبان و يزداد طول الذراعني و 

مح الساقني، إال أن منو الذراعني يسبق منو الرجلني و تنمو العضالت و يتغري اهليكل العام املوجه ، حيث ختتفي مال
الطفولة و يزول تناسق الوجه ، و تتعدد فيما بعد ،و حتقق خمتلف أعضاء اجلسم التناسق احلركي عند بلوغ الرشد و 

 .(1) النضج

كما يزداد منو قوس احلوض عند الفتاة و هذا استعداد لوييفة احلمل ، اما عند الفىت فيزداد اتساع املنكبني و هذا 
 .(2)استعداد للقيام ابلعمل الشاق 

 اخلصائص الفيزيولوجية : .3.2
إن التغريات يف النمو الفيزيولوجي و اليت تطرأ على املراهق ذات أثر كبري على سيكولوجية املراهقني و إن اكتمال النمو 

 :اجلنسي للمراهق ذا أثر ابلغ على اجلسم و على احلالة املزاجية و النفسية للمراهقني ، و ميكن أن نلخصها فيما يلي

 دد اجلنس:تغريات يف غ - أ
تنشط غدد اجلنس و هي املبيض عند األنثى و اخلصيتني عند الذكر اليت تفرز احليواانت املنوية، و يصاحب ذلك منو 

 األعضاء اجلنسية.

 : تغريات يف إفراز الغدد الصماء - ب
العظام خالل  فنجد أن هرموانت الغدد النخامية هلا أثر كبري على النمو عادة ، و على هرموانت الغدد اجلنسية و منو

 مرحلة املراهقة.

 : تغريات يف الغدد الكلوية ) الكضرية ( -ج     

و خاصة الفرتة اليت تؤثر يف النمو اجلنسي بوجه عام ، و بسبب زايدة افرازها إسراع يف النمو اجلنسي و كل هذ  الغدد 
 .(3) الصماء تصب إفرازها يف الدم

 الغدد العرقية: -د      

                                                           
 332خليل ميخائيل معوض: مرجع سابق، ص  1
 202، ص 2001كز االسكندرية ، للكتاب ،حممد عبد احلليم منس، عفاف بنت صاحل خمضر :  علم النفس النمو،  مر   2
 335خليل ميخائيل معوض: مرجع سابق،  ص  3



  

 50 

 ............................المراهقة............................................................... لثالثالفصل ا

هذ  املرحلة هو ما جيعل املراهق أكثر تعرقا من غري  و يعد استقرارا يف النمو العام للفىت،  م ترجع  تزايد إفرازها يف
 إفرازات الغدد العرقية إىل حالتها الطبيعية.

 : تغريات عضوية يف األجهزة الداخلية -ه      

ن الصراع و توتر و قلق، و يزداد حجم القلب و سعته و كذلك زايدة ضغط الدم الذي حتدث عنه حاالت خمتلفة م
نالحظ زايدة سعة املعدة مما يؤدي إىل زايدة شهية املراهق، و الذي يؤدي إىل تذبذب التمثيل الغذائي لديه ، أما 
ابلنسبة إىل اجلهاز العصيب فال يتأثر أتثريا كبريا يف منو  نظرا ألن اجلهاز العصيب يكون خالاي  قد اكتملت يف منوها مع 

 .(1) لطفلبداية حياة ا

 (2) كما قد يواجه املراهق تضخم صوته و تغري  على حنو فجائي دون استقرار  على نغمة واحدة

  : اخلصائص النفسية. 4.2

إن الزايدة املفاجئة يف الشكل و التغريات اجلسمية السريعة يف هذ  الفرتة ، ابإلضافة إىل املعاملة املتناقضة اليت يتلقاها 
إىل حساسية املراهق و منو جسمه أو ذاته ، فهذا يؤثر يف عملية توافقه و تكيفه مع اآلخرين ، مع اآلخرين ابإلضافة 

و قد تؤدي احلسية الشديدة للمراهق إىل حل وحيد و هو االنسحاب و االنطواء من املواقف. و من أبرز مظاهر 
ة و مييل حنو االعتماد على النفس ، فكنتيجة احلياة النفسية يف فرتة املراهقة رغبة املراهق يف االستقاللية اجتا  األسر 

للتغريات اليت تطرأ عليه يشعر أنه مل يعد طفال قاصرا ، كما أنه ال حيب أن حياسب على كل صغرية و كبرية يف السابقة 
فهو ال حيب أن يعامل كطفل و لكنه من الناحية األخرى مازال يعتمد على األسرة يف قضاء حاجته االقتصادية و 

 .(3) الطمأنينة له توفري

 

 

 

                                                           
 200حممد عبد احلليم منش، عفاف بنت صاحل: علم النفس النمو، مرجع سابق، ص 1
 332خليل ميخائيل معوض:  مرجع سابق، ص 2
 132،  131، ص  1987عبد الرمحان العيسوي: علم النفس العام، دار النهضة العربية ، بريوت ،   3
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 : االجتماعيةخلصائص . ا5.2

يف مرحلة املراهقة أبهنا أكثر متايزا و اتساعا و مشوال فينمو الوزن و يزداد و تتسع آفاق  االجتماعيةتتميز العالقة 
 .(1) االجتماعيةو تستمر عملية التطبيع  االجتماعية،عالقته 

 فيما يلي: ياالجتماعو ميكن تلخيص خصائص و مظاهر النمو 

 :االستقالل     - أ
 و التمرد من القيود األسرية و تبعتها . االستقاللمييل املراهق إىل 

 الوالء و الطاعة: - ب
) إنه يف فرتة املراهقة تتجلى  و يظهر ذلك يف مجاعة األصدقاء يف الوقت الذي يسعى للتحرر، يقول فاخر عاقل:

 .(2) الروح اجلماعية أكثر من جتليها يف أي وقت مضى (

 التمرد و القوة:   -ج       

 يثور املراهق يف األسرة و يتحداها، و ميتد ثورته و مترد  على املدرسة و اجملتمع بتقاليد  و قيمه.

 الزعامة:   -د       

امليل عندما تربز الشخصية و تتميز ابلقوة و التماسك و خيتار عامة األفراد الزعيم بينهم الذي يتصف مبميزات فعلية 
 .(3) اجتماعيةأو جسمية أو 

أما يف املرحلة األخرية من فرتة املراهقة، فإن العلماء يرون أن املراهق فيها يصبح أكثر خضوعا لألعراض العملية، و 
أكثر سعيا للتكيف مع الواقع، و يرتكز على التوافق يف اجملتمع، و ابلتدريج يستعد ليصبح عضوا فعاال يف اجملتمع 

 .(4) الذي يعيش فيه

 

                                                           
 252،  ص  1994،  3خليل ميخائيل معوض:  سيكولوجية النمو الطفولة و املراهقة، دار الفكر العريب ، اإلسكندرية ، ط 1
 282،  ص1981، 7فاخر عقا: أعرف نفسك، دار العلم للماليني، بريوت، ط 2
 354خليل خمائيل معوض: نفس املرجع، ص 3
 143،  ص1984أصول الرتبية وعلم النفس،  دار الفكر العريب،  القاهرة،  حممد رفعت رمضان و آخرون:  4
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 خصائص منو العمليات املعرفية:. 6.2

على  االعتمادتتميز هذ  املرحلة بنمو القدرات العقلية و نضجها يحيث يصبح املراهق قادرا على التفكري الديين و 
 (1) على الذاكرة االعتمادالنطق أكثر من 

 مراحل املراهقة:  .3
لبداية و النهاية، نظرا لعدم وجود مقاييس موضوعية لقد اختلف العلماء ي تقسيم و حتديد مراحل املراهقة من حيث ا

خاصة ختضع هلا هذ  التقسيمات، و لكنهم أخضعوها جملال دراستهم، و تسهيال هلا قسمت إىل ثالثة مراحل رئيسية 
 هي: 

 املراهقة املبكرة:. 1.3

تد كذلك منذ النمو السريع سنة، و هي تقابل يف النظام الرتبوي املرحلة املتوسطة كما أهنا مت 15إىل  12متتد من 
الذي يصاحب البلوغ إىل حوايل سنة إىل ثالث سنوات بعد البلوغ، و استقرار التغريات البيولوجية اجلديدة عند الفرد، 
و يف هذ  املرحلة يسعى املراهق إىل اإلستقالل، و يرغب يف التخلص من القيود و السلطات اليت حتيط به، و 

و كيانه، و يصاحبها التفطن اجلنسي الناتج عن االستثارة اجلنسية اليت حتدث جراء يستيقظ لديه إحساس بذاته 
   التحوالت البيولوجية و منو اجلهاز التناسلي عند املراهق.

 : املراهقة الوسطى. 2.3

النم سنة، يطلق عليها أيضا املرحلة الثانوية، و مييز هذ  املرحلة بطئ يف سرعة  18إىل  16متتد هذ  املرحلة من 
اجلنسي نسبيا مقارنة مع املرحلة السابقة، و تزداد التغريات اجلسمية من زايدة يف الطول و الوزن، و يف هذ  املرحلة ند 

 املراهق يهتم مبظهر  اجلسمي، صحته و قوته اجلسمية.

 : املراهقة املتأخرة. 3.3

انوي و بداية التعليم اجلامعي، و يطلق على سنة، و متتد مع هناية التعليم الث 22إىل  19و تكون هذ  املرحلة بني 
هذ  املرحلة اسم مرحلة الشباب، حيث أهنا تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة مثل اختيار مهنة املستقبل و يف هذ  
املرحلة يصل النمو إىل مرحلة النضج اجلسمي و يتجه حنو الثبات النفعايل، و بروز بعض العواطف الشخصية  

                                                           
 243، ص 1990رابح تركي ، " أصول الرتبية و التعليم " ،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  1
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ملظهر اخلارجي و طريقة الكالم، و البحث عن املكانة االجتماعية، كما تكون للمراهق عواطف حنو اب كاالهتمام
 .(1) اجلماليات و كذلك حنو اجلنس اآلخر

 مشـــاكل املراهــــقة: .4
تتميز مرحلة املراهقة ابلفوضى و التناقض فيبحث الفرد على هاوية جديدة كما أن املراهق حياول جتاوز هذ  األزمات 

 م تنفجر و يعود سببها إىل اإلحساس  ببطءو التوترات ابلرايضة و األعمال الفنية ، و يف أول األزمة اليت تبدأ 
كعدم اإلمتثالية للمجتمع "العدوانية"، و قد   اجتماعيةابخلوف و اخلجل فهي مرتبطة مبستوى الذكاء ، و عوامل 
 و سنلخص أهم العوامل و املشاكل يف النقاط التالية : يكون أيضا يبحث عن العادات و الذات فيتكون له القلق ،

 : املشاكل النفسية. 1.4

و أتكيد الذات بشىت الطرق  االستقاللانطالقا من العوامل النفسية اليت تبدوا واضحة يف تطلع املراهق حنو التجدد و 
بح يقصد األمور و يناقشها على و الوسائل ، فاملراهق ال خيضع ألمور البيئة و قوانينها و أحكام اجملتمع بل أص

حسب تفكري  و قدراته ، و إذا أحس أبن اجملتمع يعارضه و ال يقدر مواقفه و أحاسيسه يسعى ألن يؤكد بنفسه مترد  
و عصيانه فإذا كانت األسرة و املدرسة و األصدقاء ال يهتمون بقدراته و مواهبه و ال يعاملونه كفرد مستقل، فهو 

 .(2) أن يتعرف كل الناس على قيمتهجيب أن حيس بذاته و 

 : االنفعاليةاملشاكل . 2.4

 االنفعايل االندفاعو حدهتا و اندفاعها ، هذا  انفعاالتهإن العامل اإلنفعايل يف حياة املراهق يبدوا واضحا يف عنف 
 ليست أسبابه نفسية خاصة بل يرجع ذلك للتغريات اجلسمية.

