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بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى ألو وصحبو  
 أجمعين

أما بعد فبعد خمس سنوات مضنية قضيتيا في الجامعة بحلوىا ومرّىا وبعد عمل شاق ىا أنا  
 ي أىديو  أتوج كل ما ف ات بيذا العمل المتواضع الذ

 إلى الوالدين الكريمين حفظيما اهلل عّلو يوفي بعضا من حقّكما
 إلى التي كانت أّما رغم أنيا لم تنجبني ولن يسع الكالم ولن توفي الكلمات لشكرك  

 إلى والداي والدي رعاىم اهلل وأطال في عمرىم
 إلى إخوتي وعمي وعماتي وخاالتي وأخوالي وأبنائيم  

الطاىر،  نبيل، أحمد، مراد، عبد الغفور، زكرياء، فريد، بوطي،  إلى األصدق اء واألحبة
ثابت، بن   صالح، حسان، موساوي أحمد، حسين، رضا، زكرياء، أحمد أحمدي، عاشور، زينو،

 حمدة بشير، عبد الحاكم
 3إلى كل اإلخوة بمسجدي عبد الحميد بن باديس والبشير اإلبراىيمي، ومصلى اإلق امة شتمة

 2معيد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وبالخصوص الفوجإلى كل طلبة    6وشتمة
 إلى كل من كان بالق لب ونسيو الق لم.

 فتح اهلل 
     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انـعرف وـكر ش
 

 بسم اهلل الرحمن الرحي  م
" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن  

 صالحين".أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك ال
 من سورة النمل( 91)اآلية  

 البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى
أعوام قضيناىا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير  

  باذلين بذلك جيودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد
أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين  بم  تقدأوقبل أن نمضي  

 حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين ميدوا لنا طريق العلم والمعرفة
حاجي عبد  . دأ األستاذ المشرف  إلى جميع أساتذتنا األف اضل وعلى وجو الخصوص

 الق ادر
نت تقف أحيانا في  عونا لنا في بحثنا ىذا ونورا يضيء الظلمة التي كا الذي كان

 وميما ذكرت لن توفيك الكلمات حقك.  طريقنا
وال أنسى أد. عثماني عبد الق ادر الذي لم يكن أستاذا وحسب وإنما أبا روحيا لكل  

 طلبة المعيد

 إلى طلبة سنة ثانية نشاط بدني تربوي

إلى من زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسييالت واألفكار  
 لومات، ربما دون أن يشعروا بدورىم إزاء  والمع

 ذلك ف ليم منا كل الشكر والتقدير
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يػػدرؾ اعبعيػػث األلػػر الػػ ا أحدلػػا التمػػور لوالتاػػدـ العيعػػع لوالتٌنولػػوجع ت عحلػػرنا اغبػػا  ت ؾبػػاالت اغبيػػاة 

التاػػػدـ ت ري يػػػًن شػػػاما ت ؾبػػػاالت اأتعػػػث لوحاجػػػات أ ػػػرادإذ لو ػػػد سػػػع  دلوؿ العػػػا  إ ى صبيعهػػػاذ إذ أسػػػه   ػػػ ا 
مبػػايرة  ػػ ا التمػػور لواالسػػتتابة ليعتميبػػات اعبديػػدة ليعتتعػػث لواأل ػػرادذ لوال بيػػة  ػػع ععػػاد  ػػ ا الت يػػًن لواألداة الػػ  

 ريعد أجياؿ اليـو لعا  ال د.     
بػًناي ت سػبيا إًبػاب ليبتػا العيػ  لواؼبعر ػة يعترب اؼبعي  حتر األساس ت الععيية ال  لو  بويػةذ لويتلعػا عبئػايً 

 هػػػو اؼبثػػػا  ذلواؼبهػػػارة لوريدلويػػػد   بػػػاػبربات دا ػػػا ال،حلػػػوؿ لو ارجهػػػاذ لولػػػيو  نػػػاؾ  ػػػبلؼ حػػػوؿ أنبيػػػة دلورإ ال،عػػػاؿ
ية الػ  يبارسػها لبلبػ ثًن من األمباط البيًو ا لو ػد األعيى لوالادلوة الحلاغبة لميبتاذ حيث ريؤلر جوان  شخحليتا تً 

أصػػبح إعػػداد اؼبعيػػ  لومليئتػػا ؼبتميبػػات اؼبهنػػة مػػن جهػػةذ لومات ػػيات العحلػػر اغبػػديث مػػن جهػػة أ ػػر ذ مػػن الا ػػايا 
ثػػًن مػػن الػػنا  التعييعيػػة اؼبعاصػػرةذ لوأصػػبح ريمػػوير اؼبؤسبػػات لوالػػنا  الاائعػػة  ال بويػػة الػػ  رباػػى با تعػػاـ متدايػػد تً 

،الملػػا التعييعيػػة ؼبواجهػػة  اغباجػػات اعبديػػدة ليعتتعػػث لولتعٌنهػػا مػػن أف زبػػر ج معيعػػٌن عيػػى إعػػداد ا رػػدؼ ر ػػثً 
ثػًن مػن الػدلوؿ ت أكبػال ـبتي،ػة ت عاؼبنػا  ،الة عيعية لومهنيةذ  و اآل ر مميباي ميلاي لو د اي رئيباي ريبعى إلياً  ذلواً 

 اؼبعاصر.
اؼبناسػػ  ليميػػث الرياضػػية برسػػالتا  ػػًن  يػػاـذ البػػد أف يعهيػػ  لػػا اإلعػػداد  البدنيػػة لو لولٌػػع ياػػـو معيػػ  ال بيػػة

دببؤلوليارياذ لو  ا يتمي  إمدادإ بالربامج لواػبرباتذ لوريادًن ال،رص ال  ال بػد أف مليػ  لػا مػن  ػبلؿ بػرامج موضػوعة 
ػػا  دراريػػا لوإمٌاناريػػاذ  عيػػى أسػػو عيعيػػةذ ذات أ ػػداؼ ريعييعيػػة لواضػػلة لوؿبػػددةذ لوأف ريتػػاح لػػا ال،رصػػة السػػت بلؿً 

مثعػرةذ لوبػ لي يٌػوف  ػد أسػه  بشػٌا جػدا  يعػا  ػو منػوط بػاذ لٌع رباق أ دا ا حىت نحلا إ ى نتائج مرضية لو 
    .باعتبارإ أحد العواما اؽبامة اؼبؤلرة ت ريربية النشل

الرياضػية دلوراي أساسػياي ت الععييػة التعييعيػة لوال بويػة لولتعػدد اريحلػاالريا الاريبػة البدنية لو لوحيث أف ؼبعي  ال بية 
ه ذ  إنا يعد أًثر اؼبعيعٌن حاجػة إ ى أف يٌػوف متوا اػاي اجتعاعيػاي لوشخحلػياي  ب البية لبلبا لوري لًنإ اؼبباشر عيى سيًو

ية ال  ريعينا عيى الاياـ بدلورإ بنتاح.  لومهنيايذ مث اريحلا ا دبتعوعة االذبا ات اإلهبابية ال بوية لوالبيًو
ايػػػة لوالاػػدرة عيػػػى ثػػا اػبيالرياضػػػية ب لوجػػا نشػػالاملا اؼبتعػػػددة ريتنػػالوؿ اغبيػػػاة االجتعاعيػػة لواؼبالبدنيػػة لو لوال بيػػة 

ذ لو ػػع ريعػػد مػػن أ ػػو  أسػػيلة الػػدلوؿ ل بيػػة أبنائػػا  ػػوالو  قععيػػ اغبيويػػةذ   لر ػػا  جانػػ  سػػبلمة األع ػػالإ ى الت،ٌػػًن 
 لوإعداد   غبياة سعيدة متد اة.

ػا شػخ  لوذ ػرذ  يػ ا   ععيية التعيي  ن،بها ععيية معادة صعبة لويديد صػعوبتها لوجػود  ػرلوؽ  رديػة بػٌنً 
عػا يشػتعا  إف النعو اؼبهين ليع ية اؼبرريبمػة بػالمرؽ ال بويػةذً  عي  يشًن إ ى التمور ال ا يمػرأ عيػى األسػالي  البػيًو

ية. ،اياريا التعييعية لوالبيًو    ا النعو التمور األًاديبع ليععي  لوإؼباما باألسالي  ال بوية اغبديثة ب رض رينعيةً 
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ذ اػبربات ال بويػػة  أف ريتػػيح ماػػررات مناولػػة متحلػػية بػػلوالػػربامج اؼبعاصػػرة لٌييػػات لوأ بػػاـ ال بيػػة البدنيػػة لوالرياضػػية هبػػ
لوالػػػ ين  ػػػ  أسػػػاري ة  –لوؽبػػػ ا حرصػػػ  معا ػػػد ال بيػػػة البدنيػػػة لوالرياضػػػية ت براؾبهػػػا عيػػػى ر ػػػث معػػػايًن إعػػػداد الميبػػػة 

لوالوصػوؿ رػ  إ ى مبػتو  عػػاؿا مػن الٌ،ايػة لوال،اعييػة لواال تػدارذ لورياػػـو  يبػ،ة  ػ إ الػربامج عيػى ريػػو ًن  –اؼببػتابا 
ربة ريدريبية ععيية ت أرض الوا ث لولوضث الناريػات لولػرؽ التػدريو لواؼبهػارات لوالتانيػات لواؼبػواد ال بويػة لواألًاديبيػة  

موضػػث التن،يػػ  الععيػػع لوذلػػي مػػن  ػػبلؿ بػػرامج ال بيػػة الععييػػة ليتلاػػق مػػن مػػد  صػػبلحية مػػا ريعيعػػا لوالتػػدرب عيػػى 
ناػار إ ى ال بيػة الععييػة لتاػـو رػ ا الػدلور لوريععػا عيػى الػرب  مواجهة اؼبوا ف التعييعيػة اؼبختي،ػة لومػن  نػا اذبهػ  األ

 بٌن النارية لوالتمبيق ت إعداد الميبة.
عا رينالولا العديد من البػاحثٌن يعر هػا عبػد الرضبػاف صػاا إجلػا اعبانػ  التمبياػع مػن   لوم،هـو ال بية الععييةً 
ييػػة ريربويػػةذ ،ػػ  ت  ػػ ة زمنيػػة ؿبػػددة ت إحػػد  اؼبػػدارس اؼبتعالونػػة لورين برنػػامج ريربيػػة اؼبتعيعػػٌن الػػ ا يادمػػا معهػػد ألوً 

تباب المال  اؼبعي  مهارات التدريو لوسبٌينػا مػن فبارسػة الوفػائف  رب  إشراؼ اؼبعهد ألو الٌيية لوذلي ردؼ ًا
        1اؼبتعددة ال  ياـو را اؼبعي .

هػػػػػارات لواؼبعيومػػػػػات إف ال بيػػػػػة الععييػػػػػة لومػػػػػا ريت ػػػػػعنا مػػػػػن أنشػػػػػمة ريبػػػػػه  ت إًبػػػػػاب المالػػػػػ  اؼبعيػػػػػ  اؼب
ػػػػد رياريػػػر ؾبعوعػػػة  ػػػوؼبد "أف اؼبعيػػػػ  ال  لواالذبا ػػػات البلزمػػػة ليحلػػػبح معيعػػػا  ػػػػاعبل ت اؼببػػػتابا لوت  ػػػ ا الحلػػػدد يًؤ
ا يػػا ت التػػدري  عيػػى التػػدريو ربػػ  اإلشػػراؼ الػػد يق  يبػػتميث أف يبػػارس ععيػػا بشػػٌا مػػرض مػػا   ياػػ  لو تػػاً 

ا ريعػياه  ت ري ديػة لورغ  أنبية ماياس ال بية الععيية ت لواؼبباشر".  إعداد الميبة إال أجلػ  يواجهػوف صػعوبات لومشػًا
ػػاة ؽبػػا سػػوؼ كبػػالوؿ ت  ػػ إ الدراسػػة   ػػ ا األ ػػًن لوناػػرا لتشػػابا  ػػ ا اؼبايػػاس لوارريبالػػا دبهنػػته  اؼببػػتابيية إذ  ػػو ؿبًا

عنػػد  -رةببػػٌ-التعػػرؼ عيػػى  ػػ إ الحلػػعوبات الػػ  ريواجػػا ليبػػة معهػػد عيػػـو لوريانيػػات النشػػالات البدنيػػة لوالرياضػػية
ا ما يعيق األدال اعبيد ليمال .         ري دية ححلة ال بية الععيية ليت ي  عيىً 

 

 اعبان  التعهيدا لوال ا وبوا إشٌالية الدراسة ذ مث ال،رضياتذ لولاد مشي    إ الدراسة لبللة جوان ذ ألوال ا:
اؼبشارةذ لومن مث ي يت ضب   مث الدراسات الباباة لو بعد ا أنبية اؼبوضوع لو األ داؼ العامة من الدراسةذ

 ليع،ا ي  لواؼبحلميلات ال   ام  عييها الدراسة.
لانيا: اعبان  النارا لوال ا يتٌوف من لبللة  حلوؿ: ال،حلا األلوؿ سنتمرؽ  يا إ ى ال بية الععيية ما يتهاذ   

 أ دا هاذ أنبيتهاذ مبادئهاذ مراحيهاذ مشٌبلملاذ إرشاداملاذ لوالتدريو اؼبحل ر. 
لوأ دا هاذ لبيعتها ال بويةذ  ا الثاين سنتلدث  يا عن ححلة ال بية البدنية لوالرياضية ما يتها لوأنبيتهاذلوال،حل  

 أغراضهاذ  وائد اذ لوبنال لورب ًن ححلة ال بية البدنية لوالرياضيةذ لوشرلولهاذ لو موات رين،ي  ا.   
أ داؼ ذ مهاـ اعبامعةذ اعبامعةمبادئ ذ ريعريف اعبامعةلوال،حلا الثالث سنتمرؽ  يا إ ى التٌوين اعبامعع: 

 .المال  اعبامععذ نااـ التدريو ت اعبامعةذ اعبامعة
                                                 

01ص00ذص2004ذدار لوائا لينشرذععافذ1:ال بية الععيية لومٌانتها ت برامج ريربية اؼبعيعٌن ذط عبد الرضباف صاا عبد اهلل 1  
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ر المرؽ اؼبنهتية ليدراسةذ أما ال،حلا الثاين  ،يا   لالثا: اعبان  التمبياع س رينالوؿ  يا  حلبلف األلوؿ يت   يا ًذ
مث اػبرلوج باستنتاجات  عرض نتائج الدارسة اؼبتلحلا عييها لومن مث ربييا   إ النتائج لومنا شتها لو من

 لوا  احات.
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 اإلشكالية: .1

ا اأاالت. يدة األساسية ت أا ؾبتعث يمعح لتنعية  دراريا لوالنهوض ب عبال التنعية تً   يعد التٌوين اعبامعع الًر
 عًعا يععا عيى ريٌوين المبلب لوربوييه  من ؾبرد موارد بشرية ؾبعدة إ ى لا ات  عالة مبتعدة ليعمالذ لوينع

عالاابيية غبا ا ا لوربحليا اؼبعارؼ اػباصةذً  يبتد التٌوين اعبامعع إ ى البلث لور ث اؼببتو  الثاات  اؼبشًا
 ليعتتعث لويعد اإللارات ال رلورية ليتنعية الولنية.

ا ععيية ريباعد عيى ريشٌيا عاا ال،رد لو ياا لوجبعا باستثنال ما  د -إف ال بية العامة اغبديثة  ال  ريعينً 
ا جوان  حياة  ععييات ريٌوينية ألو لوراليةذ يتد ا ت   ا التشٌيا من لو ع مبتعرة لوؿ ععر ال،رد لوسبوً 

ية ريبعى إ ى بنال جيا متعي  ذا شخحلية -ال،رد لواأتعث لوؽبا أ داؼ معر ية لوان،عالية لوجدانية لوأ ر  حبية حًر
البارز ت بنال ريؤدا   ا الدلور  عمتعيدة  ادرة عيى ربعا التبعات اؼببؤلوليات لومن  نا ي يت دلور اعبامعةً 

الشخحلية البوية اؼبتٌامية ليمال  اعبامعع من  بلؿ ا تيار األساري ة األً،ال لوانتاال اؼبااييو اؼباررة لو ق  مة 
دة لواؼبهارات  مدرلوسة موزعة عيى سنوات الدراسة حبيث يتخرج المال  لو د أ  باؼبعارؼ الرئيبية لواؼبعيومات اؼبًر

 ا الععيية لوالوفي،ية.ال رلورية ال  ريٌ،ا قباحا ت حياري
ان  ال بية الرياضية أحد عناصر ال بية العامةذ  إف الوصوؿ إ ى اؼببتويات العاؼبية  يها من ماا ر التادـ  لوؼباً 

اغب ارا ليدلولة  ال بية الرياضية ربدث ري ًنات ان،عالية لواجتعاعية ت الشخحلية إ ى جان  الت ًنات اعببعية 
لوت ضا   إ النارة البامية ؼبو ث ال بية البدنية لو   لوفبارسة األلعاب الرياضيةذال  رينش  عن التعرين البدين

الرياضية ت اؼبناومة التعييعية ذبدر اإلشارة إ ى أنبية إعداد المال  ؼبهنة ريعيي  ال بية البدنية لوالرياضية إعداد ريربويا 
ريبية لولديا اال تعاـ اعبدا دبهنتا لو يق شخحلية لواجتعاعيا لو نيا بالادر ال ا هبعيا  عاال ت أدال الععيية التد

  ادرة عيى الت،اعا مث ـبتيف الا ايا لواؼبوا ف االجتعاعية لتلايق أ داؼ ال بية الرياضية .
لومن  نا جال دلور ال بية الععيية بث أف الحظ الاائعوف عيى برامج إعداد األساري ة أف اؼبعيومات النارية دا ا 

ه  ت إًباب المبلب اؼبهارة الععيية لو اصة أف الٌفل ت اؼبادة العيعية  د ال يٌوف اؼبعا د ال يبٌن أف ريب
ت التمبيق الععيع  ٌاف التوجا إ ى اعتعاد معا د ال بية البدنية لوالرياضية ت اعبدائر ؼباياس  ًفلبال رلورة  

ع  يها لوذلي أف يياع المال  ححل البيداغوجيا التمبياية ألو ما يعرؼ بال بية الععييةذ ة دراسية أماـ زمبلئا وبًا
ًعا ياحلد أي ا بال بية الععيية" أجلا ريمبيق ميداين ليخربات ال بوية دبا  ما سيتعرض لا ت مهنتا اؼببتابييةذ

ريت عنا من معارؼ لومهارات لواذبا ات لو ي  لوا تعامات لوأسالي  لولرائق دبا ريشتعيا من أنشمة ريعييعية لوإدارية 
 . 1من ععييات التاوًن اؼبختي،ة لواؼبحلاحبة "لوبيئية لوما يتبث ذلي 
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لوالادرة  يٌتب  مهارة التٌيف ع  ا اؼباياس جال لٌع يبارس المال  ريدريبا عيى مهنة التدريو بحلورة ععييةً 
عيى مواجهة اؼبشٌبلت المارئة   بل عن أجلا ريديا الٌثًن من اؼبخالوؼ ال  ريرالودإ  با  ياما بالتدريو لو ري رس 

هبابية كبو مهنة التدريو لو ريباعدإ عيى ريشخي  موالن ال عف لو الاوة لد  لبلبنا فبا ي،بر   يا اذبا ات ا
ًثًنا من الناريات ال بوية ال  درسها من ناحية لو ريباعدإ عيى الت،ًٌن جديا بٌي،ية إهباد حيوؿ ريربوية ؼبوالن 

عي  ألو  األستاذ  الٌفل ؼبهنة التدريو  انا ال عف لو انتاال األسالي   التعديدية ؼبوالن الاوة ذلو ألنبية إعداد  اؼب
ا ال  ريواجها  اة ؼبا تديري  لنالأمن األنبية دبٌاف التعرؼ عيى اؼبشًا  جهااسيو ا غبحلة ال بية الععيية ذلي ألجلا ؿبًا

ا  ع ذاملا  ع ستوات اؼبهنة اؼببتابيية لو أف   إ اؼبشًا جها ت حياريا الععيية لو ل ا لوج  معر تها مببااً 
بها المال  عندما يابا عيى التدريو لو إف   إ الدراسة جالت لتادًن لو لو الشعل الاييا ت اعبان  يتتن

 موضوع الحلعوبات ال  ريواجا الميبة ال بية البدنية لوً  ا اعتنال باف التمرؽ إ ى البلثع ت ؾباؿ ريٌوين األساري ة
ينا ناـو الععيية التٌوينية لؤلساري ة لوً  ا نعد   لو الرياضية ت ححلة ال بية الععيية من أ   اؼبواضيث ال  ذبع

 :جيدا ليعهنة ذلول ا انبثق من   إ الدراسة ريباؤؿ رئيبع سبثا ت اإعداد
عند ري دية ححلة  -ببٌرة-ما  ع الحلعوبات ال  ريواجا ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية -

 ال بية الععيية؟
 :التساؤالت الفرعية 

نشاط بدين ريربوا صعوبة ت استل ار مٌتببامل  الابيية عند ري دية ححلة  جا ليبة سنة لانية ا يوا 
 ؟ ال بية الععيية

 ؟إشٌاال ت شخحليته  عند ري دية ححلة ال بية الععيية نشاط بدين ريربوا لانية ا يواجا ليبة سنة  
دات التعييعية ت ماياس نشاط بدين ريربوا صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوح لانية ا يواجا ليبة سنة  

 ؟ال بية الععيية
 :الفرضيات .2
 الفرضية العامة: 

صعوبات عند ري دية ححلة ال بية  -ببٌرة-يواجا ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية
 الععيية.

 الفرضيات الجزئية: 
 عند ري دية  نشاط بدين ريربوا صعوبة ت استل ار مٌتببامل  الابيية يواجا ليبة سنة لانية

 .ححلة ال بية الععيية
  إشٌاال ت شخحليته  عند ري دية ححلة ال بية الععيية نشاط بدين ريربوا لانيةيواجا ليبة سنة. 
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  نشاط بدين ريربوا صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ححلة  لانيةيواجا ليبة سنة
 .ال بية الععيية

 الدراسة : أىمية .3
ا لال  جامعع عامة لولال  ال بية  ريتتيى األنبية العيعية  ً وف ال بية الععيية مارر مه  ت ريٌوين  ً ليدراسة ت

البدنية لوالرياضية  اصة ذلودلور   ا اؼبارر ت إرسال  واعد التدريو لد  المال  لوال ردبا الحظ الٌثًن من 
 اؼبختحلٌن إغ،اؿ الميبة ؽب ا األ ًن لوعدـ ا تعامه  با.

بلوث لوالدراسات رأينا اال تعاـ الٌبًن من لرؼ الباحثٌن العرب لواألجان  عيى حد لومن  بلؿ البلعنا عيى ال
 البوال بال بية الععيية لوإعمائها أنبية بال ة ت حبوله  لًو ا ت ريٌوين المال  ال ا سيحلبح ت اؼببتابا أستاذاذ

ا ال  ريواجهه  عند ري دية ححلة ال بية الع عيية من شانا ريموير ماررات ال بية لواف معر ة الميبة لواألساري ة باؼبشًا
 الععيية لولوسائا أدائها.

 أىداف الدراسة: .4
بحل،ة عامة يهدؼ حبثنا إ ى التعرؼ عيى الحلعوبات ال  ريواجا ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية 

 دؼ البلث  لواإلجابة عيى التباؤالت اؼبمرلوحة لوريتيخ  أ عند ري دية ححلة ال بية الععيية. -ببٌرة-لوالرياضية
 ًعا ييع:
  اف ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا يواجهوف صعوبة ت استل ار  ً الابيية  مٌتببامل معر ة ما إذا

 عند ري دية ححلة ال بوية الععيية.
  اف ليبة سنة نشاط بدين ريربوا يواجهوف إشٌاال ت شخحليته  عند ري دية ححلة ال بية  ً معر ة ما إذا

 الععيية.
 ا  ً ف ليبة سنة نشاط بدين ريربوا يواجهوف صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت معر ة ما إذا

 ححلة ال بية الععيية.
 .إبراز أنبية ال بية الععيية ت ريٌوين المال  اعبامعع لواالررياال ب دائا 
 .إبراز لوا ث ال بية الععيية ت معهد ال بية الرياضية 
 أسباب اختيار الموضوع: .5
 ذاتية :
 بة ت دراسة اؼبوضوع .الرغ 
 .ا ال  يعاين منها المال  عند ري دية ححلة ال بية الععيية  ؿبالولة إهباد اغبيوؿ اؼبناسبة ليعشًا
 .ا  الو وؼ عيى أسباب   إ اؼبشًا
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 موضوعية:
  دبا أننا ليبة مررنا دبراحا متعددة لوبرامج ـبتي،ة لومن بينها برامج ال بية الععيية لومن  بلؿ االحتٌاؾ

ا ال  ريواجا الميبة عند ري دية بالميب ة لواألساري ة الحانا انا عيى مبتو  اؼبعهد   يدرس موضوع اؼبشًا
 ححلة ال بية الععيية بشٌا عيعع.

  ا ال  يواجهها الميبة ت ضرلورة لوضث برنامج مبين عيى أساس عيعع ي    بعٌن االعتبار صبيث اؼبشًا
 ححلة ال بية الععيية.

 عيق أدال المال  ت ال بية الععيية لوذبعيا غًن مهت  را.البلث عن األسباب ال  ري 
     . األنبية البال ة ؽب ا اؼبوضوع ت ؾباؿ ريٌوين المال 
 :والمشابهة الدراسات السابقة .6

ريعد الدراسات الباباة ألو اؼبشارة ذات أنبية بال ة ؼبا ربتويا من إجرالات لوما ريوصي  إليا من نتائج مرجعا 
ربديد لرياة لوأسيوب البلث اؼبناس  لًو لي ا تيار انب  ليعنا ج لولوسائا صبث البياناتذ يباعد الباحث ت 

ان  عربية ألو أجنبية لو يعا ييع عرض   ً لولاد ريعددت الدراسات ال  ريمر   إ ى موضوع ال بية الععيية سوال
 لبع  الدارسات ال  رينالول  ال بية الععيية:

 الدراسة األولى: 
ا من سعود  دراسة الحلعوبات ال   ً ريواجا ليبة ال بية الععيية ت اعبامعة اؽبامشية لوجامعة اإلسرال اػباصة  اـ را

لال  73لال  لولالبة موزعٌن عيى 133اػبريشا لوفبدلوح الشرعة عد الدين النعيعع عيى عينة ريٌون  من 
تدريبع األلوؿ لال  لولالبة ت جامعة اإلسرال اػباصة من ال،حلا ال60لولالبة ت اعبامعة اؽبامشية لو

صعوبة موزعة عيى طببة ؾباالت لوأفهرت  نتائج  26اشتعي   استبانةاعتعد الباحثوف عيى  2007/2008
الدراسة أف أ   الحلعوبات ال  ريواجا الميبة اؼبعيعٌن  ع عيى ال ريي  ازدحاـ الحل،وؼ الدراسية ذزيادة الع ل 

بعد اؼبدارس اؼبتعالونة عن منالق سٌن الميبة ذًعا  الععييةذالدراسع ليمال  اؼبعي  ت ألنال رين،ي  برنامج ال بية 
أفهرت النتائج عدـ لوجود  رلوؽ ذات داللة إححلائية بٌن متوسمات  صعوبات ال بية الععيية ريعد  إ ى اعبنو 

 لوالتخحل . 
 الدراسة الثانية:    

يية اؼبيٌة رانيا ليم،ولة دراسة مشٌبلت ال بية الععيية ال  ريواجا الميبة اؼبعيعٌن ت زبحل  ريربية ل،  ً ا ت
ا من محلم،ى  نخور  والدة لو تلع ؿبعود أضبيدة عيى عينة ريٌون  من   ً لال   100باعبامعة اؽبامشية  اـ را

ؾباالت لوأفهرت النتائج أف مشٌبلت  6 ارة موزعة عيى  52اشتعي  عيى  استبانةمعي  لواعتعد الباحثاف عيى 
ة اؼبعيعٌن  ع بال ريي  اؼبشٌبلت اؼبتعياة بالرلوضة اؼبتعالونة ذلوبرنامج ال بية الععيية ال بية الععيية ال  ريواجا الميب

 ذلوشخحلية المال  اؼبعي  ذلواإلشراؼ عيى ال بية الععيية ذلواؼبعي  اؼبتعالوف لوزبمي  لورين،ي  الدرس.
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 الدراسة الثالثة:
  تور حامت جرب أبو سا  اؿ غدة التعييعية جامعة الادس اؼب،توحة منماة مش3002دراسة الًد

  اؼبعو ات ال  ريواجا ريدري  معيعع ال بية الرياضية ألنال اػبدمة دبلا اات غدة عنوان الدراسة:

 :التعرؼ عيى اؼبعو ات ال  ريواجا ريدري  معيعع ال بية البدنية ألنال اػبدمةذ لو التلاق ععا  الهدف من الدراسة

اف يوجد  رلوؽ ت بع  اؼبت ًنات "اعبنوذ  ً اؼبؤ ا" ت اؼبعو ات ال  ريواجا اؼبعيعٌن ألنال ريدريبه  ت  اػبربةذ إذا

 اػبدمة .

 :استخدـ الباحث ت   إ الدراسة الوص،ع التليييع منهج الدراسة 

 :معي  لومعيعة من العاميٌن ت  722مت ا تيار عينة الدراسة بمرياة العشوائيةذ لو د مت ا تيار  عينة الدراسة

 ة ت التعيي  ال،يبميين العاـ دبلا اات  ماع غدة.التدريو ال بية الرياضي

 :اؼبعو ات ال  ريواجا معيعع ال بية الرياضية ت التدري  ألنال اػبدمة. استبانة أداة البحث 

 اأاالت اػبعبة التالية: االستبانةلوري عن  

 ؾباؿ اؼبعو ات اؼبتعياة باؼبتدربٌن. .7

 ؾباؿ اؼبعو ات اؼبتعياة بدمن الربنامج. .3

 اؼبعو ات اؼبتعياة جبهة اإلشراؼ.ؾباؿ  .2

 ؾباؿ اؼبعو ات اؼبتعياة باؼبدربٌن. .2

 ؾباؿ اؼبعو ات اؼبتعياة باإلمٌانيات لواألدلوات. .2

ان ) ا ؾباؿ من   إ اأاالت حيثً   ( ارة ت صورملا األلولية.22لوصي    ارات العبارة ال ً 

اف اأاؿ األلوؿ )  ارةذ  (72) لواأاؿ الرابث ( ارةذ72ؿ الثالث)لو اأا ( ارةذ77لواأاؿ الثاين) ( ارة.72حيثً 

 ( ارة.71) لواأاؿ اػبامو
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إف جهة اإلشراؼ عيى التدري  ألنال اػبدمة غًن مهتعة بتخحل  ال بية الرياضية لوال ريو ر اؼببتيدمات األساسية 

 لتدري  معيعع ال بية لوغًن جادة ت ذلي.