 : االجتماعيةاملشاكل . 3.4

و احلرية و التمرد و عندما تتدخل األسرة فإنه يعترب هذا املوقف تصغريا و  االستقاللجند املراهق مييل إىل  يف األسرة
انتقادا لقدرته ، لذلك جند  مييل إىل النقد و مناقشة كل ما يعرض عليه من آراء و أفكار مما يؤدي إىل الصراع مع 

 عائلته .

                                                           
 27، ص1990اجلزائر  إبراهيم طيب: أثر مشكالت املراهقني يف التحصيل الدراسي، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس، 1
 72، ص  1981ميخائيل خليل معوض:  مشكالت املراهقني يف املدن، دار املعارف، القاهرة،  2
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من اجملتمع و العادات و التقاليد و القيم اخللقية و الدينية السـائدة لكونه كفرد  أما يف اجملتمع فنجد املراهق يواجه النقد
 .(1) إىل اجملتـمع يؤكد رغبته يف التعبري عن ذاته و شخصيته ابنتمائه

 املشاكل الصحية :. 4.4

إذا كانت هذ  السمنة  املشاكل املرضية اليت يعاين منها املراهق هي البدانة إذ يصاب ابلسمنة البسيطة و املؤقتة لكن 
كبرية جيب العمل على تنظيم أكل و ممارسة الرايضة و زايرة الطبيب املختص ملعرفة متاعبهم، ألن لدى املراهق 

 .(2) إحساس خانق أبن أهله ال يهتمون بــه

 : املشاكل احلركية. 5.4

العضالت و زايدة يف الطول و الوزن ، و يف هذ  املرحلة تظهر على املراهق تغريات و خصوصا املورفولوجية منها بنمو 
 و تكون القدرة على العمل املتزن ضئيلة ألن منو العظام يف الطول و العمق و الكفاءة يغري النظام امليكانيكي.

 : العوامل املؤثرة يف انفعاالت املراهق  .5
 : التغريات اجلسمية الداخلية واخلارجية. 1.5

الداخلي, وخاصة بنمو أو يهور الغدد الصماء, و نشاط الغدد بعد سكوهنا  تتأثر انفعاالت املراهق ابلنمو العضلي
" بعد نشاطها طوال الطفولة، و هناك مظاهر  طوال الطفولة وضمور أخرى كالغدة "الصنوبرية والغدة التيموسية

 النفعالية، فيزيولوجية عضوية داخلية تطور و حتول الفرد من طفل إىل مراهق، وهلذ  املظاهر أاثرها النفسية ا

حيث أقيمت بعض الدراسات حول أتثري هذ  التغريات على احلالة املزاجية للمراهق حيث أجريت جتربة على طائفتني 
من الفتيات تتساواين يف أعمارهم الزمنية، وختتلفان يف بلوغهما, فاجلماعة األوىل تتكون من الفتيات البالغات, والثانية 

تائج هذا البحث أمهية العوامل الفيزيولوجية على انفعاالت املراهق، ومدى أتثريها يف من غري البالغات. ولقد أثبتت ن
املثريات واالستجاابت واالنفعاالت. وتتأثر انفعاالت املراهق أيضا ابلتغريات اخلارجية اليت تطرأ على أجزاء جسمه 

 بتغري النسب اجلسمية لنمو أعضائه.

 

                                                           
 300،  ص1991، بريوت،  2ميخائيل إبراهيم أسعد:  مشكلة الطفولة و املراهقة، دار البحوث و األفاق، ط  1
 76ميخائيل خليل عوض:  نفس مرجع ،  ص   2
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 العمليات والقدرات العقلية:. 2.5

بط سرعة الذكاء, ويزداد التباين والتمايز القائم بني القدرات العقلية املختلفة, ويسرع النمو لبعض العمليات العقلية هت 
يف نواحيها وآفاقها املعنوية ويتغري بذلك إدراك املراهق للعامل احمليط به نتيجة هذا النمو العقلي يف أبعاد  املتباينة, وتتأثر 

لتغري وتؤثر بدورها يف استجاابت األفراد اآلخرين، فهو خيتلف يف مستوا  ودرجة فهم عن انفعاالت املراهق هبذا ا
 طفولته، وهو قادر أيضا على أن خيفي بعض استجاابته ألمر يف نفسه يسعى لتحقيقه.

 التآلف اجلنسي:. 3.5

على اجلنسني ألنه حتول مضاد،  يتباعد اجلنسان يف الطفولة املتأخرة  م يتآلفان يف املراهقة، يبدأ هذا التآلف قاسيا
وهلذا يشعر املراهق ابحلرج يف ابكرة عالقته ابجلنس األخر وقد تعوق هذ  املثريات اجلديدة تفكري  ونشاطه العقلي فال 
جيد يف خميلته كالما مناسبا للمواقف اجلديدة فيقف صامتا كاملدهوش ، ساخطا أحياان على نفسه اليت ألقت به يف 

 ديد.هذا املأزق الش

فالتآلف اجلنسي يف تطور  لديه بعض املؤثرات على مزاجية املراهقني ويصبغها بصفة جديدة ويؤثر على استجاابهتم 
 االنفعالية.

 : العالقات العائلية. 4.5

و يتأثر النمو االنفعايل للمراهق إىل حد كبري ابلعالقات العائلية املختلفة اليت هتيمن على أسرته يف طفولته ومراهقته، 
ابجلو االجتماعي السائد يف عائلته فأي مشاجرة تنشأ بني والد  وأمه تؤثر يف انفعاالته، وتكرار هذ  املشاجرات يؤخر 
منو  السوي الصحيح، ويعرقل اتزانه االنفعايل، و أيضا شعور  ابحلرمان املايل الشديد الذي يهبط مبكانته بني رفاقه.  

نفعايل , وأما العالقات العائلية الصحيحة السوية تساعد  على اكتمال نضجه كل ذلك يؤثر أتثريا ضارا على منو  اال
االنفعايل وتسري قدما حنو مستوايت االتزان الوجداين وهتيأ له جوا نفسيا صاحلا للنمو. وهكذا قد تعوق العالقات 

 العائلية للنمو االنفعايل للمراهق وقد تساعد  يف تطور  وبلوغه ونضجه.
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 : الديينالشعور . 5.5

إن الفرد يؤمن من طفولته ابلشعائر والطقوس الدينية املختلفة ولكن يف مراهقته يتحقق كثريا من هذا اإلميان الشديد 
ويتجه لعقله حنو مناقشتها وفهمها والكشف عن أسباهبا وعالقتها وهلذا يف املراهقة فإن العامل الديين عامل قوي يغري 

 .(1) ةالنفعاليوايف مثريات واستجاابت املراهق 

 : الفروق الفردية بني الذكور و اإلانث يف مرحلة املراهقة  .6
 : الفروق بني الذكور واإلانث من الناحية اجلسمية وتركيب اجلسم. 1.6

يف أثناء مرحلة املراهقة تكون الفروق يف شكل اجلسم وسائر أعضائه واضحة متاما بني الذكور واإلانث وهذ  الفروق 
ب الكثري من املتاعب يف األنشطة الرايضية خاصة اليت تزاوهلا اإلانث وهذا راجع إىل تضخم بعض من شاهنا أن تسب

األعضاء يف اجلسم لديهن إذ يتسع احلوض وتزداد الدهون وينمو النهدان وهذا يؤدي إىل إعاقة وإرابك احلركة مما جيعل 
 .(2) من ممارسة الرايضة أمرا صعبا أثناء هذ  الفرتة

 ق بني الذكور واإلانث يف القدرات احلركية:الفرو . 2.6

يف هذ  املرحلة توجد عدة أسباب تبني الفروق يف القدرات احلركية بني الذكور واإلانث فنجد مثال كال من اجلانب 
كبري يف ممارسة   اهتمامالثقايف واالجتماعي هلما  أتثري ملحوظ على األداء الرايضي والنشاط احلركي يحيث يلقي الذكور 

لرايضات اليت تتميز اباللتحام البدين واملهارات اليت حتتاج إىل القوة العضلية، بينما جند اإلانث أكثر ميال ملمارسة ا
 .(3) أنواع الرايضة اليت تتميز ابألمان والدقة يف األداء

 تطور القدرات احلركية:. 3.6

للقوة العضلية واليت تعترب أهم صفة حركية، جند  تتميز هذ  املرحلة بتطور يف القدرات احلركية بصفة عامة، فبالنسبة 
كذلك تطورا يف كل من القوة العظمية والقوة املميزة ابلسرعة، حيث يتميز هبا الذكور عن اإلانث ويظهر هذا الفرق 

 من خالل بعض املهارات األساسية كالوثب والعدو.

                                                           
 258، ص1985،دار الفكر العريب ، القاهرة، 4: األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ،ط فؤاد البهي السيد 1
  .  115،ص 1996،دار الفكر العريب ،1مفيت إبراهيم محاد: التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة، ط 2
  81،80،ص 1993،دار الفكر العريب، 1اللياقة البدنية ، طأبو العالء امحد عبد الفتاح،.أمحد نصر الدين سيد: فسيولوجيا  3
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 ............................المراهقة............................................................... لثالثالفصل ا

بتقدم كبري خاصة عند اإلانث، إال أنه  تعترب هذ  أما ابلنسبة لتطور عنصر القوة للذراعني يف هذ  املرحلة ال حيظى 
املرحلة وخاصة هنايتها أحسن مرحلة  و اليت تشهد تطورا واضحا يف جمال القوة العضلية، وهذا ما نالحظه عند تالميذ 

 الثانوايت وهلذا جيب أن أتخذ هذ  املرحلة بعني االعتبار.
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 ............................المراهقة............................................................... لثالثالفصل ا

 اخلالصة:

هم خصائص املراهقة أن هذ  الفـرتة هي األكثـر تعرضا للمشكالت السلوكية أكثر من نستنج بعد القيام بعرض أل
 غريها من الفرتات ) املراحل (، نتيجة حلساسية املراهق نفسه. 