رجث الباحث البب  إ ى عدة عواما متشابٌة مؤلرة بشٌا أما ت ما يتعيق باؼبعو ات اؼبتعياة باؼبدربٌن ي 

مباشر لو غًن مباشر لو بٌوف زبحل  ال بية الرياضية من التخحلحلات اغبديثة ت اعبامعة ال،يبمينية لوينتج عن 

ثرة اػبرجٌن  ذلي عدـ لوجود مدربٌن ياوموف بتدري  معيعع ال بية الرياضية بشٌا  اهبايب  لومث ازدياد اؼبعيعٌن لًو

لتلا ه  ب ععاؽب  ت اؼبدارس اغبٌومية  بالتعيي  ال،يبميين لونا  اؼبؤ يٌن بتخحل  ال بية الرياضية من لو ا

ا ذلي الر عيى اؼبعو ات اؼبتعياة باؼبدربٌن لوزاد من اؼبعو ات.  أصلاب اؼبؤ بلت العيياً 

الدلورات التدريبية لو ق  لوأما بالنببة ليععو ات اؼبتعياة بدمن الربنامج ريرجث إ ى عدـ التخمي  اعبيد لوضث

زمن يتناس  مث االزدحاـ ال ا يعاين منا مدريب ال بية الرياضية لو  اصة أف لٌا مدرسة معي  ال بية الرياضية 

يدير النشاط الدا يع لو النشاط اػبارجع باإلضا ة إ ى اعبدلوؿ اؼبدرسع لوذلي وبد من  رض اؼبعي   لووبدث 

لنال اػبدمة فبا يؤدا إ ى إر اؽ اؼبعيعٌن من الناحية اؼبهنية لوالبدنية عيى ريعارض بٌن ألو ات التدريو لو التدري  أ

 حد سوال

ن التدري   ًنجث الباحث إف عدـ ريناس   لوأما ت ما يتعيق باؼبعو ات اؼبتعياة باإلمٌانات لواألدلوات لوأمًا

  ألنال اػبدمة  نا يي مٌاف التدري  مث بع  اؼبعيعٌن لورينايه  من مٌاف إ ى أ ر بعيد فبا يعوؽ التدري  لديه

عن حدالة ريدري  معيعو ال بية الرياضية فبا يعين إف اإلمٌانات لواألدلوات لومٌاف التدري  غًن ؾبهدة  بٌا 

د التدري  مث  ن ريبديا اؼببلبو لوصاالت العرض لوعدـ ريناس  مرًا اؼببتيدمات من أدلوات رياضية  لومبلع  لوأمًا

ن البٌنية ال  يشورا ال تيج الٌب  ًن.األمًا

 التعليق على الدراسات السابقة:  
نا أًثر   -  ً دنا ت ا تيارنا ليدراسات الباباة أف ريٌوف ت ؾباؿ ال بية لوباأل   ؾباؿ ال بية الععيية لو د لاد ًر

 ربديد ت ا تيار الدراسات الباباة لوانتاائها لوذلي لتدعي  اأاؿ ال بوا ت دراستنا.



الجانب التمهيدي
 

 

  

32 

هر جييا اال تعاـ بدراسة الحلعوبات ال  ريواجا ليبة ال بية الععيية لوريتشابا عند مراجعتنا ليدراسات الباباة يا -
  اريٌن الدراستٌن مث موضوع حبثنا.

ثًنة منها :ازدحاـ الحل،وؼ ذ زيادة الع ل الدراسع ليمال   -  ً رينالول  الدراسات الباباة الحلعوبات لو اا ؼبت ًنات
اؼبدارس اؼبتعالونة عن منالق سٌن الميبة ذبرنامج ال بية الععيية بعد  اؼبعي  ت ألنال رين،ي  برنامج ال بية الععييةذ

ذلوشخحلية المال  اؼبعي  ذلواإلشراؼ عيى ال بية الععيية ذلواؼبعي  اؼبتعالوف لوزبمي  لورين،ي  الدرس فبا ساعدنا عيى 
 ريوجيا دراستنا اغبالية لوانتاال مت ًنات الدراسة .

ات ال  ريواجا الميبة اؼبتعيعٌن  ع: لوشخحلية المال  اؼبعي ذ أفهرت معا  الدراسات الباباة أف أ   الحلعوب -
 لواإلشراؼ عيى ال بية الععييةذ لواؼبعي  اؼبتعالوف لوزبمي  لورين،ي  الدرس.

 لحات:طوالمصضبط المفاىيم  .6
 التربية البدنية: .1

ي  يععىن برعاية ريربية بدنيَّة : نوع من التعي، بََدني ة: ) اس  ( اس  مؤنَّث منبوب إ ى َبَدف التعريف اللغوي: -
يد عيى الرياضة لوالحللة.  جب  اإلنباف لوريمويرإ مث الً 

يعر ها رلوبرت بوباف ب جلا رييي األنشمة البدنية اؼبختارة لتلايق حاجات ال،رد من  المعنى االصطالحي: -
ية ردؼ ربايق النعو اؼبتٌاما لي،رد.  اعبوان  البدنية لوالعايية لوالن،بية لواغبًر

ؿ ب جلا ذلي اعبدل اؼبتٌاما من الععيية ال بوية ال  ريثرا لوريوا ق اعبوان  البدنية ذالعايية ذ ًعا يعر ها بي  أرنو 
  1االجتعاعيةذ الوجدانيةذ لشخحلية ال،رد بشٌا رئيبع عرب النشاط البدين.

ة ال بية البدنية لوالرياضية  ع جدل من ال بية العامة حيث رياـو عيى أنشمة بدنية ـبتار  :المعنى اإلجرائي -
ية.  لتلايق حاجات ال،رد البدنية لوالن،بية لوالعايية لواغبًر

 النشاط البدني الرياضي: .2

َبَدف: ) اس  ( اعبعث: أَْبَداف لو أبدعف لو بعدلوف  فبارسٌة صاد ٌة لععا من اأَلععاؿ.التعريف اللغوي: النََّشاُط: 
 الَبَدف: ما ِسَو  الرَّْأس لواأللراِؼ من اعبب .

                                                 
 .  36ص35ذص2001ذدار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ3ال بية البدنية لوالرياضيةذط أمٌن أنور اػبو  :أصوؿ 1
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ا  اس  حبن حبٌن ب نا ميداف من ميادين ال بية ععوما لوال بية البدنية  حلوصا عر المعنى االصطالحي:  -
ية ريؤدا إ ى ريوجيا مبوإ البدين  لويعد عنحلرا  عاؿ ت إعداد ال،رد من  بلؿ ريدلويدإ خبربات لومهارات حًر

 1لوالن،بع لواالجتعاعع لواػبياع ليوجهة االهبابية ػبدمة ال،رد ن،با لومن  بللا  دمة اأتعث.
ا النشالات التمبياية ال  يؤديها ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية  معنى اإلجرائي:ال -  ً  ع

ية لون،بية لواجتعاعية  تباب  ربات لومهارات بدنية لوحًر لوالرياضية  بلؿ مبار   التٌويين فبا يبعح ؽب  بًا
 لوعايية سبٌنه  من ري دية مهنته  ت اؼببتابا.

ذ لواؼب،عوؿ معَرَّبى رَّبَّ  اللغوي:التعريف  -التربية العملية: .3 ذ رَيربيةيذ  هو معَربٍّ ذ َربي : )  عا ( رَّبَّ يعريبي َرَّبَّ
عاؽبا. ع ريبيغً   األبع ابَنا:    با لومب ى  واإ اعببعي ة لوالعايي ة لواػبياي ةً 

ذ  الَعَعيي ة: ) اس  مؤنث ( منبوب إ ى عَعيية ريمبياي ةذ عٌبها ناري ة دراسة / لرياة َعَعييَّةذ ِإقْبَاٌز َعَعِيعٌّ: لوا عع 
 ِ ْعِيعٌّذ رَيْمِبيِاعٌّ. أا رينعية الادرات لوالاو  اعببعية لو العايية لواػبياية عن لريق التمبيق.

: يعر ها عبد الرضباف صاا إجلا اعبان  التمبياع من برنامج ريربية اؼبتعيعٌن ال ا يادما معهد المعنى االصطالحي -
يية ريربويةذ  ً زمنية ؿبددة ت إحد  اؼبدارس اؼبتعالونة رب  إشراؼ اؼبعهد ألو الٌيية لوذلي ردؼ  لورين،  ت   ة ألو

تباب المال  اؼبعي  مهارات التدريو لوسبٌينا من فبارسة الوفائف اؼبتعددة ال  ياـو را اؼبعي .   2ًا
شالات البدنية  ع إحد  اؼبااييو الدراسية ت برنامج  ريٌوين ليبة معهد عيـو لوريانيات الن المعنى اإلجرائي: -

ا لال  ب دال ححلة ريربية بدنية لو رياضية   ً لوالرياضية حيث ريدرس ت البداسع الثالث لوالرابث لبانو لوياـو  يها
ا ة جوانبها.   منً 

 الطالب الجامعي: .4
لاِل : ) اس  ( اعبعث: لالبوف لو لََيبة لو لعبل بذ اؼبؤنث: لالبةذ لو اعبعث ليعؤنث: لالبات التعريف اللغوي:  -

: ال ا يميع  العيَ ذ لويعميقع ععر ا عيى التيعي  ت مرحي  التعيي  الثانوية لوالعاليةذ جامعع : ) اس  ( لو الم اِل ع
 اس  منبوب إ ى جامعة ألو ما لا عبل ة جبامعة.

،الاريا العيعية باالنتااؿ من اؼبرحية الثانوية ألو  المعنى اإلصطالحي: -  ً  و ذلي الشخ  ال ا ظبل  لا
 3بواسمة شهادة ألو دبيـو يؤ يا ل لي. لو ال،ين العا  إ ى اعبامعة ريبعا لتخحلحلا ال،رععذالتٌوين اؼبهين أ

                                                 

65ذ ص1990عي  الن،و الرياضع لواؼبيداين لوريمبيااريا ت ؾباؿ ال بيةذ ممابث ب دادذ   اس  حبن حبٌن:  1  
01ص00ذص2004لينشرذععافذذدار لوائا 1:ال بية الععيية لومٌانتها ت برامج ريربية اؼبعيعٌن ذط عبد الرضباف صاا عبد اهلل 2  

1995  يا دليو لوذ رلوف:اعبامعة رينايعها لو يٌيتهاذؾبية الباحث اإلجتعاععذجامعة  بنمينةذالعدد األلوؿذ 3
  



الجانب التمهيدي
 

 

  

27 

 و المال  اؼببتا رظبيا ت  وائ  سنة لانية نشاط بدين ريربوا دبعهد عيـو لوريانيات  المعنى اإلجرائي:  -
 النشالات البدنية لوالرياضية.

 الطالب المعلم: .5
عَعيي ع : من يتَِّخ  مهنة مععيي : ) اس  ( اس   ا: غويلالالتعريف  -

  التعيي .عا من عيََّ ذ اؼب
يية ال بية لورينمبق عييا شرلوط التبتيا ؼبارر ال بية الععيية ؼبعارستها  المعنى االصطالحي: -  ً  و أحد الميبة ت

 ت اؼبدارس رب  إشراؼ مشرؼ أًاديبع من اعبامعة.
ععيية لويععا عيى ري دية ححلة ريربية بدنية لورياضية  و المال  اؼببتا ت ماياس ال بية ال المعنى اإلجرائي: -

  لوإقباز ا مث زمبلئا ت ن،و ال،وج ت معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية.   
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 تمهيد:

ألف عبل ة النارا  ت ريمور الععا ال بوا  ناؾ عبل ة هب  ربمها بٌن التٌوين النارا لوالتٌوين التمبياع    
 بالتٌوين التمبياع من اؼببائا اؽبامة ت أا ريٌوين سبهيين يمعح إ ى نوعية فبيدة.

نا أساسيا ت برنامج إعداد اؼبعيعٌن لو ريدريبه  ذ لو ع من معيار حاياع ليلٌ  عيى قباح  ريعد ال بية الععيية ًر
هارات لولرؽ التدريو لوالتاوًن إجادة است بلؿ برنامج اإلعداد لوامتبلؾ المال  اؼبعي  ليٌي،يات البلزمة من م

 الوسائا الت مينية اؼبتاحة لوإدارة الحل،وؼ.
لول لي  إف إعداد اؼبعي  إعدادا أًاديبيا لومبيٌيا يعترب نامة البدل إلعداد اؼبعيعٌن لومن مث  إف ال بية الععيية    

ية يبر المال  اؼبعي  جبعيث مراحيا جدل أساسع من   ا اإلعداد من  بلؿ برنامج متٌاما مبين عيى أسو عيع

بشٌا منتا  لود يقذ حيث يتدرب من  بللا عيى مهارات عيعية ؿبددة ال يبٌن إريااجلا إال عن لريق اؼبعارسة 

الععييةذ  لوييتعو المال  اؼبعي  من  بلؽبا مد  صية اؼبواد النارية ت مرحية اإلعداد بالٌ،الات التدريبية 

،اية أدائية ريبتند إ ى أساس نارا من  بلؿ مرلورإ دبراحا ال بية الععيية. حيث ير   يها المال  اؼبع اً   ي   أفً 
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 ماىية التربية العملية: .1

 مفهوم التربية العملية:1.1
ال بية الععيية  ع ذلي اعبان  من برامج إعداد اؼبعيعٌن لوريدربيه  ال ا يتنالوؿ اعبان  التمبياع اؼبيداين من 

داد اؼبعيعٌن لوريدريبه  ال ا يتيح ليميبة اؼبعيعٌن  رصة االحتٌاؾ لوالتدري  ليمباوا ما درسوإ ت ععيية إع
عذ لوبا تحلار ال بية الععيية  ع  اعبامعة من م،ا ي  لومبادئ لوناريات ريربوية ريمبياا أدائيا لوعيى كبو سيًو

عٌن لوري  ييه  لوال  ملدؼ إ ى إًباب ؾبعا األنشمة لواػبربات التمبياية ال  رينا  ت إلار برامج إعداد اؼبعي
 1ال  وبتاج إليها ا أدال مهاما التعييعية. المال  اؼبعي  الٌ،ايات اؼببيٌية البلزمةذ

 تعريف التربية العملية: 2.1
 عرؼ محلميح ال بية الععيية بتعري،ات متعددة منها:

 الٌيية ألو ىبتار ا المال  اؼبعي .   ة من التدري  اؼبوجا يا يها المال  اؼبعي  ت مدرسة معينة ربدد ا -
   ة يتلوؿ  يها ال،رد من لال  يتعي  إ ى مدرس يتعي  أا انتاالا من متعي  إ ى معي . -
د عيى اعبان  التمبياع اؼبيداين. -  ذلي اعبان  التمبياع من برنامج ريربية اؼبتعيعٌن ال ا يًر
يية  لويعر ها عبد الرضباف صاا إجلا اعبان  التمبياع من برنامج - ريربية اؼبتعيعٌن ال ا يادما معهد ألوً 

لورين،  ت   ة زمنية ؿبددة ت إحد  اؼبدارس اؼبتعالونة رب  إشراؼ اؼبعهد ألو الٌيية لوذلي ردؼ  ريربويةذ
تباب المال  اؼبعي  مهارات التدريو لوسبٌينا من فبارسة الوفائف اؼبتعددة ال  ياـو را اؼبعي .   2ًا

 أىداف التربية العملية: .2
ععي  لولٌن  ناؾ بع  منها ماا  :ييع ل بية الععيية ملدؼ أساسا إ ى إعداد المال  اؼبعي  لوري  ييا ليععاً 

 أوال: أىداف مرتبطة بالجانب الشخصي للطالب المعلم:
ا العاـ أماـ التبلمي   -  ا تعاـ المال  اؼبعي  دباهرإ الشخحلع لوسيًو
ب  الثاة بالن،و لوبالادرات المال  اؼبعي  يتخي  من األ مال الشائعة ت التدر  - يو باإلضا ة إ ىً 

 الشخحلية لا .
عدرس لي بية الرياضية . -  رينعية المال  ؼبواجهة اغبياة اؼببتابييةً 
 رينعية اػبحلائ  اؼبهنية لواالجتعاعية لوالشخحلية ليمال  اؼبعي . -
 ريدري  المال  اؼبعي  عيى اريداف الشخحلية. -
 ريدري  المال  اؼبعي  عيى د ة اؼببلحاة. -
 دري  المال  اؼبعي  عيى ربعا اؼببؤلولية.ري -

                                                 