و التغريات اليت تطرأ على من حوله و على ذاته ) املرفولوجية و الفيزيولوجية ( ذات أثر كبري على سيكولوجيته و أن 
 دد اجلنس ذا أثر ابلغ على اجلسم ، و على احلالة املزاجية و النفسية له.اكتمال منو غ

و يف هذ  املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب اجلسم بصورة واضحة كما يزداد النمو العضلي بدرجة أكرب مقارنة 
و يستطيع الفرد أن يصل إىل بنمو العظام . و ابلنسبة للنمو احلركي يظهر اإلتزان التدرجيي يف جمال األداء احلركي ، 

 مرحلة أداء العديد من املهارات احلركية إىل درجة اإلتقان ، حيث تعترب هناية هذ  املرحلة ذروة جديدة للنمو احلركي.

و منه فإن مرحلة املراهقة تعترب فرتة تقلبات عنيفة و حادة، و مصحوبة بتغريات يف مظاهر اجلسم و الويائف، مما 
 بعدم التوازن.يؤدي إىل الشعور 

و مما يزيد األمر صعوبة و يهور اضطراابت انفعالية مصاحبة للتغريات الفيزيولوجية و عادة ما تظهر االضطراابت 
 انفعالية على شكل ثورات مزاجية حادة مفاجئة، و تقلب دوري ما بني احلزن و الفرح و الشعور ابلضياع.

درب تفهم هذ  التقلبات و التعامل معها بطريقة عادية لكوهنا و بذلك وجب على اآلابء و املريب و املدرس و امل
 ضرورة حتمية يف حياة الفرد و جتنبا لذلك جيب:

 إعطـاء الفرصة لإلفصاح عن آرائهم و تصحيح أخطاءهم. -     

 و التقدير. ابالحرتامتقدير جهود املراهق و تشجيعه و إشعار   -     

 ي.اإلقالل من األوامر و النواه -     
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 متهيد:
سنحاول من خالله إجياد حل  تطرق إىل اجلانب التطبيقي و الذيبعد تطرقنا إىل اجلانب النظري يف يحثنا البد من ال

لإلشكالية املطروحة مسبقا و ذلك إلثبات صحة الفرضيات اخلاصة ابلدراسة أو تفنيدها و هذا من خالل القيام 
العينة اليت مت اختبارها،  م مجع املعلومات و العمل على ترتيبها و تصنيفها و حتليلها من أجل  بتوزيع االستبيان على

استخالص النتائج و الوقوف على ثوابت املوضوع املدروس و يف طيات الفصل امليداين سوف نتعرض إىل حتديد 
الزماين و املكاين، ابإلضافة إىل املنهج املتبع  حجم العينة و كيفية اختبارها، و كذا جماالت الدراسة و املتمثلة يف اجملال

يف هذ  الدراسة مع حتديد األدوات اإلحصائية املناسبة، املستعملة لتحليل نتائج موضوع البحث و اليت سنتطرق إليها 
 ابلتفصيل يف هذا الفصل من الدراسة.
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 الدراسة اإلستطالعية: -1

من البحث و التطرق إىل خمتلف العناصر اخلاصة مبوضوعه قام الباحث ابلدراسة بعد إملام الباحث ابجلانب النظري 
االستطالعية للوصول إىل النتائج املرجوة من البحث، فاحتككنا ابلوسط الثانوي من خالل التحاور مع التالميذ و 

ب التدريس اليت من األساتذة و معرفة االمكانيات اخلاصة بكل مؤسسة، و كان اهلدف منها معرفة و حتديد أسالي
املمكن أن تؤثر يف الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية، و قام الباحث بصياغة مشكلة البحث صياغة دقيقة 
متهيدا هلذ  الدراسة بطريقة معمقة، و التعرف على أهم الفروض اليت ميكن إخضاعها للبحث العلمي و مجع البياانت 

 لبحث على أرض الواقع.عن االمكانيات العملية إلجراء ا

 منهج البحث:  -2

ابلنسبة للمنهج فيجب إنتهاج املنهج املناسب حلل املشكلة يف جمال البحث العلمي، و الذي يشرتط أن يكون مالئما 
لطبيعة البحث، و كما نعلم أن املناهج العلمية ختتلف ابختالف موضوع الدراسة و اهلدف الذي يريد الوصول إليه 

أجل دراسة و مناقشة و حتليل املشكلة اليت بني يدينا و استجابة لطبيعة موضوع البحث املقرتح، الباحث، و من 
 اعتمد الباحث على املنهج الوصفي كوسيلة لتحليل موضوعي.

 جمتمع البحث: -3

 بعض الثانوايت على مستوى بلدية بسكرة و هي:

 اثنوية رشيد رضا العاشوري -

 اثنوية احلكيم سعدان -

 سي احلواس اثنوية -

 عينة البحث: -4

تلميذ و تلميذة من الثانوايت املذكورة سالفا، و الذين مت اختيارهم  276أساتذة و  9يف يحثي هذا العينة مكونة من 
استمارة إستبيانية على أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية و التالميذ و هذا على  285بطريقة عشوائية، و وزعت 

 لدية بسكرة. اجلدول التايل يبني توزيع أفراد العينة حسب الثانوايت:مستوى بعض اثنوايت ب
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 جماالت البحث: -5

 اجملال املكاين: 5-1

 بعض اثنوايت بلدية بسكرة و هي ثالثة:

 اثنوية رشيد رضا العاشوري -

 اثنوية احلكيم سعدان -

 اثنوية سي احلواس -

 اجملال الزماين: 5-2

، و خالل هذ  الفرتة مت مجع املادة 2016ماي  05و انتهي يوم  2016فيفري  29يوم  بدأان القيام هبذا البحث
اجلربية و مت من خالهلا توزيع االستمارات ابلتسلسل و مت مجعها، و بعد ذلك انتقل الباحث إىل التحليل و املناقشة 

 لينتهي بنا األمر إىل وضع استنتاج عام و بعض االقرتاحات.

 

 

 

 

 

 اسم الثانوية
 

 أمساء األساتذة العدد اإلمجايل للتالميذ

 –تيجاين سفيان  –عيساوي أمني  547  اثنوية رشيد رضا العاشوري
 مصمودي عبد هللا

عبد  –عمار قريد  -العنايب عز الدين 766 اثنوية احلكيم سعدان
 للطيف ذراعوا

ميزاب  –عاشوري خالد  –جفال عقبة  664 اثنوية سي احلواس
 صهيب
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 اسة:أدوات الدر  -6

 االستبيان: 6-1

و هو عبارة عن جمموعة من األسئلة تدور حول موضوع الدراسة و املقدمة إىل جمموعة من األفراد الذين هلم عالقة 
مبوضوع الدراسة، و ذلك لإلجابة على هذ  التساؤالت، و ما جيب توفري  يف هذ  األسئلة هو أن تكون مصاغة 

 .1 و جتمع يف شكل استمارةبشكل واضح يحيث ال حتتاج إىل شرح إضايف

سؤال منها أسئلة مغلقة و حددان االجابة بنعم أو  19حيث قام الباحث بتوزيع استبيان على األساتذة حيتوي على 
 ال، و أسئلة مفتوحة تعطى للمستجوب حرية إبداء الرأي حول السؤال املطروح.

 مقياس الرضا احلركي: 6-2

جة رضا الفرد عن حركته وصفاته احلركية و البدنية و قد قام د/ حممد حسن إن هذا املقياس حياول التعرف على در 
 عالوي ابقتباس هذا املقياس.

عبارة و يف ضوء الدراسات اليت أجريت على العبارات األصلية مت حذف البعض منها  50و القياس األصلة يتضمن 
 و استبداهلا أبخرى لتناسب التطبيق.

لى العبارات املوجودة ابملقياس، و هو مقياس مخاسي التدرج أي ينطبق)بدرجة كبرية حيث يقوم املستجوب ابإلجابة ع
جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا( و يكون املستجوب يف يحثنا هذا من التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و 

 الرايضية، أما املعفيني من احلصة فهم غري معنيني.

 قياس الرضا احلركي:املعامالت العلمية مل 6-2-1

 صدق املقياس: -أ

اعتمدان يف بيان صدق املقياس على الصدق الظاهري و قد قام جمموعة من املختصني يف تقومي صالحية الفقرات 
لقياس السمة اليت وضع من أجلها املقياس، حث قام الباحث بعرض املقياس على جمموعة من املختصني و طلبنا 

 ملقياس و بيان مدى صالحيتها مع إضافة التعديالت املناسبة.منهم اإلطالع على عبارات ا

 

 
                                                           

 . 121أمحد عياد: مدخل منهجية البحث االجتماعي، ديوان املطبوعات، جامعة اجلزائر ، ص  1
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 ثبات املقياس: -ب

لغرض احلصول على املقياس الثابت قمنا ابستخدام طريقة التجزئة النصفية و ذلك من خالل تقسيم فقرات املقياس 
أفراد العينة  م معاجلتها إحصائيا لفقرات حتمل األرقام زوجية و أخرى حتمل أرقام فردية، بعد أن يتم توزيع األرقام على 

 (. 0.82ابستخدام معامل االرتباط بريسون فحصلنا على القيمة )ر( )

 يستدل من ذلك وجود ارتباط عال بني فقرات املقياس مما يدل على ثبات عال للمقياس.

 التصحيح: -ج

 130قرتبت من الدرجة العظمى يتم مجع الدرجات اليت حددها املفحوص ابلنسبة جلميع عبارات املقياس و كلما ا
 درجة كلما دل ذلك على ارتفاع درجة الرضا احلركي لدى املستجوب.

 التعليمات: -د

 فيما يلي العبارات اليت ميكن أن تصف هبا نفسك و تصف هبا قدراتك احلركية: -

 اقرأ كل عبارة و ارسم دائرة على الدرجة الىت تتناسب مع قدراتك احلركية. -

 . 5عبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية جدا ارسم دائرة حول إذا كانت ال-

 . 4إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية ارسم دائرة حول -

 . 3إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة ارسم دائرة حول -

 . 2إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليلة ارسم دائرة حول -

 . 1عليك بدرجة قليلة جدا ارسم دائرة حول  إذا كانت العبارة تنطبق-

الحظ أنه يوجد اجاابت صحيحة و أخرى خاطئة، كون كل فرد خيتلف عن الفرد األخر يف وصفه لقدراته احلركية  -
 و املطلوب حتديد الدرجة اليت تتناسب مع حالتك بكل صدق و أمانة.

 ال ترتك أي عبارة بدون إجابة. -
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 األدوات االحصائية: -7

 :2استخدام قانون كا 7-1

 .1بنوع خاص يف اختبار مدى داللة الفروق بني التكرارات اليت حصل عليها الباحث 2يستخدم قانون كا

 هلذا الغرض فقد اعتمدان لتحقيق أهداف البحث ابخلطوات االحصائية التالية:

لوبة،  م نقوم بتبويبها يف جداول و نقوم بتدوين نتائج االستبيان يف جمموعات ابلنسبة للخصائص و الويائف املط -1
 من  م منثلها بيانيا على شكل دوائر النسب املئوية.

من أجل معرفة بصفة قطعية هل هناك دالالت احصائية أو ال،  2و عند حتليل هذ  العوامل ندم حتليلنا ابستخدام كا
 ن املطبق جاء على الشكل التايل:حيدد االختالف امللحوظ بني النسب املئوية، و القانو  2و هذا ألن قانون كا

 

 حيث أن :

 : كاف تربيع2كا

 ب: التكرارات النظرية.

 النسبة املئوية: 7-2

جمموع البياانت العددية املوجودة يف اجلدول  و ذلك من خالل ضرب البياانت العددية يف مئة و تقسيم احلاصل على
 و ابلتعبري الرايضي نكتب العالقة التالية:

 

 

 العامة للمقياس: الدرجة 7-3

 

                                                           
1
 .228-225، ص1999، دار الفكر العريب، القاهرة، 1د/ حممد اخلريي، االحصاء يف البحوث النفسية، ط  

ب) − 2(أ

ب
= كا

2
 

100 × البياانت العددية
جماميع البياانت

=  املئوية النسبة

عدد عبارات املقياس ×  عدد درجات املقياس
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 املتوسط احلسايب: 7-4

و يطلق عليه الوسط احلسايب أيضا، و يعد األكثر استعماال من بني العالقات االحصائية األخرى خاصة يف جمال 
 البحث العلمي، و يعرب عنه ابلعالقة الرايضية التالية:

  

 

 حيث أن:

 س= العينة، ن= عدد أفراد العينة.

 ريسون:معامل االرتباط ب 7-5

 

 

 حيث أن:

 مج س= جمموع املتغري )س(

 مج ص= جمموع املتغري )ص(

 = جمموع مربعات قيم املتغري )س(2)مج س(

 = جمموع مربعات قيم املتغري )ص(.2)مج ص(

 

 

 

 

∑ س
ن

=  م

ر =
× ن] × مج س) [(مج ص − مج س) × (مج ص

ن]√ × (مج س) 2 − (مج س) 2] × ن] × (مج ص) 2 − (مج ص) 2]
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 خالصة:

وسيلة لقد مت يف هذا الفصل عرض خمتلف اإلجراءات اليت قمنا هبا إلمتام هذا البحث يف جانبه التطبيقي، و اليت تعترب 
نتوصل هبا نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطأ الفرضيات اليت تقوم على أساسها هذ  الدراسة، يحيث تعترب هذ  

 االجراءات ضرورية يف كل دراسة، ألنه من دون إجراءات ميدانية ال ميكن التوصل إىل اإلجابة عن اإلشكالية العامة.
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj :متهيد 

 على األسئلة املطروحة يف االستبيان اخلاص اليل النتائج املتحصل عليها بناءً هذا الفصل األخري إىل حت نتعرض يف
 ابألساتذة، و األسئلة املطروحة من خالل مقياس الرضا احلركي املوجه للتالميذ، بغية إثبات فرضيات هذ  الدراسة.
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj  

 صة ابإلستبيان املوجه لألساتذة:عرض و حتليل و مناقشة النتائج اخلا -1

 احملور األول: 1-1

 أتثري األسلوب األمري على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية

 السؤال األول:  1-1-1

 حسب رأيك ما هو تعريفك لألسلوب التدريسي؟

 تتعلق ابألسلوب التدريسي.معرفة قدرة متكن األستاذ ألهم اجلوانب اليت  الغرض مت طرح السؤال: 1-1-1-1

 حتليل و مناقشة: 1-1-1-2

من خالل معاجلة النتائج وجدان اختالف يف أجوبة األساتذة و يف تعريفاهتم لألسلوب التدريسي فمنهم من يعرفه على 
أنه وسيلة لتحقيق هدف ما و يتنوع حسب مستوى و إمكانيات و عدد التالميذ و كذا نوع النشاط، و البعض 

ى أنه تنظيم و منهج متبع من طرف األساتذة لتقدمي درس الرتبية البدنية و الرايضية بينما يرى البعض على اآلخر ير 
 أنه منهجية و طريقة منظمة هتدف للوصول إىل األهداف املسطرة.

، و من خالل إجاابت األساتذة نالحظ أن التباين يكمن بينهم يف املصطلحات املتداولة يف تعريفات )وسيلة، منهج
 طريقة... إخل(، و لكن تبقى التعاريف تصب يف معىن و احد.

 ما هو األسلوب الذي يوطد العالقة بني األستاذ و التلميذ؟السؤال الثاين:  1-1-2

معرفة ما هو األسلوب الذي حيقق أكرب مقرب و ممنت للعالقة بني األستاذ  الغرض من طرح السؤال: 1-1-2-1
 و تالميذ .
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 ( األسلوب الذي يوطد العالقة أكثر بني التلميذ و األستاذ يف نظر األساتذة.02)اجلدول رقم 

النسبة املئوية  التكرار األجوبة
% 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة  2كا
 الداللة

األسلوب 
 األمري

2 22.22%  
 
 

5.10 

 
 
 

7.81 

 
 
 
3 

 
 
 

0.05 
األسلوب 

 التدرييب
3 33.33% 

أسلوب حل 
 املشكالت

3 %33.33 

أسلوب 
اإلكتشاف 

 املوجه

1 11.11% 

 %100 9 اجملموع

 
ي يوطد العالقة بني املعلم و النسبة املئوية لألسلوب الذدائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 06الشكل رقم )

 املتعلم.

; األسلوب األمري
22,22 

;  األسلوب التدريبي
33,33 

;  أسلوب حل المشكالت
33,33 

أسلوب االكتشاف 
11,11; الموجه  

 النسبة المئوية

 األسلوب األمري

 األسلوب التدريبي

 أسلوب حل المشكالت

 أسلوب االكتشاف الموجه
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj 1-1-2-2 :حتليل و مناقشة 

تضح لنا أن األساتذة أجابوا  على األسلوب التدرييب بنسبة ( املتحصل عليه ي01حسب نتائج اجلدول رقم)
و أسلوب االكتشاف  %22.22و أسلوب حل املشكالت بنسبة مماثلة، أما األسلوب األمري بنسبة  33.33%

( يتضح أن هناك فروق 01، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول )%11.11املوجه أبقل نسبة 
اجلدولية  2أصغر من كا 5.10احملسوبة  2بني كا 3و درجة احلرية  0.05صائيا عند مستوى الداللة فردية غري دالة إح

7.81. 

 نستنتج أنه ال يوجد أسلوب معني يوطد العالقة بني األستاذ و التلميذ.

 السؤال الثالث: 1-1-3

 للرتبية البدنية و الرايضية؟هل ترى فتح جمال املناقشة للتالميذ يزيد من درجة رضاهم احلركي أثناء ممارستهم 

 معرفة إذا ما كان األستاذ يرتك احلرية و اجملال للتالميذ للتحاور فيما بينهم.الغرض من طرح السؤال:  1-1-3-1

( فتح األستاذ جمال املناقشة يزيد من درجة الرضا احلركي للتالميذ أثناء ممارستهم للرتبية البدنية و 03اجلدول رقم )
 الرايضية. 

مستوى  درجة احلرية اجملدولة 2كا احملسوبة 2كا %النسبة املئوية التكرار جوبةاأل
 الداللة

  %88.89 8 نعم
5.44 

 
3.84 

 
1 

 
 %11.11 1 ال 0.05

 %100 9 اجملموع

 

88,98; نعم % 

11,11; ال % 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj ( 07الشكل رقم :) اقشة على فتح جمال املن النسبة املئوية لألساتذة املوافقنيدائرة النسبة املئوية و اليت متثل
 للتالميذ.

 

 

 حتليل و مناقشة: 1-1-3-2

و نسبة األساتذة اجمليبني بنسبة ال   %88.89( يتضح لنا أن نسبة األساتذة اجمليبني بنعم 02حسب نتائج اجلدول )
( يتضح لنا أن هناك فروق دالة 02و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول رقم ) %11.11كانت 

أكرب  5.44احملسوبة  2تبني اجاابت األساتذة حول السؤال كا 1و درجة حرية  0.05داللة إحصائيا عند مستوى 
 .  3.84اجلدولية  2من كا

 نستنتج من خالل النتائج أن فتح جمال املناقشة بني التالميذ يساعد على الرضا و األداء احلركي للتالميذ أثناء احلصة.

 السؤال الرابع: 1-1-4

 التالميذ؟ هل أنت قاس و صارم مع

معرفة ما إذا كان األستاذ متشدد و متسلط يف تعامله مع التالميذ أثناء الغرض من طرح السؤال:  -1-1-4-1
 أدائه للحصة.

 ( صرامة و قساوة األساتذة مع التالميذ.04اجلدول رقم)

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %11.11 1 نعــــــــــــــــــــــــــــــم
5.44 

 
3.84 

 
1 

 
 %88.89 8 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj 

نسبة األساتذة املتسلطني و الغري متسلطني يف التعامل مع دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 08الشكل رقم )
 التالميذ.

 

 

 قشة النتائج:حتليل و منا 1-1-4-2

و الذي قابله أستاذ واحد، أما نسبة  %11.11يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بنعم  حسب نتائج اجلدول أعال 
و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق  %88.89األساتذة اجمليبني ب ال 

 2حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا ،1و درجة احلرية  0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 .3.84اجملدولة  2أكرب من كا 5.44احملسوبة 

 و نستنج من خالل النتائج أن األساتذة ليسوا قاصيني مع التالميذ أثناء احلصة.