 24ذص2000ذدار ال،ٌر ليمباعة لوالنشر لوالتوزيث ذععاف 1ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيقذط ؿبعد حباف سعد: 1
 81ص80ذص2004ذدار لوائا لينشرذععافذ1ال بية الععيية لومٌانتها ت برامج ريربية اؼبعيعٌن ذطعبد الرضباف صاا عبد اهلل : 2
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 ريدري  المال  اؼبعي  عيى اال تعاـ بوضوح الحلوت لواستخداما بنتاح . -
 ريدري  المال  اؼبعي  عيى الحلرب لوربعا اؼبشٌبلت لواؼبوا ف اؼبتوريرة. -
ي،ية إصبلحها. -  الادرة عيى الناد ال ايت لواالست،ادة من األ مال لًو
 لتدريسي للطالب المعلم: أىداف مرتبطة بالجانب ا ثانيا:
  ه  المال  اؼبعي  لبيعة ععيية التدريو لو ألوجا النشاط ال  يبارسها اؼبعي . -
تباب الادرة عيى ريدريو اؼبادة ال  يعد لتدريبها. -  ًا
 امتبلؾ مهارات اقباز الدرلوس التعييعية من زبمي  لورين،ي  لوأ داؼ . -
 ريباعد المال  اؼبعي  عيى سبٌينا من مادة زبحلحلا. -
 ستماعة المال  اؼبعي  من رب ًن درلوسا بمرياة صليلة.ا -
تباب مهارة مليئة التبلمي  ليدرس ذ نيا لون،بيا. -  ًا
 رينعية الادرة عيى ربييا اؼبوا ف التعييعية لوربديد أ دا ها. -
 إًباب المال  اؼبعي  اؼبهارات اػباصة بمرؽ التدريو. -
تباب مهارة رب  اؼبعيومات لواؼبهارات الباباة باؼبعي -  ومات لواؼبهارات اعبديدة.ًا
تباب مهارة إعمال النعوذج اؼبهارا. -  ًا
تباب مهارة مراعاة ال،رلوؽ ال،ردية بٌن التبلمي . -  ًا
تباب مهارة إشراؾ التبلمي  ت الدرس بت،اعا لواهبابية. -  ًا
تباب مهارة استخداـ أسالي  التعديد اؼبادية لواؼبعنوية. -  ًا
 الطالب المعلم والتلميذ:أىداف مرتبطة بتحديد العالقة بين  ثالثا:
ي،ية التعاما معه . -  أف ي،ه  المال  اؼبعي  سيوؾ التبلمي  لًو
 أف يدرؾ لويتعرؼ عيى لرؽ ري،ًٌن التبلمي  ت اؼبرحية ال  سياـو بالتدريو را. -
ا التبلمي  ت اؼبوا ف التعييعية. -  أف يبيي الادرة عيى إشراؾً 
 أف يبتميث إلارة النشاط ال ايت ليعتعيعٌن . -
 : أىداف مرتبطة باالتجاه الموجب نحو مهنة التدريس رابعا:

 إيباف المال   اؼبعي  بٌا مبؤلولياريا لودلورإ الايادا ت اؼبدرسة. -
ععي  . -  رغبة المال  اؼبعي  االهبابية كبو ربايق أدلوارإً 
 الادرة عيى رب،يد زمبلئا اؼبتدربٌن كبو الععا ال بوا لوإرياانا -
 االنتااـ ت اغب ور.  -
 ائعا ت أ والا لوأ عالا.حري  د -
 أىداف مرتبطة بالطرق والوسائل التعليمية المستخدمة: خامسا:
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تباب المال  اؼبعي  اػبربة لوالادرة عيى ريموير المرؽ ال بوية لوالتعييعية لومهارات استخدامها لوحبن  - ًا
 اال تيار.

 رينعية الادرة عيى است بلؿ األدلوات لواإلمٌانات اؼبتاحة.  -
   1ج الوسائا التعييعية لواألدلوات البديية الببيمة ال  يبٌن أف ريتو ر ت البيئة احمليمة.رينعية مهارات إنتا  -

 سادسا: أىداف مرتبطة بمجال األنشطة المدرسية المختلفة:
 التعرؼ عيى ألوجا األنشمة اؼبختي،ة ت اؼبدرسة. -
ا ة اؼبشٌبلت ال  ريواجا األنشمة  -  اؼبدرسية.التعرؼ عيىً 
 لوجا النشاط اؼبدرسع حب  اؼبيوؿ لوالادرات.اؼببانبة ت بع  أ -
تباب اػبربات اؼبتنوعة من اؼبشر ٌن ال ين يتولوف   إ األنشمة. -  2الععا عيى ًا
 أىمية التربية العملية: .3

 ريٌعن أنبية ال بية الععيية  يعا ي يت:
يق الععيع من جهة الرب  بٌن الدراسة النارية ؼبعا  اؼب،ا ي  لواؼببادئ لوالناريات ال بوية من جهة لوالتمب -

 أ ر .
امتبلؾ الٌ،ايات الععيية البلزمة ؼبعي   اؼبرحية اؼبختارة ال  ريرريب  ب سالي  التدريو ؼبختيف اؼبواد  -

 لواستخداـ الوسائا التعييعية .
 اغب،د عيى الارالة لوالت،ًٌن ألنال التل ًن. -
الوسائا  ـذ استخدااألسئية إرياحة ال،رصة ليمال  اؼبعي  ليتدري  عيى مهارات ععيية ؿبددة مثا لرح -

 التعييعية ذمعاعبة اؼبشٌبلت ذ التعديد ذ التاوًن.
ريشٌا ععيية التدري  ت ال بية الععيية ري  ية راجعة ليمال  اؼبعي  حوؿ الناريات ال  درسها ت  -

 اعبامعة ناريا.
 يععا برنامج ال بية الععيية عيى احتٌاؾ المال  اؼبعي  بعناصر النااـ التعييعع. -
 3ريباعد ال بية الععيية المال  اؼبعي  عيى ريٌوين أسيوب  اص با. -
 مبادئ التربية العملية: .4
ؾبعوعة من اؼببادئ ال  ريوجا سًن ال بية الععيية لو  إ اؼببادئ ريباعد عيى  ه  أ دا ها لواإلجرالات ال    ناؾ

 ريتبث ليوصوؿ إ ى رييي األ داؼ لومن رييي اؼببادئ :

                                                 
  20ص19ذص2002ذ 1محلم،ى البايح: ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيق ذدار اعبامعيٌنذط  تلع ألٌرداينذ 1
 . 22ص21مرجث سابق ذص محلم،ى البايح:  تلع ألٌرداينذ 2
 .27ص-25سابق ذصؿبعود حباف سعد: مرجث  3
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 ارريبالا لولياا بالنارية ال بوية لوذلي ألف برامج ريربية اؼبعيعٌن ب ًعيها ريب شد دببادئ  ريرريب  ال بية الععيية
 النارية.

 يتتدأ من اؼباررات ال بوية لوالن،بية ال  ريادمها لوريشرؼ عييها اؼبعا د لوالٌييات  ال بية الععيية جدل ال
 ال بوية .

  اف برنامج ال بية ن مه  من أًر  الععيية.اؼببلحاة اؼبناعة ًر
  الععيية.الادلوة أسيوب مه  ال يبٌن االست نال عنا ت ال بية 
 .ال بية الععيية شامية لؤلنشمة لوالوفائف ال  ياـو را اؼبعي  صبيعا 
   ريٌوف ال بية الععيية أًثر  ائدة عندما ريت  ت فرلوؼ لبيعية مشارة لتيي ال  يتو ث أف يواجهها المال

 اؼبعي  بعد التخرج.
 ال،رلوؽ ال،ردية بٌن المبلب اؼبعيعٌن يديد من  اعيية ال بية الععيية. مراعاة 
 .ال بية الععيية ععيية ريعالونية يبه  ت اإلشراؼ عييها أًثر من لرؼ لواحد 
 .ا مرحية من مراحا ال بية الععيية  1التاوًن ععيية أساسية تً 
 مراحل التربية العملية: .5

 لوالتدري  اؼبن،حلاذ مراحا رئيبية  ع مرحية دلور اؼبشا دة ذلودلور النادذرياب    ة ال بية الععيية إ ى أربث 
مرحية الت سيو  لوالتدري  اؼبتحلا ذلو ناؾ من ير  أف مراحا التدري  الععيع ريت  من  بلؿ لبللة مراحا  ع:

ة اعبدئية اؼبوجهةذ النارا لواؼبشا دةذ  مث مرحية التمبيق الععيع الٌاما. لومرحية اؼبشاًر
   إ اؼبراحا عيى النلو التا :لويبٌن أف نتنالوؿ 

 :مرحلة المشاىدة 
لو يها ياـو لبلب اأعوعة مث مشر ه  بديارة بع  ال،حلوؿ ؼبشا دة أدال اؼبعي  األساسع لوريدلوين مبلحاامل  
من بداية اغبحلة حىت جلايتها مث يتبث مرحية اؼبشا دة اجتعاع بٌن اؼبشرؼ لولبلبا حيث يت  منا شة ما شا دلوإ 

مبلحاات ذلوهب  أف يببق درلوس اؼبشا دة اجتعاع مث اؼبشرؼ حيث يوجا اؼبشرؼ لبلبا إ ى  لوما دلونوإ من
يد عييها ت درلوس اؼبشا دة لوت دلور اؼبشا دة ينعو عند المال  اؼبعي  الشعور باألل،ة  أ   النااط ال  هب  الً 

تعرض ؽبا دائعا اؼبعي  اؼببتدئ ذًعا كبو ال،حلا لو يها ريدلوؿ الٌثًن من اؼبخالوؼ لوالر بة من ععيية التدري  ال  ي
ريتيح مرحية اؼبشا دة ليمبلب مواجهة التبلمي  بثاة لوشتاعة ذًعا أف مرحية اؼبشا دة  رصة لمبلب اأعوعة 

 ليتعرؼ عيى مباذج ـبتي،ة ت التدري  اعبيد من اؼبدربٌن ذلوا اػبربة ذلومث مباذج أ ر  ا ا جودة. 
شا دة معيعا ناجلا ياتدا با لويبت،يد من  رباريا لومن لرياتا لوريبتعر مرحية لو د هبد المال  اؼبعي  ألنال اؼب 

 اؼبشا دة ؼبدة أسبوعٌن ألو لبللة ألو أربعة أسابيث ت بداية العاـ الدراسع ريبعا لتادير اؼبشرؼ لوفرلوؼ المبلب.
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 :مرحلة المشاركة الجزئية الموجهة 
النارية لو الٌ،ايات اؼبعر ية اؼبرغوبة ال  يٌوف ريشٌا   إ اؼبرحية  موة  امة كبو ريوفيف بع  اؼبعيومات  

تببها ت اؼبرحية الباباة لوت   إ اؼبرحية ياـو مشرؼ اأعوعة بتٌييف احد أ راد اأعوعة  المال  اؼبعي   د ًا
بالتدريو ت  حلا معٌن بينعا وب ر باية أ راد اأعوعة ليعشا دة لوالناد لوياـو اؼبشرؼ لواؼبدرس األصيع دبباعدة 

 المال  اؼبعي  ت اإلعداد لععيية التدري  .
لودرلوس الناد   إ  رصة لتعريف المبلب ب ساسيات ععيية التدريو بحلورة لوا عية لويتبث   إ اؼبرحية عادة اجتعاع 

 اأعوعة مث اؼبشرؼ لوربييا اؼببلحاات ال  دلون  من  با المبلب.
ة اعبدئية ت ألواف النشاط اؼبدرسع لوالحل، ة ت أععاؿ اؼبنالوبة لوضب  لابور الحلباحذ لويبٌن اؼبشاًر ع ليعشاًر

 لوإعداد الوسائاذ لوريحلليح الٌراسات.
 :مرحلة التطبيق العملي المنفصل والمتصل 

ا لال  ب،حليا ت   إ اؼبرحية لويٌوف دلور اؼبشرؼ االلعئناف عيى حبن  ت مرحية التدري  اؼبن،حلا يبتااً 
ب اؼبعيعٌن ألنال التدريو ذلوبعد  رلوج المال  من ال،حلا ينا شا سًن الععا من  بلؿ  ياما بديارات  ردية ليمبل

 اؼبشرؼ ت اهبابيات لوسيبيات إدارريا دا ا ال،حلا ذلوسبتد   ة التدري  اؼبن،حلا معا  الو  .
ت مرحية التدري  اؼبتحلا  د ينامث المال  اؼبعي  عن ؿباضراريا ت الٌيية ريبعا لارلوؼ الععا بالٌيية لويتبي  

ؿ ححل  أسبوعية من اؼبدرسة لوت   إ ال، ة يتاح ليمال  اؼبعي  معاينة اؼبناخ اؼبدرسع بمرياة المال  جدلو 
بًنة.  متٌامية لول، ةً 

لوت   إ اؼبرحية )التمبيق الععيع الٌاما( يٌوف المال  اؼبعي   د أريان العديد من اؼبهارات لو الٌ،ايات من 
  1 بلؿ  رباريا ت اؼبرحيتٌن الباباتٌن.

 لتربية العملية: مشكالت ا .6

 ناؾ الٌثًن من اؼبشٌبلت ال  ريعوؽ الععيية التدريبية ت ال بية الععيية لومن مث ريعوؽ أدال المال  اؼبعي  

لوذبعيا غًن  ادر عيى االست،ادة الٌامية من التدري  الععيع لوبالتا  عدـ ربايق أ داؼ برامج ال بية الععيية من 

ا ما  ييع:    إ اؼبشًا

 تخص طالب التربية العملية ذاتو: . مشكالت1.6

 ريٌرار ال ياب لواؽبرلوب من اؼببؤلولية )ألنال   ة ال بية الععيية(. -
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 الت  ر عن لابور الحلباح لوعدـ االنتاار لواالنحلراؼ مبٌرا.-

  ناؾ البع  يعتعد عدـ ارريدال الدا الرياضع اؼبناس  لععيية التدريو.-

 العا .اؼباهر غًن البلئق لواإلنباؿ ت الشٌا -

 عدـ االلتداـ بتل ًن الدرلوس لوعدـ االلتداـ بٌراسة التل ًن.-

ة ت األنشمة الدا يية لو - تباب اػبربة الععيية من اؼبشاًر االلتداـ بتدريو الدرس  ا  لو البعد عن ًا

 اػبارجية.

 1.التعاما ب سيوب غًن ريربوا مث التبلمي  لومث مدرسع ال بية الرياضية لو مدرسع اؼبواد األ ر -

 .مشكالت تتعلق باإلعداد المهني للطالب المعلم:2.6

 عدـ  درة المال  اؼبعي  عيى ريوجيا لوإدارة ال،حلا. -

 عدـ  درة المال  اؼبعي  عيى ناا اؼبعر ة ليتبلمي .-

 عدـ  درة المال  اؼبعي  عيى شرح أجدال الدرس دبا يتناس  لو  درة التبلمي . -

ية.  عدـ  درة المال  اؼبعي  عيى إعمال-  مباذج لبع  اؼبهارات اغبًر

 .مشكالت تتعلق بالهيئة التدريسية بالمدرسة: 3.6  

 عدـ لوعع الٌثًن من اؽبيئة التدريبية باؼبدرسة لدلور ال بية البدنية الرياضية.-

 عدـ التعالوف الٌاما لواإلهبايب من معيعع ال بية الرياضية باؼبدرسة مث المبلب اؼبعيعٌن. -

ححل  ال بية الرياضية ب سيوب يبالا ريوزيث اؼبواد الدراسية األ ر  فبا يعين ريٌديو  عدـ ريوزيث جدلوؿ-

 ححل  ال بية الرياضية ت لو   لواحد.

 ريععد ري  ًن ححل  ال بية الرياضية حىت جلاية اليـو الدراسع. -
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 ر   إدارة اؼبدرسة إشراؾ المبلب اؼبعيعٌن ت األنشمة اػبارجية لور   ربعيه  اؼببؤلولية.-

 .مشكالت تتعلق بالتالميذ:4.6

 نا  الوعع الرياضع ليتبلمي  لو ألوليال األمور. -

 نار الٌثًن من التبلمي  إ ى ححل  ال بية البدنية لو الرياضية ب جلا ححل  م يعة ليو  .-

 عدـ ارريدال التبلمي  الدا الرياضع اؼبناس .-

 ياضية.رينبيا ألوليال األمور ألبنائه  عن البعد عن ححل  ال بية الر -

ن أ ر  ألنشمة أ ر .-   رلوب الٌثًن من التبلمي  من ححل  ال بية الرياضية لو ال  اب إ ى أمًا

 1ًثرة عدد التبلمي  ت ال،حلا الواحد.-

 .مشكالت تتعلق باألدوات واألجهزة و المالعب: 5.6  

 النا  الٌبًن  يها ألدلوات لو األجهدة اػباصة بتدريو األنشمة الرياضية اؼبختي،ة.-

  ناؾ الٌثًن من اؼبدارس ال يتو ر  يها مبلع  صاغبة ليتدريو. -

امتناع معيعع ال بية الرياضية باؼبدرسة إعمال المبلب اؼبعيعٌن األجهدة لواألدلوات ليتدريو حبتة عهدة -

 هب  احملا اة عييها. 