 السؤال اخلامس:  1-1-5

 هل تكثر من تويه األوامر للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟

 معرفة ما إذا كان األستاذ يستعمل األوامر بكثرة مع التالميذ أو ال.الغرض من طرح السؤال:  1-1-5-1

 ( إكثار األساتذة من توجيه األوامر للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية.05اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %11.11 1 نعــــــــــــــــــــــــــــــم
5.44 

 
3.84 

 
1 

 
 %88.89 8 ال 0.05

11,11; نعم  

88,89; ال  

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj 
 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع

 

 نسبة األساتذة املكثرين من توجيه األوامر للتالميذ.دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 09الشكل رقم )

 

 

 ناقشة النتائج:حتليل و م 1-1-5-2

و الذي قابله أستاذ واحد، أما نسبة  %11.11يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بنعم  حسب نتائج اجلدول أعال 
و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق  %88.89األساتذة اجمليبني ب ال 

 2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 .3.84اجملدولة  2أكرب من كا 5.44احملسوبة 

 و نستنج من خالل النتائج أن األساتذة ال يكثرون من توجيه األوامر للتالميذ أثناء احلصة.

 مناقشة الفرضية األوىل: 1-2

ألوىل و هي أتثري األسلوب األمري على الرضا احلركي من خالل عرضنا هلذا التحليل و التعليق حول حتقيق الفرضة ا
 للتلميذ.

استخلصنا من خالل حتليل نتائج اجلداول و مناقشة األسئلة أن معظم األساتذة ال حيبذون استخدام " األسلوب 
األمري" خالل احلصة، و ذلك لكونه يؤثر سلبا على الرضا احلركي للتلميذ أثناء احلصة، و ذلك لغياب بعض 

 فزات يف هذا األسلوباحمل

 أنه ال يعطي للتلميذ الفرصة يف املشاركة أو املناقشة يف أي قرار. -

11,11; نعم  

88,89; ال  

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj -  أنه ال يراعي الفروق الفردية بني التالميذ، إذ أن األستاذ يعمل مع مجيع التالميذ بنفس الطريقة و عند صدور األمر
قة و االتقان، و ها راجع كما قلنا على عدم متييز يتوقع األستاذ أن مجيع التالميذ سيقومون ابحلركة بنفس درجة الد

 هذا األسلوب بني قدرات التالميذ البدنية و احلركية.

أنه ال يعطي للتالميذ حرية اإلبداع للتلميذ يف تعلم املهارات احلركية أو القيام يحركات جديدة، أي أن التلميذ يقوم  -
 مبا يطلب منه من طرف األستاذ و فقط.

ا كله فإنه ميكننا القول أن هذا األسلوب يؤثر سلبا على الرضا احلركي لدى التالميذ و هذا كونه يبقي و من خالل هذ
التلميذ رهن لقيد األوامر املقدمة من املدرس أو املعلم أو حىت املدرب، و هذا ما يؤدي إىل جعل أداء هذا املتعلم 

 ىل عدم الرضا على احلركات املؤدات من طرف التالميذ. خال من احليوية و النشاط و مييل إىل امللل، من ما يؤدي إ

 احملور الثاين: 1-3

 أتثري األسلوب التدرييب على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية.

 هل تعطي الفرصة للتلميذ الكتساب مهارات حركية و االعتماد على النفس؟السؤال السادس:  1-3-1

 السؤال:الغرض من طرح  1-3-1-1

 معرفة ما إذا كان األستاذ مينح مبدأ إاتحة الفرصة للمتعلم ابالعتماد على نفسه يف تعلم احلركات.  

 ( إعطاء األستاذ الفرصة للتلميذ الكتساب مهارات حركية و االعتماد على نفسه.06اجلدول رقم )

مستوى  ةدرجة احلري اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %11.11 1 ال
5.44 

 
3.84 

 
1 

 
 %88.89 8 نعم 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع



  

 78 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj 

 

نسبة األساتذة الذين يعطون الفرصة للتالميذ الكتساب دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 10الشكل رقم )
 املهارات احلركية ابالعتماد على أنفسهم.

 حتليل و مناقشة النتائج: 1-3-1-2 

و الذي قابله أستاذ واحد، أما نسبة األساتذة  %11.11يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة  %88.89اجمليبني بنعم 

احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1ة احلرية و درج 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 
 .3.84اجملدولة  2أكرب من كا 5.44

 و منه نستنج أن األساتذة مينحون الفرصة للمتعلم ابالعتماد على أنفسهم يف تعلم املهارات احلركية الرايضية.

 

 السؤال السابع: 1-3-2

 بعضهم البعض أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟ هل تعطي الفرصة للتالميذ للتعاون مع

معرفة ما إذا كان األستاذ يفتح اجملال للتالميذ من أجل التعاون مع الغرض من طرح السؤال:  1-3-2-1
 بعضهم. 

 ( إعطاء األستاذ الفرصة للتالميذ للتعاون مع بعضهم البعض.07اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة

88,89; نعم  

11,11; ال  

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 الداللة

  %100 9 نعم
9 

 
3.84 

 
1 

 
 %00 0 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 

 
نسبة األساتذة الذين يعطون الفرصة للتالميذ للتعاون مع دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 11الشكل رقم )
 بعضم البعض.

 حتليل و مناقشة النتائج: 1-3-2-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1رية و درجة احل 0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

و منه نستنج أن األساتذة مينحون الفرصة للمتعلمني ابلتعاون مع بعضهم البعض يف تعلم املهارات الرايضية خالل 
 احلصة

 السؤال الثامن: 1-3-3

 رار يف أداء احلركات الرايضية يساعد التلميذ على زايدة التعلم احلركي؟هل التك

100; نعم  

0; ال  

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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lkhrq, hgkj 1-3-3-1 :معرفة ما إذا كان األستاذ يعطي الوقت الكايف للتالميذ ملمارسة احلركات  الغرض من طرح السؤال
 الرايضية.

 م احلركي.( هل التكرار يف أداء احلركات الرايضية يساعد التلميذ على زايدة التعل08اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %100 9 نعم
9 

 
3.84 

 
1 

 
 %00 0 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 

 

أن تكرار احلركات الرايضية  نسبة األساتذة املوافقون علىدائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 12الشكل رقم )
 يساعد على على التعلم املهاري لدى التلميذ.

 حتليل و مناقشة النتائج: 1-3-3-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

 على تعلمها جيداو منه نستنج أن التكرار يف أداء املهارات احلركية يساعد التلميذ 

100; نعم  

0; ال  

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 هل تتوفر لديكم الوسائل و األجهزة و العتاد داخل مؤسستكم؟

معرفة مدى جتهيز املؤسسة ابلعتاد الرايضي الذي يساعد و يسهل عملية  الغرض من طرح السؤال: 1-3-4-1
 التدريس للمعلم.

 مة داخل املؤسسة. ( توفر الوسائل و العتاد و امليادين الالز 09اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %22.22 2 نعم
2.77 

 
3.84 

 
1 

 
 %77.78 7 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 

 

 عتاد و األجهزة داخل املؤسسات الرتبوية.مدى توفر الدائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 13الشكل رقم )

 حتليل و مناقشة النتائج: 1-3-4-2

، أما نسبة األساتذة اجمليبني بال كانت %22.22يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بنعم  حسب نتائج اجلدول أعال 
صائيا عند ، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق غري دالة إح77.78%

77,87; ال  

22,22; نعم  

 النسبة المئوية

 ال

 نعم
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 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أقل من كا

لرايضية و منه نستنج أن معظم املؤسسات الرتبوية ال متتلك العتاد و األجهزة الالزمة ألداء حصة الرتبية البدنية  ا
 بفاعلية.

 السؤال التاسع:1-3-5

 هل متلك الوقت الكايف لتطبيق األسلوب التدرييب أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟

معرفة ما إذا كان أسلوب التدرييب يطبق من طرف األستاذ أثناء حصة  الغرض من طرح السؤال: 1-3-5-1
 الرتبية البدنية و الرايضية أم ال؟

 ( امتالك األستاذ للوقت الكايف لتطبيق األسلوب التدرييب أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. 10)اجلدول رقم 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %22.22 2 نعم
2.77 

 
3.84 

 
1 

 
 %77.78 7 ال 0.05

 %100 9 وعاجملمـــــــــــــــــــ
 

 

مدى توفر الوقت الكايف لألستاذ لتطبيق السلوب التدرييب دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 14الشكل رقم )
 أثناء حصة الرتبية و البدنية و الرايضية

 حتليل و مناقشة النتائج: 1-3-4-2

77,87; ال  

22,22; نعم  

 النسبة المئوية

 ال

 نعم
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lkhrq, hgkj  نسبة األساتذة اجمليبني بال كانت  ، أما%22.22يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بنعم  حسب نتائج اجلدول أعال
، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق غري دالة إحصائيا عند 77.78%

و هي 2.77احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05مستوى داللة 
 . 3.84و اليت تساوي اجملدولة  2ابلتأكيد أقل من كا

 و منه نستنج أن األستاذ ال ميلك الوقت الكايف لتطبيق مثل هذا األسلوب خالل حصة الرتبية البدنية و الرايضية.

 مناقشة الفرضية الثانية: 1-4

 كي.من خالل عرضنا هلذا التحليل و التعليق حول حتقيق الفرضية الثانية و هي أتثري األسوب التدرييب على الرضا احلر 

استخلصنا من خالل حتليل نتائج اجلداول السابقة و مناقشة األسئلة أن األسلوب التدرييب يؤثر إجيااب على الرضا 
احلركي لدى التلميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، يحيث يقوم األستاذ أبخذ مجيع القرارات يف مرحلة ما قبل 

اجلانب الرئيسي و حيوهلا إىل التالميذ ليتخذوها أبنفسهم، و يكون دور  الدرس و ما بعد ، و يغض النظر عن قرارات
التلميذ هو القيام أبداء احلركة كما عرضت عليه من طرف األستاذ مع ترك له احلرية يف وقت البدء و اإلنتهاء، و 

ماد على النفس، و على يظهر لنا عنصر بداية االستقاللية و استعمال احلق املمنوح و تدعيم السلوك القيادي و االعت
األستاذ أن ال يعطي أيه أوامر سوى املراقبة و إعطاء التغذية الراجعة للتالميذ، ما حيقق اإلبداع يف احلركات و التمارين 
و هذا ما حيقق الرضا احلركي للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، إال أن هذا األسلوب ال يعتمد عليه كثريا 

 لب الكثري من العتاد و األجهزة و كذلك الكثري من الوقت.  ألنه يتط

 احملور الثالث: 1-5

 أتثري األسلوب املتشعب )حل املشكالت( على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية.

 السؤال احلادي عشر: 1-5-1

 دنية و الرايضية؟ما هو األسلوب الذي يثري أكثر محاس التالميذ حنو ممارسة الرتبية الب

معرفة األسلوب املفضل  من طرف األساتذة الذي جيعل التالميذ أكثر   الغرض من طرح السؤال: 1-5-1-1
 محاسا حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية

 ( األسلوب الذي يثري أكثر محاسا للتالميذ حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية.11اجلدول )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية اراتالتكر  األجوبة 
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 الداللة

  %11.11 1 األسلوب األمري
 
 

6.05   

 
 
 

7.81 

 
 
 
3 

 
 
 

0.05 

 %33.33 3 األسلوب التدرييب
 األسلوب املتشعب

 )حل املشكالت( 
4 44.44% 

أسلوب 
االكتشاف          

 املوجه

1 11.11% 

 %100 9 عاجملمو 
 

 

(: دائرة النسب املئوية اليت متثل األسلوب الذي يثري محاس التالميذ أكثر حنو ممارسة الرتبية 15الشكل رقم)
 البدنية و الرايضية.

 حتليل و مناقشة: 1-5-1-2

 %33.33( املتحصل عليها يتضح لنا أن األساتذة أجابوا على األسلوب التدرييب بنسبة 11حسب نتائج اجلدول )
، أما كل من األسلوب األمري و أسلوب اإلكتشاف املوجه فبنسبة %44.44و األسلوب املتشعب بنسبة 

و  0.05، و حسب هذ  النتائج يتضح لنا أن هناك فروق فردية غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة 11.11%
 .7.81اليت بلغت قيمتها  اجلدولية 2أصغر من كا 6.05 2، حيث تني إجاابت األساتذة أن كا 3درجة حرية 

11,11; األسلوب األمري  

;  األسلوب التدريبي
33,33 

حل (األسلوب المتشعب 
44,44; (المشكالت  

;  أسلوب االكتشاف الموجه
11,11 

 النسبة المئوية

 األسلوب األمري

 األسلوب التدريبي

 (حل المشكالت(األسلوب المتشعب 

 أسلوب االكتشاف الموجه
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lkhrq, hgkj  ما ميكنه القول أنه ليس هناك أسلوب حمدد جيعل التالميذ أكثر محاسا و يدفعهم حنو ممارسة الرتبية البدنية و
 الرايضية، و لكن نتائج األسلوبني التدرييب و حل املشكالت جاءت نتائجهم مرتفعة نوعا ما. 

 السؤال الثاين عشر:1-5-2

 عيات يصعب فهمها؟هل تضع التالميذ يف وض

 معرفة ما إذا كان األستاذ يضع التالميذ يف مواقف صعبة احلل.الغرض من طرح السؤال:  1-5-2-1

 ( تكرار األساتذة الذين يضعون التالميذ يف وضعيات يصعب فهمها.12اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 اللةالد

  %100 9 نعم
9 

 
3.84 

 
1 

 
 %00 0 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 

 

نسبة األساتذة الذين يضعون التالميذ يف مواقف يصعب دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 16الشكل رقم )
 فهمها
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 النسبة المئوية
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 حتليل و مناقشة النتائج: 1-5-2-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00ح لنا أن نسبة اجمليبني بال يتض حسب نتائج اجلدول أعال 
أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

 و منه نستنج أن األساتذة يضعون التالميذ يف وضعيات يصعب فهمها خالل احلصة.

 السؤال الثالث عشر:1-5-3

 هل يقوم التالميذ ابستشارتك و طرح الكثري من األسئلة؟

كان التالميذ   يعانون من مشاكل و يريدون املساعدة على   معرفة ما إذاالغرض من طرح السؤال:  1-5-3-1
 حلها.

 ( تكرار التالميذ الذين يطرحون الكثري من األسئلة على أساتذهتم.13اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %100 9 نعم
9 

 
3.84 

 
1 

 
 %00 0 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 



  

 87 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj 

 

نسبة األساتذة الذين يتلقون الكثري من األسئلة من طرف دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 17الشكل رقم )
 تالميذهم

  حتليل و مناقشة النتائج: 1-5-3-2

 %100نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت ، أما  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

و منه نستنج أن التالميذ يطرحون الكثري من األسئلة على أساتذهتم و ذلك بغية احلصول على إجاابت تساعدهم 
 على إجياد حلول للتخلص من املشكلة اليت وضعوا فيها.

 السؤال الرابع عشر:1-5-4

 بتها؟هل تعطي للتالميذ حرية االبداع يف أداء احلركات رغم صعو 

معرفة ما إذا كان التالميذ حياولون االبداع يف أتدية احلركات و االتيان الغرض من طرح السؤال:  1-5-4-1
 يحركات جديدة خالل الوضعية الصعبة.

 ( إعطاء األساتذة حرية اإلبداع للتالميذ يف أتدية احلركات رغم صعوبتها.14اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

     %100 9 نعم
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0; ال  

 النسبة المئوية
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 0.05 1 3.84 9 %00 0 ال

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع
 

 

نسبة األساتذة الذين يعطون للتالميذ حرية االبداع يف أداء دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 18الشكل رقم )
 تهااحلركات رغم صعوب

 حتليل و مناقشة: 1-5-4-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1احلرية و درجة  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

 و منه نستنج  أن األساتذة يعطون للتالميذ حرية االبداع يف أتدية احلركات رغم صعوبتها.

 السؤال اخلامس عشر:1-5-5

 لى زايدة الرضا احلركي لدى التالميذ؟هل أسلوب حل املشكالت يساعد ع

الغرض من طرح السؤال: معرفة ما إذا كان أسلوب حل املشكالت يزيد من درجة الرضا احلركي لدى  1-5-5-1
 التالميذ أثناء ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية.
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 ميذ.( مساعدة أسلوب حل املشكلة على زايدة الرضا احلركي لدى التال15اجلدول رقم )

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %100 9 نعم
9 

 
3.84 

 
1 

 
 %00 0 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع

 

حل املشكالت  نسبة األساتذة الذين يرون أن أسلوبدائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 19الشكل رقم )
 يساعد التالميذ يف زايدة الرضا احلركي لديهم.

 حتليل و مناقشة: 1-5-5-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
ن هناك فروق دالة إحصائيا أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أ

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال يحيث كا1و درجة احلرية  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا
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lkhrq, hgkj  ممارستهم للرتبية البدنية و منه نستنج  أن األسلوب املتشعب يساعد التالميذ على زايدة رضاهم احلركي و ذلك أثناء
 و الرايضية.

 

 

 مناقشة الفرضية الثالثة: 1-6

من خالل عرضنا هلذا التحليل و التعليق حول الفرضية الثالثة و هي أتثري األسلوب املتشعب على الرضا احلركي لدى 
 التالميذ.

 ي أثناء احلصة.استخلصنا أن األسلوب املتشعب )حل املشكالت( يؤثر بشكل اجيايب على الرضا احلرك

و هذا راجع إىل أن وضع التالميذ يف وضعيات صعبة و متاهات يصعب اخلروج منها، يؤدي ابلتالميذ إىل اإلقبال 
على املمارسة و جيعل التلميذ يشارك و يبدع و يتجاوز ما هو معروف إبجياد حركات جديدة حمتملة، كطريقة أخرى 

االيقاعات ألن حركات االنسان فيها تنوع ال هنائي، و تتكون لديهم  لتمرير الكرة، أو انتاج طريقة اخرى لتصميم
حرية التفكري و توييف قدراهتم يف البحث املستقل عن احللول الناجحة، فتكون لديهم عادات حسنة وتقوي الفاعلية 

يعلمهم هذا املنشودة يف سلوكهم و ال يقيد األستاذ حريتهم و انفعاالهتم و مشاعرهم و ال حيدد ابداعاهتم، و 
األسلوب بذل أقصى اجلهود و القدرة على حتمل املشاق و التحدي، و ينمي هلم روح املثابرة إلجياد احللول املمكنة، 

 و هذا كله يؤثر إجيااب عل الرضا احلركي لدى التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية. 

 احملور الرابع: 1-7

 ى الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟أتثري أسلوب االكتشاف املوجه عل

 السؤال السادس عشر: 1-7-1

 هل تطرح العديد من األسئلة على التالميذ؟

 معرفو ما إذا كان األستاذ يكثر من طرح األسئلة على التالميذ. الغرض من طرح السؤال: 1-7-1-1

 األسئلة على تالميذهم. ( عدد األساتذة الذين يطرحون العديد من16اجلدول رقم)

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة
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ألساتذة الذين يكثرون من طرح األسئلة على نسبة ادائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 20الشكل رقم )
 التالميذ.

 حتليل و مناقشة: 1-7-1-2

، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %11.11يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
أن هناك  أساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا 9من أصل  8أي  88.89%

 2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال أبن كا1و درجة احلرية  0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2و هي ابلتأكيد أكرب من كا 5.44احملسوبة 

 بدنية و الرايضية.و منه نستنج  أن األساتذة يطرحون العديد من األسئلة للتالميذ خالل حصة الرتبية ال

 السؤال السادس عشر: 1-7-2

 هل طريقة طرحك لألسئلة على التالميذ تكون بصورة متعاقبة؟

 معرفو ما إذا كان األستاذ يكثر من طرح األسئلة على التالميذ. الغرض من طرح السؤال: 1-7-2-1

 م.( عدد األساتذة الذين يطرحون العديد من األسئلة على تالميذه17اجلدول رقم)
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مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة

 الداللة
  %77.78 7 ال

2.77 
 

3.84 
 
1 

 
 %22.22 2 نعم 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع

 

 

األسئلة على التالميذ بصورة  نسبة األساتذة الذين يطرحوندائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 21الشكل رقم )
 متعاقبة.

 حتليل و مناقشة: 1-7-2-2

، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت %77.78يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق غري دالة إحصائيا عند 22.22%

و هي 2.77احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال أبن كا1و درجة احلرية  0.05مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2أصغر من كا

 و منه نستنج أن األساتذة ال يطرحون العديد من األسئلة للتالميذ بصورة متعاقبة.

 السؤال الثامن عشر: 1-7-3

 ة عدة مرات أثناء احلصة و لو بصياغة أخرى؟هل تكرر نفس األسئل
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 ( عدد األساتذة الذين يكررون من طرح نفس األسئلة على تالميذهم.18اجلدول رقم)

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة

  %88.89 8 نعم
5.44 

 
3.84 

 
1 

 
 %11.11 1 ال 0.05

 %100 9 اجملمـــــــــــــــــــوع

 

 

نسبة األساتذة الذين يكررون من طرح نفس األسئلة على دائرة النسبة املئوية و اليت متثل (: 22الشكل رقم )
 التالميذ.