 ًثًن من اؼبدارس ليو را حترة ال بية الرياضية مناسبة. -

 راف: .مشكالت تتعلق باإلش6.6

 عدـ انتااـ مرلور اؼبشرؼ عيى المبلب اؼبعيعٌن فبا يعين عدـ التوجيا البيي . -

تاريورية مث المبلب اؼبعيعٌن.-  ريعاما بع  اؼبشر ٌن بنوع من الًد

 ري ارب بع  لوجهات النار بٌن اؼبشرؼ من  با الٌيية لو اؼبوجا اػبارجع. -
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 رجع لوالمال  اؼبعي  .عدـ لوجود األل،ة لوالعبل ات الميبة بٌن اؼبوجا اػبا-

عدـ عدالة بع  اؼبشر ٌن ت معامية الميبة اؼبعيعٌن حيث ي،رؽ بينه  ت اؼبعامية فبا يؤدا إ ى إحباس -

 البع  بالاي . 

 االًت،ال بتاوًن المال  اؼبعي  مرة لواحدة لو لدرس لواحد  ا   د يؤلر عيى موضوعية التاوًن.-

 ة العملية: . مشكالت تتعلق بتنظيم برنامج التربي7.6

 زيادة عدد الميبة اؼبعيعٌن ت اأعوعة الواحدة لو ال ا من ش نا رياييا نااـ التدريو أل راد اأعوعة. -

ري يًن الحل،وؼ الدراسية ال  ياـو المبلب بالتدري  عييها غالبا ما يؤدا إ ى عدـ ريععق اػبربة ري سيبا -

 التتابث لو االستعرار لوحدت الدرلوس اؼبختي،ة. مث أف أسو التعي  ريبتند عيى مبادئ التعي  اعبيد  با

عدـ ا تعاـ بع  األ باـ العيعية بالٌييات اؼبنولة باإلشراؼ عيى ال بية الععيية بععا حياات نااش -

 1ؼبشٌبلت ال بية الععيية ليوصوؿ إ ى اغبيوؿ البييعة. 

 إرشادات عن التربية العملية: .7

ٌا ما نشرذ لوينشر  يا ال بية البدنية لو ذلي حىت ريٌوف هب  أف ريٌوف دائعا إلبلع لو الارالة ل-1

اؼبعيومات لابتة لوريدلـو ت ذ ني لو ريبتعر فبارستها لوريمبياها عند إعدادؾ لورب ًنؾ ليدرسذ لوألنال رين،ي ؾ لدرس 

 ال بية البدنية.

البدين  با رب ًنؾ ليدرس هب  أف ريتعرؼ عيى اؼبرحية الدراسية )البنة( ال  ستدرسذ لومراحا النعو -2

 لو االجتعاععذ لوإمٌانيات اؼبدرسة من حيث األدلوات األجهدة لو البدائا.

هب  أف ريتخًن اؼبرجث اؼبناس  ليتعرينات البدنية لوزبتار منا ما يناس  العناصر اؼبراد رينعيتها" الاوةذ  -3

ر  لب ذ  عا يوجد لوسرعةذ التلعاذ الرشا ةذ لو ال ياتحلر ا تيارإ عيى التعرينات ال  ريوجد دا ا اؼبنهج اؼبمو 

                                                 

 .97ذ مرجث سابقذ ص1 تلع الٌرداين لومحلم،ى سايحذ ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيقذ ط1



 ال بية الععيية                                                 ال،حلا األلوؿ   

 

 

  

22 

ًعا هب  أف ريت ما جيدا التل ًن ال ا  باؼبنهاج اؼبمور ما  و إال النعوذج ألو مثاؿ يبٌن أف ريادما ليتبلمي ذ

سبق إعدادإ لو زبميما لو رظبا ػبمة جديدة لٌي،ية رين،ي  الدرلوس لو التعرين لومدملا اؼبناسبة التشٌيبلت ليتعرينذ 

يةذلو  ا  ع ريبا   ت اإلعداد ألو زبدـ ت  لو من األ مال  لو  ع اؽبدؼ الرئيبع من الدرسذ ريعي  اؼبهارة حًر

يف يبتبدؿ سبرين بآ ر إذا لـد األمر.  ي،ية إصبلحا   إ األ مال لًو  اؼبنتار أف ياث  يها التبلمي  لًو

لو  د يٌوف  هب  أف ريعد ن،بي ؼبواجهة ألو لياال مث مدير اؼبؤسبةذ لو اؼبعي  األلوؿ لي بية البدنيةذ-4 

ن صامدا ت أدب لومحلع  عيى اؼبدير أ  ً يا فبن ال وببوف ال بية بدنية  عييي دائعا بالحلرب عيى أا حاؿ لو الًو

رين،ي   متي لوحرصي عيى التدري  ت اؼبدرسةذ  اد ريبتميث بعد ذلي بتعالوني الحلادؽ لو الرلوح الميبة 

يا ألو اؼبدير اؼبعادية لي بية لونشالي باؼبدرسة لو ري،انيي ت الععا لوص،اريي احملببة أف ري ًن حباسية مثا   ا ال ًو

 البدنية إ ى مشاعر ليبة كبو اؼبهنة   د ريتيح الوصوؿ إ ى اؽبدؼ ال ا وباق الععيية التعييعية لوقباح ال بية الععيية.

لو زبمي  ما لو  هب  اغب ور لو التواجد دا ا اؼبؤسبة ت ساعة مبٌرة  با المابور إلعداد اؼببلع ذ-5

 أدلوات األجهدة ال  ريبتخدـ ت رين،ي  الدرس. ىب  الدرسذ لو ريناي  مٌاف

هب  أف يٌوف لااؤؾ مث ريبلمي  لاال صادؽ غًن اؼبتعا  عييه  لو أ بار   ببع  اؼبعيومات ألو -6

 اؼبهارات.

عييي ألنال التدريو الد وؿ ت رين،ي  درسي جدل ييع اآل ر لو ال ذبعا اؼبنا شة ري    مني الو    -7

 الو   مني.  يتلوؿ الدرس إ ى  حل  ي يث

ن دلوف ال رلور لولبيعع ت رين،ي  درلوس ال بية بدنيةذ-8  ً لو ال ري،ٌر أبدا  ًن لوالاا دائعا من معيوماريي 

لبيعية لو ال رييت  أبدا إ ى لو عييي التحلرؼ مث ريبلمي  بمرياة  ذاأل مالت أف  ناؾ من ينتادؾ ألو يبتا لي 

 ًن مرح ت مو ف اؼبرح لو جديا ت مو ف اعبد. لو ال ربذ
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 جلاية الدرس األلوؿ عود التبلمي  عيى شٌرؾ لوشٌر   أي اذ لوال ري ؾ ال،حلا لوش نا بعد جلاية ت -9 

 الدرس لولٌن أًد عيى موعد الدرس الاادـ لوماذا سيت  دراستا اؼبرة اؼبابية.

ي،ية إعادة األدلوات لو األجهدة إ ى مٌاجلا  -10   ً عييي لو )عن لريق التبلمي ( أف رياـو بتدريبه  عيى

 بنااـ.

ي،ية التحلرؼ ت اؼبوا ف الحلعبة ال  -11  ً عييي بتابا الناد لوالي  من األستاذ اؼبشرؼ إي اح

 ريواجهي. 

تبها لي اؼبشرؼ لوال ري ،يها أبدا با ا رأ ا جيدا لوا هعهاذ-12   ً ًعا  أ رأ التوجيهات لواإلرشادات ال 

ست،ادة منها لوعدـ الو وع ت ن،با يبٌني االستعانة بالناد ألو اإلرشادات اػباصة بدمبلئي أي ا حىت يبٌن اال

 ػبم .

عييي بالتتديد دائعا ت درلوسي لو ال ريٌرر الدرس مرة أ ر  ألو ن،و التعرينات مرة ألو  -13

ان  اؼبهارة ال  سوؼ ريدرس لواحدة.  التشٌيبلت حىت لولوً 

 من اغباجات ال  ذبعا اؼبشرؼ يٌوف  ٌرة ليبة عني أف ريد ر درس ألو الناف لوريٌرر عرضها -14

ا أععالي  حوؿ رببٌن صورريي أن   ا ذ لو لٌن هب  أف ملت  جبعيث الدرلوسذ عيياذ  ً لواح ر  لو ال ذبعا

 سبيق اآل رين من التبلمي ذ اؼبعيعٌن ألوؿ اؼبشرؼ معاعبة لوعييي أف ريتندإ عن مثا   إ التحلر ات. 

 اؼبعي .ال ريتٌاسا ت رب ًن الدرلوس لورياـو بت يًن التاريخ  ا  ال يييق بشخحلية الاائد لو -15

هب  أف رب ر إ ى اؼبدرسة ت ال بية الععيية حىت ت األياـ ال  ليو عندؾ  يها ححل  لولٌن -16

 ح ور ا  اـ ليعباعدة ت النااـ لو الناد لو رب ًن األدلوات لدمبلئي.

عييي بٌتابة ناد زمبلئي باإلضا ة إ ى اؼبشرؼ  ه ا هبعيي ريتعرؼ  عيى اػبم  لوري،ٌر ت ععيية 17-

 لتيي األ مال.اإلصبلح 
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بات من  با التبلمي  ألو إعراض -18 هب  أف ري،ه  أف قباح الدرس بالرغ  من اؼبشٌبلت لواؼبشًا

البع  عني لوعدـ االنبتاـ ت الدرلوس ألو نا  اإلمٌانات لواألدلوات ألو عابات ريع ضي ريتو ف عيى 

ل ذ ر ليخرجي من شخحليتي لوعيع مد   وملا ت زبمع ألو اجتياز رييي العابات  بل ريياع دائعا أا شع

 اؼببئولية ألوال لوأ ًنا.

 التدريس المصغر: .8
 .الخلفية التاريخية للتدريس المصغر:1.8

بار اؼبربٌن ت جامعة استان،رد األمريٌية دبلالولة إعداد اؼبعيعٌن لو ق لرياة  1961ت عاـ   ام  ؾبعوعة منً 
ي،ن رياف لورلوبرت بوش  وبر ألوؿ ما  ام  با   إ جديدة .ًان   ناؾ اأعوعة ري   دلواي  ألن لًو لوجيعوً 

اأعوعة  و مبح اؼبهارات البلزمة لععيية التدريو الناجلة مث ربديد عدد منها لوال  وبتاج إليها اؼبعي  لايادة 
ب لي سبٌنوا من ربديد لوا تيار شبانية عشرة مهارة لو انش لوا ؽبا ـبتربا يتعي   الععيية التعييعية دا ا غر ة ال،حلا.

 عيى فبارسة   إ اؼبهارات.  يا اؼبتدربوف
ان  ريعاد جيبة  ًان  المرياة اؼبتبعة ت التدري   و إعماؤ   درلوسا نارية لوععييةذ لوبعد الدرس مباشرةً 
منا شة مث ياـو اؼبتدربوف بإعادة   إ اؼبهارة مهارةذ مهارة أماـ ؾبعوعة أ ر  من المبلب مث يتبث ذلي جبيبة 

 ث ت اعبيبة األلو ى لو ٌ ا.منا شة أ ر  يت   يها ربييا ما حد
ثًن من اعبامعات األمريٌية انتشر   ا األسيوب ت اعبامعات األلورلوبية لوأ رت  نتيتة لتبين   إ المرياة من  باً 

ا معي .  1جامعات اؼبعيٌة اؼبتلدة أف ريٌوف   إ المرياة جدلا أساسيا ؼ ععييات إعدادً 
 . تعريف التدريس المصغر:2.8

ب من أسالي  ريدري  اؼبعيعٌن لوإعداد   ذحيث يمبق عيى مهارات ريعييعية ضرلورية التدريو اؼبحل ر أسيو 
لومث عدد محل ر من التبلمي  ذلوغبحلة محل رة ذمث  أا ت مهعة ريعييعية ؿبددةذ لوؿبددة ت مو ف ص،ع محل رذ

ًن ذمث يٌرر إ  اع أدال اؼبتدرب لتاوًن اؼبشرؼ اؼب بوط ب دلوات رياوًن معينة ذمث يٌرر األدال مرة أ ر  مث التاو 
  2أي ا إ ى أف يبيغ اؼبتدرب اؼببتو  اؼبابوؿ ألدال اؼبهارة.

 .محتواه:3.8
يتدرب  يا اؼبعي  غالبا ت اؼبرة الواحدة عيى مهارة ريعييعية لواحدة ألو مهارريٌن باحلد إريااجلعا  با االنتااؿ إ ى 

 مهارة جديدة.
                                                 

ذدار الثاا ة لينشر 3اؼبرشد اغبديث ت ال بية الععيية لوالتدريو اؼبحل رذط عبد الرضباف عبد الببلـ جاما: عبد اهلل ععر ال،راذ 1
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 .مدتو:4.8
 د ياة. 20 ى إ 5يت  التدرب عيى اؼبهارة الواحدة ت حدلود من 

 .عدد الطالب:5.8
 لبلب ألو زمبلل لو د يدداد   ا العدد أي ا ريبعا ليارلوؼ.  10إ ى  4من 

 . مراحلو:6.8
ياـو المال  اؼبعي  بالتعرؼ عيى اؼبهارة اؼبميوب التدرب عييها من مشر ا ألو من  بلؿ مشا دريا ؽب إ  -

 اؼبهارة مبتية عيى شري   يديو .
 ا ش   إ اؼبهارة لو أبعاد ا لو  مواملا الت،حلييية مث اؼبشرؼ.يبعح ليمال  بعد ذلي أف ين -
د  يا عيى استخداـ   إ اؼبهارة. -  يبدأ المال  ت رب ًن درس ما )درس  حلًن( يًر
ياـو المال  دبعارسة اؼبهارة فبارسة ععيية أماـ عدد من المبلب ألو زمبلئا ؼبدة  حلًنة لو د يت  ريبتيا  -

   ا الدرس باستخداـ ال،يديو.
ـ األستاذ اؼبشرؼ لوبع  الدمبلل برصد أدال   ا المال  ؽب إ اؼبهارة لوذلي باستخداـ استعارات ياو  -

 رصد  اصة .
ي،ية أدائا لويتعرؼ عيى نواحع الاوة النا  ت أدائا لو   إ ععيية الت  ية الراجعة لو  - ينا ش المال  تً 

ال،يديو لو  د يبعح ليمي  ال  ريٌوف مدععة باالستعارات ال  مت رصد اؼبهارة  يها ألو بشري  
 دبشا دريا ن،با عيى شري   يديو لينتاد ن،با.

يبعح ليمي  دبراجعة درسا لو إعدادإ مرة أ ر  عيى ضول الت  ية الراجعة ال  ححلا عييها لومن مث  -
 يبارس ن،و اؼبهارة من جديد.

 ريٌرر   إ الععيية حىت يتان المال  اؼبهارة اؼبميوبة لو  ٌ ا. -
بق نبلحظ أف ععيية التدرب عيى اؼبهارة ريتيخ  ت رب ًن اؼبهارة ذ مبلحاتها ذ أدائها ذ من االستعراض البا

 ناد لو ري  ية راجعة  إعادة التل ًن لو األدال مث ناد لو ري  ية راجعة من جديد لو  ٌ ا .
ر أنا  د يٌت،ع دبعارسة اؼبهارة مرة لواحدة لو بالتا  لو بعد ععيية الت  ية الراجعة  األلو ى يبعح من اعبدير بالً 

 لمال  أ ر من ن،و اأعوعة ب دال ن،و اؼبهارة مبت،يدا من الت  ية الراجعة لدمييا.
لو بنارة سريعة نبلحظ أف التدريو اؼبحل ر  د  اـ عيى ععيية ربييا التعيي  إ ى ؾبعوعة من اؼبهارات لو من مث يت  

تباب رصد اؼبهارات لو مبلحاتها لو منا شتها لو من مث فبارستها ت جو مت  إعدادإ ل لي  لو بالتا  ي عن ًا
يات اؼبعي  التدريبية .إف   ا سيؤدا لوببل شي إ ى ابتعاد اؼبعي   اؼبهارة التعييعية اؼبميوبة لتحلبح جدلا  من سيًو
ت ريعي    إ اؼبهارة عن أسيوب احملالولة لواػبم  .ً لي ال يت  االنتااؿ من مهارة إ ى أ ر  انتااال  تائيا با 

د إريااف اؼبهارة الباباة .لو ٌ ا يت  ت النهاية ريٌاما لواريباؽ اؼبهارات اؼبميوبة صبيعا .لوحبق يعترب ريدرهبيا لوبع
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التعيي  ألو التدريو اؼبحل ر جبرا يرب  بٌن الدرس الاحلًن لوبٌن الدرس العادا اؼبعاد لوبٌن الدراسة النارية 
 1لواؼبعارسة الععيية.