 مناقشة: حتليل و 1-7-3-2
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أساتذة، و حسب نتائج التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك  9من أصل  8أي  88.89%

 2يث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال أبن كا، ح1و درجة احلرية  0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2و هي ابلتأكيد أكرب من كا 5.44احملسوبة 

و منه نستنج  أن األساتذة يكررون طرح نفس األسئلة للتالميذ خالل حصة الرتبية البدنية و الرايضية و لو بصياغة 
 أخرى.

 

 السؤال التاسع عشر: 1-7-4

 بتوزيع األساليب التدريسية أثناء احلصة مهما اختلف النشاط؟ هل تقوم

معرفة ما إذا األساتذة ينوعون يف األساليب التدريسية أثناء ممارسة الرتبية الغرض من طرح السؤال:  1-7-4-1
 البدنية و الرايضية و ذلك عند اختالف النشاط الرايضي.

تنويع يف توزيع األساليب التدريسية و ذلك حسب املواقف و ( عدد األساتذة الذين يقومون ابل19اجلدول رقم )
 األنشطة الرايضية.

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة املئوية التكرار األجوبة
 الداللة
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نسبة األساتذة الذين ينوعون يف توزيع ألساليب التدريسية دائرة النسبة املئوية و اليت متثل : (23الشكل رقم )
 خالل احلصة.

 حتليل و مناقشة: 1-7-4-2

 %100، أما نسبة األساتذة اجمليبني بنعم كانت  %00يتضح لنا أن نسبة اجمليبني بال  حسب نتائج اجلدول أعال 
التحليل االحصائي املوضح يف اجلدول يتضح لنا أن هناك فروق دالة إحصائيا أي مجيع األساتذة، و حسب نتائج 

و هي  9احملسوبة  2، حيث تبني إجاابت األساتذة حول السؤال أبن كا1و درجة احلرية  0.05عند مستوى داللة 
 . 3.84اجملدولة و اليت تساوي  2ابلتأكيد أكرب من كا

و الرايضية ينوعون يف توزيع األساليب التدريسية و ذلك ابختالف النشاط و منه نستنج  أن أساتذة الرتبية البدنية 
 الرايضي.

 مناقشة الفرضية الرابعة: 1-8

 من خالل عرضنا هلذا التحليل و التعليق حول حتقيق الفرضية الرابعة و هي أتثري األسلوب املوجه على الرضا احلركي.

بقة أبن أسلوب االكتشاف املوجه يؤثر بشكل إجيايب على الرضا و ما ميكن استخالصه من خالل نتائج اجلداول السا
احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، و ذلك ألن تعاقب األسئلة املوجهة من طرف األستاذ يؤدي ابملتعلم إىل 

املتعلم، اكتشاف جمموعة من االستجاابت هلذ  األسئلة فكل سؤال من املدرس حيدث استجابة واحدة صحيحة لدى 
و كذلك ألن التأثري الرتاكمي هلذا التعاقب هو عملية تقريب تؤدي ابملتعلم إىل اكتشاف الفكرة املطلوبة، و يقوم 
األستاذ ابختاذ مجيع القرارات املتعلقة مبرحلة ما قبل الدرس و القرارات الرئيسية املتعلقة ابألهداف، و هذا األسلوب 

 يط و االستجابة.يتضمن العالقة بني احلافز و الوس
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lkhrq, hgkj 2- :عرض و حتليل و مناقشة مقياس الرضا احلركي 

 أثر استخدام أساليب التدريس على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية.

 ة البدنية و الرايضية.( نتائج املقياس اخلاص ابلتالميذ حول الرضا احلركي أثناء ممارسة الرتبي20اجلدول رقم )

الدرجة العامة  درجة املقياس املتغري
 للمقياس

 املتوسط احلسايب جمموع الدرجات

 89.14 24605.4 130 26 الرضا احلركي
 حتليل و مناقشة اجلدول: 2-1

و املتوسط احلسايب لدرجات  130و الدرجة العامة للمقياس  26يتبني لنا من خالل اجلدول أن درجة املقياس 
و هو مرتفع و قريب نوعا ما من إىل الدرجة العامة للمقياس،  89.14لتالميذ حول الرضا احلركي قد بلغت قيمة ا

فهذا يدل على وجود رضا حركي لدى التالميذ، و منه نستنتج أن األساليب املتبعة من طرف األساتذة املعنيني و  
ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء ممارستهم للنشاط كيفية تطبيقها و استخدامها قد أثر إجيااب على الرضا احلرك

 الرايضي البدين خالل حصة الرتبية البدنية و الرايضية.
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lkhrq, hgkj 3- :االستنتاج العام 

لقد حاولنا يف هذ  الدراسة معرفة بعض األساليب التدريسية و أتثريها على الرضا احلركي أثناء حصة الرتبية البدنية و 
 الرايضية.

أن أساليب التدريس املتبعة و املنتهجة يف تدريس الرتبية البدين و الرايضية جيعلنا مضطرين إىل إعطاء كل أسلوب و 
حقه يف الدراسة و التحليل و من خالل يحثنا هذا استخلصنا جمموعة من أهم النتائج و اليت سنقدمها على شكل 

 نقاط:

  يؤثر سلبا على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة من خالل إجاابت األساتذة نرى أن األسلوب األمري
الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، و جل األساتذة ال يفضلون استخدام هذا األسلوب خاص يف 
هذ  املرحلة ألنه يسبب نوعا مت امللل الذي جيعل من التلميذ يشعر أنه مقيد و هذا ال يدفعه للممارسة 

 ال يؤدي بتحقيق الرضا احلركي لديه. يحيوية و نشاط مما
  من خالل إجاابت األساتذة على األسئلة املطروحة نرى أن السلو ابلتدرييب يؤثر إجيااب على الرضا احلركي

لدى التلميذ، و لكن ليس ابلدرجة العالية حيث اختلفت أراء األساتذة حول هذا األسلوب نظرا لصعوبة 
 تطبيقه ميدانيا.

  األساتذة كذلك توصلنا إىل أن األسلوب املتشعب )حل املشكالت( يؤثر إجيااب على ومن خالل إجاابت
الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء ممارستهم حلصة الرتبية البدنية و الرايضية، و معظم األساتذة 

ه من نتائج إجيابية و حيبذون استخدام هذا النوع من األساليب خبالف ابقي األساليب، و هذا نظرا ملا حيقق
 املتعلم(. -مرضية لكال الطرفني )املعلم

  من خالل أجوبة األساتذة نرى أن أسلو ب االكتشاف املوجه يؤثر بشكل إجيايب على على الرضا احلركي
لدى التالميذ، و كذلك هناك من األساتذة من يستخدمون هذا األسلوب بكثرة نظرا ملا حيققه من 

 صة الرتبية البدنية و الرايضية.اجيابيات أثناء سري ح
 حصة  و قد جاءت نتائج مقياس الرضا احلركي لتؤكد لنا مدى رضا التالميذ على حركاهتم الرايضية أثناء

و هذا نظرا إىل األساليب املستخدمة من طرف اساتذهتم اليت انعكست إجيااب على  الرتبية البدنية و الرايضية
 تفاع قيمة املتوسط احلسايب و اقرتاهبا من الدرجة العامة للمقياس.أدائهم احلركي، و هذا دليل على ار 
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lkhrq, hgkj 4- التوصيات: 

هتدف البحوث و النفسية و الرتبوية و االجتماعية يف اجملال الرايضي لالستفادة من نتائجها يف أغراض التوجيه و 
و تقدير  لقدراته و استعداداته أي  االرشاد النفسي، و كذا مساعدة الفرد على تنمية شخصيته و فهمه لذاته و حتليله

 تقييم نفسه حىت يرضى عن نفسه.

و ميكن االستفادة من النتائج اليت توصلنا إليها يف أغراض التوجيه و التحليل يف اجملاالت التدريسية و الرتبوية، و هذا 
احلركي لدى تالميذ املرحلة ما يؤدي بنا إىل وضع جمموعة من االقرتاحات اليت نراها ذات أثر فعال يف حتقيق الرضا 

الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية، و األساليب التدريسية املتبعة من طرف األستاذ و جاءت هذ  
 االقرتاحات على النحو التايل:

  تنظيم تربصات و دورات صيفية أو خالل العطل حلقات يحث يف جمال الرتبية البدنية و الرايضية، و العمل
 تطوير أساليب التدريس لدى األساتذة املختصني و تزويدهم ابإلصدارات احلديثة من كتب و مراجع.على 

  توسيع قاعدة التعاون بني أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية من خمتلف األطوار، و هذا بغية حتديد مسار
ين جيد و على منط موحد و أن يكمل كل طور الطور الذي يليه، و هذا من أجل تكوين التالميذ تكو 

 واحد.
  لقياس الرضا احلركي لدى التالميذ يستوجب اختيار عينة كبرية و طرق عديدة و توفري األدوات الالزمة

 لذلك.
 .للتعرف على األساليب التدريسية املتبعة ن طرف األساتذة يستوجب دراسة عينة كبرية منهم 
 امليدان شخصيا و تطبيقها و أخذ النتائج املباشرة للتعرف على األساليب املثالية و األنسب جيب النزول إىل 

 منها.
 .اإلكثار من البحوث املشاهبة حول عالقة أساليب التدريس ابلرضا احلركي 
 .ضرورة توفري املنشآت و املعدات الرايضية حىت تسهل عملية التعليم و يسهل تطبيق أساليب التدريس 

 

 

 

 



  

 99 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج ............................................................ خامسالفصل ال

lkhrq, hgkj :خامتة 

ريس الرتبية البدنية و الرايضية جيعلنا مضطرين إىل إعطاء كل أسلوب حقه يف إن أساليب التدريس املنتهجة يف تد
الدراسة و التطرق إىل مراحله و معظم القرارات اليت تتخذ يف هذ  املراحل من قبل املعلم، و كذا اعطاء األستاذ 

أبن لألستاذ دور كبري جانب من األمهية ألنه هم من يقوم مبمارسة تلك األساليب و من خالل ما سبق ميكن القول 
يف تفعيل العالقة البيداغوجية، و هذا يكون من خالل كيفية إلقائه و ممارسته و جلب انتبا  املتعلم و استعمال 
اسلوب املناسب يف الوقت و املوقف املناسب، و وضع ابحلسبان ضيق الوقت و الوسائل و العتاد املتوفر يف املؤسسة 

 و غريها.

ساليب التدريسية ميكن أن يؤثر أتثريا فعاال على الرضا احلركي للتالميذ أثناء حصة الرتبية إن وجود رصيد من األ
 البدنية و الرايضية، و يستوجب املزج بني أساليب خمتلفة و متنوعة وفقا ألهداف الدرس و استجابة التالميذ.

ة األنشطة احلركية فضال على زايدة إن الرضا عن األداء احلركي يشكل تدعيما أساسيا من أجل االستمرار يف ممارس
الشعور ابلرضا احلركي عن مستوى األداء و الذي يعد أحد األبعاد اليت يهتم هبا علماء النفس الرايضي، و من بني 
أهم العوامل اليت تسهم يف حتقيق االجناز الرايضي هو الشعور ابلرضا على مستوى األداء لذا فإن قياسه يعطينا مؤشرا 

ضا كما يرتبط رضا التلميذ أبساليب التدريس املنتهجة من طرف األستاذ، فإن كانت مدروسة بشكل عن حالة الر 
جيد و جاد و خمتارة حسب الظروف و االمكانيات و مراعات رغبات و ميول و قدرات التالميذ فهذا يؤدي حتما 

 إىل زايدة درجة الرضا حركي لديهم.

الرضا احلركي لدى التالميذ أثناء ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية،  و من بني األسباب اليت تؤدي ابخنفاض درجة
اعتماد األستاذ على أسلوب واحد أو األسلوب التقليدي خالل التدريس، و هذا ما جيب ان حيتاج إىل تطوير كبري و 

جلميع  اصالحات جذرية السيما يف الصفوف املكتظة ابلتالميذ، و ذلك ألن استخدام أسلوب تدريسي واحد
التالميذ قد ال يؤدي إىل التعلم الصحيح و كما قال بوفلجة غيات "على املدرس أال يعتمد على أسلوب واحد يف 

   1تدريسه و إمنا ينتقل من أسلوب آلخر"
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  طية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميوقرا

 زارة التعليم العايل و البحث العلميو 

 جامعة حممد خيضر _ بسكرة_

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 

 " استمارة االستبيان"

 إستمارة استبيان موجهة إىل أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية ابلتعليم الثانوي

 السالم عليكم أما بعد:

 ذا االستبيان الذي يندرج يف إطار البحث العلمي لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان أساتذتنا الكرام نتقدم إليكم هب

" أتثري بعض أساليب التدريس على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية و 

 .الرايضية"

ا حتتويه هذ  االستمارة من أسئلة، لذا نرجو منكم مشاركتنا يف اجناز هذا البحث، إبعطاء أجوبتكم الشخصية على م

و حنيطكم علما أن هذ  االجاابت ستبقى سرًا و ستستعمل فقط لألغراض اليت يتطلبها هذا البحث، كما أنه ال 

 توجد أوبة صحيحة و أخرى خاطئة و أن كل ما يهمنا هو رأيكم الشخصي.

( يف إحدى اخلاانت، و يف ×جابة احملددة ضع )كيفية مأل االستبيان: لإلجابة على السؤال املغلق أو السؤال ذو اال

 حالة األسئلة املفتوحة فلك احلرية يف كتابة رأيك الشخصي.

 

 

 



  

 

 إستبيان خاص ابألساتذة:

 األسئلة:

 السؤال األول:

 حسب رأيك ما هو تعري األسلوب التدريسي؟

....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................

................................. 
 السؤال الثاين:

  ما هو األسلوب الذي يوطد العالقة بني األستاذ و التلميذ؟

 األسلوب األمري

 األسلوب التدرييب

 األسلوب املتشعب )حل املشكالت(

 أسلوب االكتاف املوجه

 سؤال الثالث:ال

 هل ترى أن فتح جمال املناقشة للتالميذ يزيد من درجة رضاهم احلركي أثناء ممارستهم للرتبية البدنية و الرايضية؟

 نعم                                                                   ال

 



  

 

 السؤال الرابع:

 هل أنت قاص و صارم مع التالميذ؟

 ال                                                         نعم           

 السؤال اخلامس:

 هل تكثر من توجيه األوامر للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية

 نعم                                                                   ال

 السؤال السادس:

 ميذ الكتساب مهارات حركية و االعتماد على نفسه؟هل تعطي الفرصة للتل

 نعم                                                                   ال

 السؤال السابع:

 هل تعطي الفرصة للتالميذ ابلتعاون مع بعضهم البعض أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟

 ال                                      نعم                             

 السؤال الثامن:

 هل التكرار يف أداء احلركات الرايضية يساعد التلميذ على زايدة التعلم احلركي؟

 نعم                                                                   ال

 السؤال التاسع:

 عتاد و امليادين داخل مؤسستكم؟ هل تتوفر لديكم الوسائل األجهزة و ال

 نعم                                                                   ال



  

 

 السؤال العاشر: 

 هل متلك الوقت الكايف لتطبيق السلوب التدرييب أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟

 ال                    نعم                                               

 السؤال احلادي عشر:

 ما هو األسلوب الذي يثري أكثر محاس التالميذ حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية؟

  

 األسلوب األمري

 األسلوب التدرييب

 األسلوب املتشعب )حل املشكالت(

 أسلوب االكتاف املوجه

 السؤال الثاين عشر:

 ت يصعب فهمها:هل تضع التالميذ يف وضعيا

 نعم                                                                   ال

 السؤال الثالث عشر:

 هل يقوم التالميذ ابستشارتك و طرح الكثري من األسئلة عليك؟

 نعم                                                                   ال

 ر:السؤال الرابع عش

 هل تعطي حرية االبداع للتالميذ على زايدة الرضا احلركي لدى التالميذ؟



  

 

 نعم                                                                   ال

 السؤال اخلامس عشر:

 هل أسلوب حل املشكالت يساعد على زايدة الرضا احلركي لدى التالميذ؟

 ال                                            نعم                       

 السؤال السادس عشر:

 هل تطرح العديد من األسئلة على التالميذ؟

 نعم                                                                   ال

 السؤال السابع عشر:

 هل طريقة طرحك لألسئلة على التالميذ متعاقبة؟

 ال                                                            نعم       

 السؤال الثامن عشر:

 هل تكرر نفس األسئلة عدة مرات أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية و لو بصيغة أخرى؟

 نعم                                                                   ال

 ر:السؤال التاسع عش

 هل تقوم بتنويع األساليب التدريسية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرايضية مهما اختلف النشاط الرايضي؟

 نعم                                                                   ال

 

 



  

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية

 عايل و البحث العلميوزارة التعليم ال

 جامعة حممد خيضر _ بسكرة_

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 

 " مقياس الرضا احلركي"

 إستمارة مقياس الرضا احلركي موجهة إىل تالميذ الطور الثانوي

 السالم عليكم أما بعد:

 ل شهادة ماسرت حتت عنوان تالميذان الكرام نتقدم إليكم هبذا املقياس الذي يندرج يف إطار البحث العلمي لني

" أتثري بعض أساليب التدريس على الرضا احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية و 
 .الرايضية"

لذا نرجو منكم مشاركتنا يف اجناز هذا البحث، إبعطاء أجوبتكم الشخصية على ما حتتويه هذ  االستمارة من أسئلة، 
 هذ  االجاابت ستبقى سراً و ستستعمل فقط لألغراض اليت يتطلبها هذا البحث. و حنيطكم علما أن

 التعليمات:

 فيما يلي العبارات اليت ميكن أن تصف هبا نفسك و تصف هبا قدراتك احلركية: -

 اقرأ كل عبارة و ارسم دائرة على الدرجة الىت تتناسب مع قدراتك احلركية. -

 . 5رجة كبرية جدا ارسم دائرة حول إذا كانت العبارة تنطبق عليك بد-

 . 4إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية ارسم دائرة حول -

 . 3إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة ارسم دائرة حول -

 . 2إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليلة ارسم دائرة حول -

 . 1دا ارسم دائرة حول إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليلة ج-

 



  

 

 مقياس الرضا حلركي:

 الدرجات العبارات
 5 4 3 2 1 زمالئي يعتقدون أن قدرايت على احلركة جيدة 1
 5 4 3 2 1 أستطيع تعلم املهارات احلركية بسهولة 2
عندي قدرة احملافظة على اتزان جسمي أثناء أدائي لبعض  3

 املهارات 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ا الرتفاع مناسبأستطيع الوثب عالي 4
 5 4 3 2 1 لدي القدرة على اجلري بسرعة 5
 5 4 3 2 1 أستطيع القيام ابحلركات اليت تتطلب الرشاقة 6
 5 4 3 2 1 قدرايت جيدة على تعلم مهارات حركية جديدة 7
 5 4 3 2 1 أستطيع االحتفاظ على توازين من الثبات 8
 5 4 3 2 1 رشاقةلدي القدرة على التحرك خبفة و  9

أستطيع االحتفاظ بتوازين ابلوقوف على قدم واحدة لفرتة  10
 معقولة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أستطيع التحرك بسرعة حول بعض العوائق و املوانع 11
لدي القدرة على االشرتاك يف بعض األنشطة احلركية دون  12

 اخلوف من السقوط على األرض 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 و مد جسمي بسهولةأستطيع ثين  13
 5 4 3 2 1 أستطيع أن أقوم أبداء حركات بدنية أفضل من زمالئي 14
 5 4 3 2 1 أستطيع أداء احلركات البدنية العنيفة 15
أستطيع االشرتاك يف بعض األنشطة البدنية اليت تتطلب  16

 مستوى عايل من املهارة احلركية
1 2 3 4 5 

النشاط البدين لفرتة طويلة دون الشعور أستطيع اإلشرتاك يف  17
 ابلتعب

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يل القدرة على حتريك جسمي بكفاءة يف خمتلف االجتاهات 18
 5 4 3 2 1 عندي ثقة واضحة يف قدرايت احلركية 19
 5 4 3 2 1 أان راض متاما عن قدرايت احلركية 20
 5 4 3 2 1 أستطيع احلفاظ على توازين أثناء املشي 21
 5 4 3 2 1 أستطيع أداء بعض احلركات الرشيقة عندما أرغب يف ذلك 22
أستطيع تقدير املسافات بيين و بني زمالئي اآلخرين أثناء  23

 احلركة
1 2 3 4 5 



  

 

أستطيع استخدام كال من الذراعني و الرجلني يف وقت  24
 واحد عندما يتطلب األمر ذلك

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األمام ملسافة معقولةأستطيع الوثب إىل  25
 5 4 3 2 1 أستطيع بذل جمهود بدين متواصل لفرتة طويلة 26

 

 

 

 

 

 

 

 