 .المبادئ األساسية للتدريس المصغر:7.8
 ر المهمة التعليمية:اختصا (1

لوا تحلار   إ  ياـو التدريو اؼبحل ر عيى مبدأ ا تحلار الٌ،ايات التعييعية ألو ربيييها إ ى مهارات  رعيةذ
اؼبهارات إ ى مهارة ريعييعية محل رة ذألو مو ف ريعييعع لواحد ليت  رين،ي  ا أًثر من مرة ليٌتب  اؼبتدرب 

ئية ذألو إعمال الت  ية الراجعة ذألو التدرب عيى أدال اؼبهارة با تدار .ًاف ياتحلر عيى  ن لرح األس
 التعهيد ليدرس ذألو إشراؾ التبلمي  بالدرس ذألو استخداـ الببورة ذألو إغبلؽ اؼبو ف التعييعع.

 اختصار مدة التنفيذ: (2
وؿ ليمال  اؼبعي  عيى رين،ي  مهعة ـبتحلرةذ ألو ريعيي  مهارة  رعية ؿبددةذ لو  ا الععا  ياتحلر الععا اؼبًو

إ ى لو   لوياذ لويت  عن لريق رين،ي  أنشمة ؿبددةذ لو  ا هبعا اؼبعي  يتابا الععاذ لويادـ  ال وبتاج
ان  مدة التن،ي   حلًنة لو اؼبناش    ً عيياذ لويبتعد لياياـ با لويبٌنا من  رصة ألو ر لينتاح  ياذ لوإذا

ة النبياف ألو ؿبددة  يعٌن مراجعتها لورببينها ذلوالتدرب عيى رين،ي  اذ لوذبن  لوضث اؼبعي  أماـ إمٌاني
 االرريباؾ لٌثرة األنشمة لورينوعها  يت  ا تحلار مدة التن،ي  لويبعى بالدرس اؼبحل ر .

 اختصار عدد التالميذ: (3

ريبلمي  لويبعى   ا بالحلف اؼبحل رذ  6إ ى  4يت  ا تحلار عدد التبلمي  لوربديدإ ت التدريو اؼبحل ر من 
لو   لواعبهدذ لوريٌرار ذلي ليٌتب  المال  لو  ا يبها ععيية إشراؾ التبلمي  ت اؼبهارة بشٌا يو ر ا

 اؼبعي  اؼبهارة.
لويبتخدـ األسيوب ن،با لولٌن ليتدرب عيى استخداـ عدد من اؼبهارات اؼب ابمة ت مو ف ريعييعع أًثر 

 . 6ا ى 4د ياة لولٌن مث االحت،اظ بعدد التبلمي  من 35ا ى 30ريعايدا لوأًثر زمنا من
 . فوائد التدريس المصغر:8.8
توة بٌن النارية لوالتمبيق لو  ا ما ريبعى إليا ال بية الععيية ت جعا التدري  ععيية ميدانية يٌوف ردـ ال، -

 المال  اؼبعي  عيى صية لولياة ب دائا ليعهارات اؼبختي،ة.
يد برنامج التدري  عيى  مهارات ريعييعية م ابمة ضرلورية ؿبددة. -  ريًر
 ريببي  ععيية التدري  لوريدرهبها لو ريبيبيها. -
 ف ال،عيع ليتاوًن ال ايت لوالتاوًن اػبارجع باإلشارة إ ى معايًن مت،ق عييها مث المال  اؼبعي .التوفي -
 االستخداـ ال،عيع ليت  ية الراجعة ال،ورية. -
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 إرياحة جو ن،بع أماـ المال  اؼبعي  لتعي  اؼبهارات التعييعية اؼببتهد ة. -
تباب اؼبه - ارات التعييعية اؼببتهد ة الواحدة رييو زيادة لاة المال  اؼبعي  ت ن،با مث ريادما ت ًا

 األ ر .
 إدراؾ نواحع ال عف لوالاوة لد  الميبة اؼبعيعٌن لودلور اؼبعي  اؼبتعالوف ت إدراؾ التادـ لوالتمور لديه . -
 . الشروط الواجب توافرىا للتدريس المصغر:9.8

 ربديد اؼبهارة التعييعية اؼببتهد ة. - أ
 إعداد اؼبهارة إعدادا جيدا  با البدل. - ب
 التخمي  اعبيد الستخداـ اؼبهارة. - ت
 التبتيا الحلويت ألو اؼبرئع لؤلداة. - ث
 1استخداـ مبوذج التاوًن اؼببلئ  الستخداـ اؼبهارة اؼببتهد ة. - ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  40ص-37ذ صؿبعود حباف سعد:مرجث سابق1
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 خالصة:
لاد الحانا أف ال بية الععيية ت ؾباؿ ريدريو ال بية البدنية لو الرياضية سبثا عنحلرا رئيبيا ت منهاج إعداد 

عا أجلا ذببد مرحية  امة لو حاظبة يتو ف عييها معر ة مد  انتعال المبلب اؼب  ً عيعٌنذ لومتميبا أساسيا لتخرجه 

 إما أف يتخرجوا منها بٌ،ايات متدنية لوميوؿ  اؼبعيعٌن ؼبهنته  لوريبلمي    لوبيورة شخحليامل  التدريبية ال،رديةذ

ية حباجامل  لو حلائحله  األساسية لودبتميبات الوا ث سيبية ألو أف يتمور لديه  أسالي  ريعييعية مؤلرة لولياة الحل

 ال بوا ال ا سيععيوف  يا.

ععيعٌن لومربٌن ت ؾباؿ   ً لوعيى   ا األساس  إف ععيية إعداد المبلب ال ين يرغبوف ت الت  يا ليععا

مائها األنبية اػباصة ال بية لو التعيي ذ ريعترب من الععييات لو اؼببائا اؽبامة لوال رلورية لو ال  هب  اال تعاـ رالو إع

لواأللولويةذ حبيث يت  ت اؼبرحية األلو ى ا تيار أ  ا المبلب اؼبتادمٌن ليتعي ذ لو ال ين ريوجد لديه  التوجهات 

اغباياية ؽب إ اؼبهنةذ لو الحل،ات اؼبناسبة لو اؼببلئعة ليععا مث المبلب ت اؼبراحا اؼبختي،ةذ لو ععيية اال تيار   إ 

اؼبعيعٌن ذلوا اػبربة لو التخحل  لو اؼبهنية لو األمانة العالية جدا لو البعيدة عن األغراض  هب  أف رياـو را لببة من

 لو اؼبحلاا الشخحليةذ ألنا يتو ف عييها ريارير محلًن اؼبتعيعٌن لولبلر  لوععيه  ت اؼببتابا.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ححلة ال بية البدنية لوالرياضية                                                   ثاينال،حلا ال   

 

 

  

27 

 تمهيد:

البنال اؼبتٌاما ؼبنهاج ال بية البدنية لو الرياضية اؼبوزع  بلؿ  ريعترب ححلة ال بية لو الرياضية اؽبيٌا الرئيبع لتلايق

ٌاذ لو رين،ي  ححل  ال بية البدنية لو الرياضية   ً العاـ الدراسع إ ى لوحدات ص ًنة رينتهع بتلايق أ داؼ اؼبنهاج

 يعترب أحد لواجبات األستاذ.

عا ؽبا من أغراض بدنيةذ مهارية لو معر ي  ً ةذ إذ يبيد ا عن غًن ا من الدرلوس ت إف لٌا ححلة أغراضها ال بوية

عا أجلا الوحدة الحل ًنة ت اؼبنهاج الدراسع لي بية البدنية لو الرياضية ت اػبمة الشامية ت   ً الوحدة التعييعيةذ

لو  ع ريبعى إ ى ربايق األ داؼ ال بوية التعييعية البال ة  منهاج ال بية البدنية لو الرياضية ليعؤسبة ال بويةذ

   ا ما ييدمنا عيى االعتنال لو الت،ًٌن جبدية ت م عوف اغبحلة. األنبيةذ

لو سنلالوؿ ت   ا ال،حلا إؼباـ عيى أ   العناصر اؼبتعثية ت ريادًن م،هـو ححلة ال بية البدنية لو الرياضيةذ 

بالنببة  أ داؼ ححلة ال بية البدنية لو الرياضية لو أغراضها لو الدلور ال ا رييعبا ححلة ال بية البدنية لو الرياضية

 ليعرا ق.
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 مفهوم درس التربية البدنية و الرياضية:   .1

 و الوحدة الحل ًنة ت الربنامج الدراسع لي بية الرياضيةذ  اػبمة الشامية ؼبنا ج ال بية الرياضية باؼبدرسة ريشعا     

هارات ال  ريناعها   إ ًا ألوجا النشاط ال  يريد اؼبدرس أف يبارسها ريبلمي    إ اؼبدرسة لو أف يٌتببوا اؼب

 األنشمة باإلضا ة إ ى ما يحلاح  ذلي من محلاع  مباشرة لو غًن مباشرة.

ا اؼبهارات اؼبتعددة ال  يت عنها د عة    ً لو دبا أف اؼبنهاج اؼبباشر العاـ ال يبٌن الاياـ بتدريبا لو إًباب التبلمي 

ا سنة دراسيةذ لو  ع األ ر  لواحدة ل لي عب  اؼبختحلوف إ ى ريابي    ا اؼبنهاج العاـ إ ى منا  ً  ج متعددة

ا مرحية )دلورة( ت شهر مثبلذ مث  بع    إ اػبمة   ً جدأت إ ى أ باـ ص ر  أا إ ى مراحا يبٌن رين،ي 

ية لو ما  تباب اؼبهارات اغبًر )الدلورة( الشهرية إ ى أجدال أص ر حىت لوصينا إ ى لوحدة التدريو ألو لوحدة ًا

شرذ لو   إ الوحدة  ع درس ال بية البدنية لو الرياضيةذ لو الدرس ر ا اؼبعىن يحلاحبها من ريعيي  مباشر لو غًن مبا

ا منا ج ال بية البدنية لو الرياضية با  ع اػبمة األلو ى لو اؽبامة لو لو أردنا أف قبين ال،ائدة   ً  و حتد زالوية ت

يها.  اؼبوجودة من اؼبنا جً 

إصباال لو ري،حليبل لو أف ني  بٌا ما يبٌن من معيومات عن ل ا لوج  أف ندرس درس ال بية البدنية لو الرياضية     

 1  ا اغبتد األساسع ت بنال منا ج ال بية البدنية لو الرياضية.

 تعريف حصة التربية البدنية و الرياضية: .2

لو الي ةذ لو  لالٌيعياريعترب ححلة ال بية البدنية لو الرياضية أحد أشٌاؿ اؼبواد األًاديبية مثا: عيـو المبيعية لو 

لٌنها زبتيف عن   إ اؼبواد لٌوجلا سبد أي ا الٌثًن من اؼبعارؼ لو اؼبعيومات ال  ري مع اعبوان  الحللية لو 

الن،بية لو االجتعاعيةذ باإلضا ة لو إ ى اؼبعيومات ال  ري مع اعبوان  اؼبعر ية لتٌوين جب  اإلنبافذ لو ذلي 

                                                 
.106أحبن شيتوتذ أ.د حبن عوض "التناي  لو اإلدارة ت ال بية الرياضية")دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذص(: 1)  
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: اعبعاعية لو ال،رديةذ لو ال  ريت  رب  اإلشراؼ باستخداـ األنشمة البدنية مثا التعرينات لو األلعاب اؼبختي،ة

 1ال بوا لؤلساري ة ال ين أعدلوا ؽب ا ال رض.

لو ححلة ال بية البدنية لو الرياضية  ع الوحدة الحل ًنة ت الربنامج الدراسع لي بية الرياضيةذ  اػبمة الشامية 

ا ألوجا النشاط   ً ال  يريد األستاذ أف يبارسها التبلمي  ت ؼبنهاج ال بية البدنية لو الرياضية ت اؼبدرسة ريشعا

  إ اؼبدرسةذ لو أف يٌتببوا اؼبهارات ال  ريت عنها   إ األنشمةذ باإلضا ة إ ى ما يحلاح  ذلي من ريعيي  

  2مباشر.

من  بلؿ   ين التعري،ٌن نبتنتج أف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية  ع الوحدة األلو ى برنامج ال بية البدنية 

اضية ت ـبتيف اؼبدارس التعييعية لو ال  من حبلؽبا يتبىن لؤلستاذ ريعيي  لو ريموير مبتو  اعبان  لو الري

ع لو اؼبهارا ؼبختيف ال،عاليات الرياضيةذ لوذلي ت حدلود أسالي  لو لرؽ ريعييعية من سبرينات لو ألعاب  اغبًر

 ببيمة.

 ماىية و أىمية حصة التربية و الرياضية: .3

لرياضية أنبية  اصة ذبعيها زبتيف عن با ع اغبحل  األ ر  ريت ح من  بلؿ غبحلة ال بية البدنية لو ا

بع  العيعال قبد من بينه  "ؿبعد عوض الببيوين" لو ال ا ياوؿ: ريعترب ححلة ال بية البدنية لو  فيريعار 

ؼبواد لو الي ةذ لو لٌن زبتيف عن   إ ا لالٌيعياالرياضية أحد أشٌاؿ اؼبواد األًاديبية مثا العيـو المبيعية لو 

ية لو لٌنها سبد الٌثًن من اؼبعارؼ لو اؼبعيومات بتٌوين اعبب ذ  سبد ليتبلمي  ليو  ا  مهارات لو  ربات حًر

ية مثا التعرينات لو األلعاب اؼبختي،ة)صباعية ألو  ردية(ذ ال  ريت  رب   لو ذلي باستخداـ األنشمة اغبًر

 3اإلشراؼ ال بوا من مربٌن أعدلوا ؽب ا ال رض.

                                                 
 .94ـذ ص: 1992ذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ 2بيوين لو ذ رلوف: ناريات لو لرؽ التدريوذ ط.ؿبعود عوض الب 1
 . 102ذ ص: مرجث سابق.حبن شيتوت لو حبن معوض:  2
 .09ؿبعد عوض الببيوينذ مرجث سابقذ ص:   3
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ية لو ينمياوف لو وبدد "أضبد  تباب التبلمي  الادرات اغبًر  الر" أنبية ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ت ًا

 1بٌا  وا   لتلايق حياة أ  ا لو مبتابا أًثر حاا من غًن  .

أما ححلة ال بية البدنية لوالرياضية ريتتيى عند "ًعاؿ عبد اغبعيد" أف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ت 

سع  ع ريو ًن العديد من اػبربات ال  ريععا عيى ربايق اؼبمال  ت اأتعثذ  يعا يتعيق ر ا البعد اؼبنهاج اؼبدر 

 2لو من ال رلورا رياوًن التٌيف البدين لو اؼبهارا لو ريمور اؼبعيومات لو ال،ه .

ا ريمبيااملا أف ريٌوف ال،رد   ً لو يبتخي  الباحث ب ف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ريمعح من  بل

 ٌاما من صبيث النواحع لو الا ال عيى صبيث الناائ  عند ال،رد من  بلؿ مراحيا الثبلث.اؼبت

 أىداف حصة التربية البدنية و الرياضية:  .4

ريبعى ححلة ال بية البدنية لو الرياضية إ ى ربايق لولو جدل من األ داؼ التعييعية لو ال بوية مثا االررياال بالٌ،الة  

ية لو أسالي  الوفي،ية ألجهدة الدا يية ليع ً  ا إًبابا اؼبهارات اغبًر ياتعي  لو البويةذ لو ريتعثا أ داؼ  تالبيًو

 اغبحلة  يعا ييع:

 أىداف تعليمية: . 1.4

إف اؽبدؼ التعييعع العاـ غبحلة ال بية البدنية لو الرياضية  و ر ث الادرة اعببعانية ليتبلمي  بوجا عاـ لو ذلي 

 بتلايق األ داؼ اعبدئية التالية:

 لحل،ات البدنية مثا: الاوةذ التلعاذ البرعةذ الرشا ة لو اؼبرلونة.رينعية ا -

 رينعية اؼبهارات األساسية مثا: اعبراذ الول ذ الرمعذ التبيق لو اؼبشع. -

  3.لو صبالية ةذ صليريدريو لو إًباب التبلمي  معارؼ نارية رياضية -

                                                 
 .18ـذ ص: 1988. أضبد  الر: الاياس ت اأاؿ الرياضع)دط(ذ ب دادذ  1
 .177ـذ ص: 1994عيد: مادمة التاوًن ت ال بية البدنية)دط(ذ الاا رةذ .ًعاؿ عبد اغب 2
 80ـذص 1984لرؽ التدريو ت ال بية البدنية لو الرياضية)دط(ذ نييع رمدا  هععذ نا د ؿبعد سعد: 3
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ا معينا لو أداليا  -  ايية ليت،ًٌن لو التحلرؼذلو ب لي رياهر الادرات الع  اصاذلوال  يتمي  اقباز ا سيًو

 عند ريمبيق  مة ت اؽبتـو لو الد اع ت لعبة من األلعاب يعترب مو ،ا وبتاج إ ى ريحلرؼ سيي  لو ال ا 

 1يعرب عن نشاط عايع إزال اؼبو ف.

 .أىداف تربوية:2.4        

وية ال  رظبتها إف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ال ري   مباحة زمنية  ا ذ لو لٌنها رباق األ داؼ ال ب

اآليت:   البياسات التعييعية ت ؾباؿ النعو البدين لو الحللع ليتبلمي  عيى اؼببتويات لو  عً 

 التربية االجتماعية و األخالقية: 1.2.4

إف اؽبدؼ ال ا ريٌتببا ال بية البدنية ت صاا الحل،ات اػبيايةذ لو التٌيف االجتعاعع يا ف مباشرة فبا 

يية ال بويةذ لو دبا أف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية حا ية باؼبوا ف ال  ريتتبد سباا من أ داؼ ت العع

بلمها صي ة أًثر داللةذ  ،ع األلعاب اعبعاعية ياهر   ً اف من البلـز أف ريعمع  ً  يها الحل،ات اػبياية لو

 التعالوفذ الت ليةذ إنٌار ال اتذ الشتاعة لو الرغبة ت ربايق إجازات عالية

ا   ً عنحلر ت ال،ريق أف يٌعا ععا صدياا لو   ا  حلد ربايق ال،وزذ لو بالتا  يبٌن ألستاذ حيث يبعى

 2ال بية البدنية أف وباق أ داؼ اغبحلة.

 . التربية لحب العمل:2.2.4

ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ريعود التيعي  عيى الٌ،اح ت سبيا زبمع اؼبحلاع  لو ربعا اؼبشاؽذ لو  ًن 

مي  األر اـ الاياسيةذ ال ا يبثا ري يبا عيى ال ات لو عيى اؼبعو ات لو العرا يا. لو   إ دليا عيى ذلي  و رب

الحل،ات ملي  التيعي  إ ى ربعا محلاع  اغبياة ت مبتابيا. لو سبثا اؼبباعدة ال  ياـو را التيعي  ت ححلة 

                                                 
مرؽ التدريو ت ؾباؿ ال بية البدنية )دط(ذب دادذ 1  .80ـذص 1984عباس أضبد البعرائع ذببموسع أضبد ببمويبعً 

  30.2ـذ ص: 1994ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ 3.عدناف درلويش لو ذ رلوف: ال بية الرياضية اؼبدرسيةذ ط
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إعداد اؼبيع  لو ضبا األدلوات لو ريررييبها ععبل جبعان  ً يا يريب عندإ عادة اح اـ ال بية البدنية لو الرياضية

 الععا لو ريادير  يعتا.

 . التربية الجمالية:3.2.4

ة الرياضية ريشتعا عيى  إف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ريبا   ت ريموير اإلحباس باعبعاؿذ  اغبًر

لريق  العناصر اعبعالية بحلورة لواضلةذ من انبياب لو رشا ة لو  وة لو ريوا ق. لو ريت    إ ال بية اعبعالية عن

ة صبييةذ ألو صبيية بنوع  اص.  ريعيياات األستاذ الاحلًنةذً  ف ياوؿ   إ اغبًر

لو ريشعا ال بية اعبعالية أي ا عيى ربايق ناا ة اؼبٌاف لو األدلوات لو اؼببلبو ت ححلة ال بية البدنية لو 

ع.   1الرياضية حىت ينعو اإلحباس باعبعاؿ اغبًر

 ياضية:الطبيعة التربوية للتربية البدنية و الر  .5

 إف ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ؽبا ن،و ال بية لو   ا من  بلؿ لوجود التبلمي  ت صباعةذ  إف 

ععيية الت،ا   بينه  ريت  ت ألار الاي  لو اؼببادئ ليرلوح الرياضيةذ ريٌببه  الٌثًن من الحل،ات ال بوية حبيث 

الماعة لو الشعور بالحلد  ً ا ة لو اؼبثابرة لو اؼبوافبةذ لو ريد ا ص،ات رياـو عيى رينعية الحل،ات األ بل ية

ة لو الواجبات مثا: الا،د ت اؼبال لو اؼبحلارعةذ حيث   الشتاعة لو الادرة ت ازباذ الارار عند ععيية ري دية اغبًر

بًن ت رينعية الشخحلية ليتيعي .  2ًا من   إ الحل،ات ؽبا دلورً 

 أغراض حصة التربية البدنية و الرياضية:  .6

بدنية لو الرياضية أغراض عديدة رينعٌو عيى الععيية ال بوية ت اأاؿ اؼبدرسع ألوالذ مث عيى إف غبحلة ال بية ال

يا لانيا. لو  د لوضث الٌثًن من الباحثٌن لو اؼب،ٌرين   إ األغراض اػباصة حبحلة ال بية البدنية لو   ً اأتعث

ا من "عباس صاا البعرائع لو ببمويبع أضبد ببمويبع"  إ األغراض  يعا ييع:أ      الرياضية  لددً 

                                                 
 .86-67. نا د ؿبعود سعدذ نييع رمدا  هعع: مرجث سابقذ ص:  1

  95.2لو ذ رلوف: مرجث سابقذ ص:  .ؿبعود عوض الببيوين
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يةذ النعو البدينذ الحل،ات األ بل ية اغبعيدةذ اإلعداد ليد اع عن الولنذ الحللة لو التعود  الحل،ات اغبًر

  1عيى العادات الحللية البييعةذ النعو العايعذ التٌيف االجتعاعع.

البدنية لو الرياضية  يات ضبد أضبد  رج" إ ى ما ييع: لو ينبثق عن أ داؼ ال بيةالو من جهة أ ر  أشارت "عن

عدة أغراض ال  ريبعى ححلة ال بية البدنية لو الرياضية إ ى رباياها مثا: االررياال بالٌ،الة الوفي،ية ألجهدة 

تباب اؼبعارؼ الرياضية لو  ية لو الادرات الرياضية لو ًا تباب اؼبهارات اغبًر اعبب  لو الحل،ات البدنية لو ًا

 2ية لوأسالي  البيوؾ البوية.الحللية لو ريٌوين االذبا ات الاومية الولن

اآليت:  لو يبٌن رييخي  أ   أغراض ححلة ال بية البدنية لو الرياضيةً 

 . تنمية الصفات البدنية:1.6

أغراض ححلة ال بية البدنية لو الرياضية :   ع لو ببمويبع أضبد ببمويبع" أف أ "عباس أضبد البعرائ ير 

الاوة الع يية لو   ً البرعةذ التلعاذ الرشا ة لو اؼبرلونةذ لو رياث أنبية   إ رينعية الحل،ات البدنية األساسية

 الحل،ات لو العناصر لو رينعيتها ت اأاؿ الرياضة اؼبدرسية.

ليو من لوا ث عبل تها بتعي  اؼبهارات لو ال،عاليات الرياضية اؼبختي،ة اؼبوجودة ت اؼبنهاج اؼبدرسعذ با ريتعد  

 3  إ األنبية غباجة التيعي  إليها ت اأتعث.

يات ؿبعد أضبد  رج" ال رض األلوؿ ال ا ريبعى ححلة ال بية البدنية لو الرياضية إ ى رباياا  و ارياوؿ "عنلو 

رينعية الحل،ات البدنيةذ لو ياحلد بالحل،ات البدنيةذ الحل،ات الوفي،ية ألجهدة اعبب  لو ريرريب  ارريبالا لولياا 

 4بالبعات الن،بية لو اإلرادية لي،رد.

                                                 
 .73ابقذ ص: .عباس أضبد البعرائعذ ببمويبع أضبد ببمويبعذ.: مرجث س 1
 .11ـذص: 1988.عنيات ؿبعد أضبد  رج: منا ج لو لرؽ ريدريو ال بية البدنية)دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ  2
 .75-74. عباس أضبد البعرائعذ ببمويبع أضبد ببمويبعذ.: مرجث سابقذ ص:  3
 .21ـذ ص 1989ةذ ب دادذ . اس  اؼبندالو  لو ذحرلوفذ أصوؿ ال بية الرياضية ت مرحية الم،ولة اؼببٌر  4
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ما ييع: ريت ح  سنة( ياوؿ "ؿبعد حبن عبللوا"18-15إ اؼبرحية الععرية)لو عن فبيدات النعو العايية ؽب 

الادرات العايية اؼبختي،ة لو رياهر ال،رلوؽ ال،ردية ت الادراتذ لو رينٌشف استعدادامل  ال،نية لو الثاا ية لو 

 اال تعاـ باؼبت،وؽ الرياضع لو اري اح اؼبهارات البدنية.

 .تنمية المهارات الحركية:2.6

ع رينعية اؼبهارات يعترب النعو اغب ع من األغراض الرئيبية غبحلة ال بية البدنية لو الرياضيةذ لو ياحلد بالنعو اغبًر ًر

ية لبيعية لو  مرية ال  يدالوؽبا ال،رد رب  الارلوؼ  ية ريناب  إ ى مهارات حًر ية عند اؼبتعي ذ لو اؼبهارات اغبًر اغبًر

 ديةذ مثا: العدلوذ اؼبشعذ الا،د.العا

ة  هع األلعاب لو ال،عاليات اؼبختي،ة ال  ريؤد  رب  إشراؼ األستاذذ لو ؽبا ريانيات  اصة أما اؼبهارات الرياضي

ية رياضية. ية األساسية أف ريررياع إ ى مهارات حًر  1راذ لو دبٌن ليعهارات اغبًر

ية عيى التنعية الشامية  لو رير  "عنايات ضبد أضبد  رج" ت   ا اؼبوضوع ما ييع: لو يت سو ريعيي  اؼبهارات اغبًر

 2ليحل،ات البدنية.

 . النمو العقلي:3.6

إف ععيية النعو معادة لو ياحلد را الت ًنات الوفي،ية لو اعببعية لو البيٌولوجية ال  ربدث ليٌائن البشراذ لو 

 ع ععيية ن ج الادرات العاييةذ لو ييع  أستاذ ال بية البدنية لو الرياضية دلورا إهبابيا لو  عاال ت   ا النعو عامةذ 

 العايع بحلورة  اصة.لو النعو 

 فوائد حصة التربية البدنية و الرياضية:  .7

 لاد ربددت  وائد لو لواجبات ححلة ال بية البدنية لو الرياضية ت النااط التالية:

 اؼبباعدة ت االحت،اظ بالحللة لو البنال البدين البيي  لاواـ التبلمي . -
                                                 

 .27. عباس أضبد البعرائعذ ببمويبع أضبد ببمويبعذ.: مرجث سابقذ ص:  1
 .12.عنايات ؿبعد أضبد  رجذ مرجث سابقذ ص  2
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ية لو لوضث الاو  - اعد الحللية لو لٌي،ية فبارستها دا ا لو اؼبباعدة عيى ريٌاما اؼبهارات لو اػبربات اغبًر

  ارج اؼبؤسبة مثا: الا،دذ الرمعذ الول .

 .ذ التلعااؼبباعدة عيى ريموير الحل،ات البدنية مثا: الاوةذ البرعةذ اؼبرلونة -

ة. -  التلٌ  ت الاواـ ت حال  البٌوف لو اغبًر

يةذ لو البدنية لو - تباب اؼبعيومات لو اغباائق لو اؼبعارؼ عيى األسو اغبًر أحواؽبا ال،بيولوجية لو  ًا

 البيولوجية لو البيوميٌانيٌية.

 ريدعي  الحل،ات اؼبعنوية لو البعات اإلرادية لو البيوؾ البلئق. -

 التعود عيى اؼبعارسة اؼبناعة لؤلنشمة الرياضية. -

 1رينعية االذبا ات اإلهبابية كبو اؼبعارسة النشاط الرياضع من  بلؿ األنشمة الرياضية. -

رإ يتبٌن افب لو لنا أف ال بية البدنية ريؤدا لوضي،تها الاائعة عيى أسو عيعية  ادرة عيى إعمال  سابق ًذ

عا يتها لو أنبيتها لو دلور ا دا ا اؼبناومة ال بوية.   ري،بًنات لواضلةً 

 بناء حصة التربية البدنية و الرياضية:  .8

 واعد موضوعة ذات  ححلة ال بية البدنية ألو  مة الععا  ع ؾبعوعة من التعارين اؼبختارة لو اؼبرريبة حب 

  2أغراض معنية ؽباذ لو ريناب  إ ى لبللة أجدال: اعبدل التل ًناذ اعبدل الرئيبعذ اعبدل اػبتامع.

 الجزء التحضيري: - أ

األلو ى  ع مرحية  ةذ  اؼبرحي با الد وؿ بالتبلمي  إ ى الاب  الرئيبع مراحا ت   ا الاب  يتبث األستاذ لبلث

تبديا اؼببلبو الد وؿ ت الحلف حب  ريبيبياذ الد وؿ إعداد التبلمي  ريربوياذ إذ يتخي  ً يها ريمبيق النااـ
                                                 

 .96.ؿبعد عوض الببيوين لو ذ رلوفذ مرجث سابقذ ص  1
 .112-111ؿبعد عوض الببيوين لو ذ رلوفذ مرجث سابقذ ص . 2
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إ ى اؼبيع . لو اؼبرحية الثانية  ع مرحية اإلضبالذ لو ريشعا أجهدة اعبب  اؼبختي،ة استعدادا لينشاط اؼبربمج 

اؼبرحية  ليو اية من اإلصابات اؼب،اجئذ لو عييا لوج  التدرج ت الععاذ أما اؼبرحية الثالثة  هع الد وؿ ت

 الرئيبية.

 ت حالة استخداـ ريدريبات اإلعداد البدين ت اعبدل التل ًنا ليلحلة يراعع ما ييع:

 أف ريععا عيى رببٌن الحل،ات البدنية لد ى التبلمي . -

 أف ريؤدا عيى  يئة منا بات بٌن التبلمي . -

 أف يٌوف  ناؾ رياوًن ذايت بٌن التبلمي  ت بع  التدريبات. -

 البدنية التالية: البرعةذ التوا قذ الد ةذ التوازف.أف ريت عن اؼبٌونات  -

أف ريؤدا باستععاؿ بع  األدلواتذ لو أف ريؤد  لو التبلمي  ت حالة انتشار حر ت اؼبيع ذ لو ليو عيى  -

  يئة ريشٌيبلت.

 ي، ا عدـ استخداـ الندال ألنال أدال التبلمي  التدريبات البدنية. -

 الجزء الرئيسي: - ب

اذ ربايق صبيث األ داؼ ال  مت ربديد ا مببااذ لو ال ريوجد  اعدة عامة لبنال   ا ت   ا اعبدل وبالوؿ األست

اعبدل من اغبحلة حىت ريمبق عيى صبيث اغبحل ذ لو ال يوجد ريرريي  معٌن لؤلغراض لو األ داؼذ  عثبل رينعية 

عا الادرات العايية لوريعيي  ريٌنيي رياضعذ ألو ريوصيا ربحليا اؼبعيومات لو اؼببانبة ت ريٌوين الشخحلية  ً ذ

 1يشتعا   ا اعبدل عيى  بعٌن:  

 / النشاط التطبيقي:1

 لو ياحلد با ناا اغباائق لو اؼب،ا ي  لو الشوا د باالستخداـ الواعع ليوا ث الععيعذ لو يت  ذلي ت 
                                                 

 .506ـذ ص 1989ريو ال بية البدنية لو الرياضية)دط(ذ منش ة اؼبعارؼذ اإلسٌندريةذ .ع،اؼ عبد الٌرًنذ لرؽ ريد 1
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ٌرة الادـذ لو  و يتعيد برلوح التنا و بٌن ؾبعوعات   ً ً  لعاب الاو  لو األلعاب اعبعاعية األلعاب ال،ردية

 رؽ حب  الارلوؼ.التبلمي  لو ال،

ي،ية ريمبيق التبلمي  ليعهارات اؼبٌتببة حديثا لو التد ا ت الو   اؼبناس  عند   ً هب  عيى األستاذ مراعاة

عا يتمي  اعبان  ال لووبع لو   ً حدلوث أا  م  لو يحلاح    ا النشاط إريباع الاواعد الاانونية لٌا لعبةذ

 إريباع  واعد األمن لو الببلمة. إ ى ا ةباإلضلو   ا  عور التبلمي  باؼبتعة.اغبرص عيى ش

 الجزء الختامي: - ت

ان  عييا سابااذ   ً يهدؼ   ا الاب  إ ى مليئة أجهدة اعبب  الدا ييةذ لو إعادملا بادر اإلمٌاف إ ى ما

تعرينات التن،و لواالس  ال لو بع  األلعاب   ً لويت عن   ا اعبب  التعرينات التهيئة ب نواعها اؼبختي،ةذ

ؽبادئذ لو با انحلراؼ التبلمي  ياـو األستاذ بإجرال رياوًن النتائج ال بويةذ لويشًن إ ى ال لووبية ذات المابث ا

اعبوان  االهبابية لوالبيبية لو األ مال ال  حدل  ألنال اغبحلة لو  تاـ اغبحلة يٌوف شعارا لي،حلاذ ألو 

 1نحليلة  تامية.

ان  ًعا أ  ت الدراسات اغبديثة بعٌن االعتبار الباعة ال  رييع ححلة ال بي  ً ة البدنية لو الرياضية. إذا

يد لو االنتباإذ  يت  التهدئة لو االس  ال.  ريتمي  من التيعي  الً 

ان  ت جلاية الدلواـ اؼبدرسع  يعٌن ريحلعيد اعبهد عن لريق ألعاب سريعة ريثًن لو ريشد انتباإ   ً أما إذا

  2التيعي .

 تحضير حصة التربية البدنية و الرياضية:  .9

ألستاذ متعٌنا من مادريا ـبيحلا ت ب ؿ اعبهودذ ديباراليا ت ريعييعا لو معاميتاذ لو يتمي  ذلي أف يٌوف ا

 لٌع يٌوف التل ًن ناجلا من الناحية ال بوية لو الناامية هب  مراعاة ما ييع:
                                                 

 .116-155.ؿبعد عوض الببيوين لو ذ رلوفذ مرجث سابقذ ص  1
اما راري ذ دلوا ث الت،وؽ ت النشاط الرياضع)دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ  2  .161ـذ ص 1990.أسامةً 
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إشراؾ التبلمي  ت لوضث الربنامج  ه إ الععيية الديبارالية  يها ريدري  لشخحلية التيعي ذ  هع ريشعرإ ب ف  -

امج برناؾباذ لو أنا   ي،رض عييا با اش اؾ ت لوضعاذ  يٌوف ري،اعيا معا  وياذ  ياا ب لي   ا الربن

 انحلرا ا عن النشاط اؼبوضوع إ ى نشاط ذ رذ ألو دبعىن ذ ر اػبرلوج عن النااـ اؼبوضوعع.

مجذ أف ريٌوف ألوجا النشاط مبلئعة ؼبواص،ات لو فبيدات ألوار النعو لو ريتمور ليعرحية ال  لوضث ؽبا الربنا -

 ًناعع ميوؽب  لو رغبامل  لو  درامل ذ لو   ا هبعا التبلمي  يرلوف  د ا يتعشى مث ما وببونا  يابيوف عيى 

 النشاط برلوح عالية.

إد اؿ ألوجا النشاط ال  ربتوا عيى اؼبنا بةذ حيث يؤدا ذلي إ ى جعا اؼبو ف ال بوا مشلونا  -

 باالن،عاؿذ فبا ي عن عدـ انحلراؼ التبلمي  من اغبحلة.

ا ية لٌا رييعي   بلؿ ال، ة اؼبخحلحلة ؽبا.أ -   1ف يٌوف ت اغبحلة ألوجا نشاطً 

 األسس التي يجب مراعاتها عند تحضير حصة التربية البدنية: .10

 هب  ربديد اؽبدؼ التعييعع لو ال بوا لٌا ححلة. -

 ريابي  اؼبادة لو ربديد لرياة التدريو ال  سوؼ ريتبث. -

 ة.ربديد التٌوين لو النواحع التنايعي -

 مراعاة عدد التٌرارات التعارين لو   ة الراحة. -

ن ت الحل،وؼ. -  رب ًن األدلوات عند بداية اغبحلةذ  عثبل عند ريعيي  ريانية اعبرا لو ؿبالولة ريبديا األمًا

 هب  عيى األستاذ أف ياـو بتخمي  اؼبيع  حىت يبٌن الوصوؿ إ ى الديناميٌية اعبيدة ت األدال. -

ة.اال تعاـ بالنااط ال -  تعييعية اؼبرريبمة باغبًر

 هب  ال،حلا بٌن التبلمي  ذلوا اؼببتويات اعبيدة لو التبلمي  ذلوا ضعاؼ اؼببتو .  -

                                                 
 .203ـذ ص2000إلدارة لو التناي  ت ال بية الرياضية)دط(ذ دار ال،ٌر ليمباعة لو النشر لو التوزيثذ مرلواف عبد اأيد إبرا ي ذ ا  1
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 شروط حصة التربية البدنية و الرياضية: .11

هب  أف ريتعاشى ححلة ال بية البدنية لو الرياضية مث الارلوؼ ال  سبييها لبيعة اعبو من جهةذ لو عاما اعبنو 

ذ لو ال يبٌن إنباؿ دلور األجهدة لو األدلوات اؼبتو رةذ ل ا هب  أف زب ث ليشرلوط لو البن من جهة أ ر 

 التالية:

 هب  أف ربتوا سبرينات متنوعة زبدـ حاجة اعبب  ت النعو لو الاوة. -

أف يتٌرر أدال التعرين الواحد ت اغبحلة عدة مرات لو ذلي من أجا الوصوؿ إ ى اؽبدؼ من لوضث  -

ا لو أدالإ من ناحية أ ر ذ لو هب  األ   يعٌن االعتبار عدـ اإللالة التعرين من ناحيةذ لو يبها ح،ا

 ت التعرين حىت ال يحلبح فببل.

ات التعرين زبدـ جهة لواحدة من اعبب ذ عند ا هب  ريدري  الناحية األ ر    - ان  بع  حًر  ً إذا

ان  األيبر ًتدري  ألو  ذ لو بحلورة  اصة سبرينات اعب عذ  عثبل إذا أعمى سبرين  ين ت اعب ع ت اعب

 هب  إعادريا ت اعبان  األيبنذ لو ذلي  و ا من إحداث ريشو ات ت اعبب .

ع يحلا األستاذ إ ى ال اية اؼبرجوة لو أف ال ي مر إ ى  -  ً هب  أف ريتوا ق اغبحلة مث الدمن اؼبخحل  ؽبا

 ح ؼ بع  التعرينات ألو اإلسراع ت البع  اآل ر.

جهدة لو ريررييبهاذ لو هب  أف يبًن الععا ت النااـ لو الماعة لو ريعويد التبلمي  عيى االعتنال باألدلوات لو األ 

 اؼبرح.

بًن عيى إ باؿ التبلمي  لو الوصوؿ لي اية اؼبرجوة من النشاط. -  إف لشخحلية األستاذ لو ضباسا ليععا ألرً 

 1هب  األ   بعٌن االعتبار  ارؽ البن لو اال تبلؼ اعبنبع بٌن التبلمي  لو انت،ال التعرين اؼبناس . -

 خطوات تنفيذ حصة التربية البدنية و الرياضية: .12
                                                 

 .125ص:  124ـذ ص:1987. ايد مهند: ال بية الرياضية اغبديثةذ دار اؼببليٌن)دط(ذ دمشقذ  1
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ريبدأ ألو ى  موات رين،ي  ححلة ال بية البدنية لو الرياضية عند ماابية األستاذ ليتبلمي  ت الاب  مرة أ ر  عا  

ري ديته  لينشاط البدين لو الرياضع اؼبخحل  ت اغبحلةذ لو يٌوف التبيبا المبيعع ػبموات رين،ي  اغبحلة لو عادة 

عا يي  ع:ريٌوفً 

 ماابية األستاذ ليتبلمي . -

 .زب،ي،ها اؽبا دببلبو ال بية الرياضية ألو يث اؼببلبو لو استبد -

 ال  اب إ ى اؼبٌاف اؼبخحل  غبحلة. -

 االصم،اؼ أل   ال يابذ لو االصم،اؼ ت النهاية ألدال النشاط اػبتامع. -

 رين،ي  ألوجا نشاط اغبحلة. -

 1 ى مٌاف االغتباؿ لو استبداؿ اؼببلبو.إال  اب  -

 لبات حصة التربية البدنية و الرياضية:متط .13

  ناؾ متميبات أساسية هب  عيى أستاذ ال بية البدنية لو الرياضية مراعاملا عند رين،ي  اغبحلة لو ريتعثا  يعا ياا:

ال بية  هب  عيى األستاذ الحلعود إ ى الاب  ؼباابية التبلمي  مث الندلوؿ ر  إ ى اؼبٌاف اؼبخحل  غبحلة -

 باعدإ ت ذلي مبؤلوؿ الاب  من التبلمي .يلو البدنية لو الرياضيةذ 

 أف يبود اؽبدلول لو النااـ ألنال ريوجا التبلمي  من الاب  إ ى اؼبٌاف اؼبخحل  ليلحلة. -

هب  أ   غياب التبلمي  عند االصم،اؼ أماـ األستاذ عيى أف يت  ذلي ببرعةذ لو د ة حىت يبٌن  -

ا د ياة من لو   اغبحلة.  االنت،اع منً 

 ي.لاغبحلة لباا لينااـ اؼبوضوع ل رين،ي  أجدال  أيبد -

                                                 

 .128 ايد مهند: ن،و اؼبرجث. ص: . 1.
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أف يٌوف الشرح ألنال رين،ي  اغبحلة موجدا لو م،يدا لو بحلوت مناس  يبععا صبيث التبلمي ذ لو أف يٌوف  -

باعثا عيى نشاطذ لو أف يتناس  صوت األستاذ مث عدد التبلمي  لو مٌاف اغبحلةذ  بل يٌوف مرري،عا 

 منٌراذ لو ال منخ، ا  اريرا يدعو إ ى اؼبيا.

 األستاذ أف ياف ت مٌاف ير  منا صبيث التبلمي  لو يرلونا. هب  عيى -

اتذ لو ريشتيعه  باؼبعدزات اؼبوجبة بحل،ة  - وببن إرشاد التبلمي  إ ى النااط اؼبهعة ألنال  يامه  باغبًر

 مبتعرة.

 أف ياف التبلمي  بعيدا ألنال ححلة ال بية البدنية عن األ باـ الدراسية لو الورشات ت اؼبدارس التانية. -

   عيى األستاذ مراعاة ال،رلوؽ ال،ردية بٌن التبلمي .هب -

اتذ با هب  عيى األستاذ ريو يف الععا مث ريحلليح  - ال يبٌن ريحلليح األ مال ألنال أدال التبلمي  ليلًر

ات لو اؼبخمئذ  يمي  من اؼبعتاز أدال  األ مال لو من األحبن اإلشارة إ ى التيعي  اؼبعتاز ت أدال اغبًر

ة أماـ التبلم ي  مث يمي  من اؼبخمئ أدائها عيى لوجا الحلواب لو ت   ا ريشتيث التبلمي  ليتنا و اغبًر

  يعا بينه .

 هب  عيى األستاذ اال تعاـ بتوزيث اغبحلة عيى أجدال اغبحلة. -

 1هب  أف يٌوف ربرؾ األستاذ بٌن التبلمي  بشٌا سيي  ت الو   اؼبناس  ال ا يتميبا ذلي. -

 الشخحلع. هب  عيى األستاذ اال تعاـ دباهرإ -

 أف سٌوف اؼبيع  اؼبعد ليلحلة ناي،ا لو  اليا من العوائق. -

 هب  عيى األستاذ استععاؿ الب،ارةذ بشٌا لو لو   مناس  ألنال رين،ي  اغبحلة. -

                                                 
 .205ص:  203مرلواف عبد اأيد ابرا ي : مرجث سابقذ ص :   1
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 هب  عدـ ريرؾ التبلمي  ت حالة البٌوف ل، ات لويية ألنال الشرح -

يابع  الاي  لو بهب  أف يهت  األستاذ  - موا ف اليع  ألو النااط البييعة سوال من  بلؿ  تالبيًو

 التعييعية.

 هب  أف يهت  األستاذ بالنواحع اؼبعر ية ألنال اغبحلة. -

 هب  عدـ استخداـ الشٌا الناامع )العبٌرا( ألنال اغبحلة. -

ا جدل من أجدال لو   اغبحلة بدلوف نا  ألو زيادة. -  يراعع أف ي   ً 

 تامع.ت مادمة اغبحلة لو اعبدل اػب الناا ة بية هب  أف يهت  األستاذ ب -

 هب  أف يٌوف األستاذ لوالاا من ن،با ألنال اغبحلة لو ال ي دد ت أا غباة عند ازباذ الارار. -

 هب  أف يهت  األستاذ جبعيث التبلمي  لو معاميته  معامية لواحدة. -

 هب  أف ريٌوف لد  التبلمي  الادرة عيى االبتٌار ألنال رين،ي  اغبحلة. -

وسيية من لوسائا التاوًن ال ايت ليتبلمي . أف يبتععا األستاذ بع  التعرينات اإلعداد -  البدينً 

 هب  إشراؾ بع  التبلمي  اؼبعو ٌن ت بع  أجدال اغبحلةذ لو ال  ريتعاشى مث لبيعة اػباصة ر . -

 أف ريؤدا صبيث أجدال اغبحلة لو التبلمي  ت حالة انتشار ت اؼبيع . -

 التبلمي .أف ريتوا ر األدلوات البديية ألنال اغبحلةذ لو أف ريتناس  مث عدد  -

 هب  استخداـ الوسائا التعييعية ألنال اغبحلة. -

 ريتب  اغبحلة باالستعرارية لو عدـ التو ف. أف -
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 1عدـ استخداـ األل،اظ ال ًن ريربوية مث التبلمي . -

 استمرارية حصة التربية البدنية و الرياضية:  .14

 لٌع يتعٌن األستاذ من استعرارية اغبحلة دلوف ريو فذ هب  مراعاة ما ييع:

 ف  ناؾ ريراب  بٌن أجدال اغبحلة ألنال التن،ي .أف يٌو  -

 ذبن  ععا التشٌيبلت لو التٌوينات )الحل،وؼذ الاالراتذ الدلوائر(. -

 ري دية صبيث أجدال اغبحلة لو اؼبتعيعوف ت حالة انتشار ت اؼبيع . -

 هب  عدـ ريرؾ التبلمي  ت لوضث البٌوف ل، ات لويية ألنال الشرح. -

 يع   با بداية اغبحلة.ذبهيد األدلوات لو األجهدة ت اؼب -

بًن عيى األ مال الببيمة لبع  اؼبتعيعٌن.   - يد بشٌاً   عدـ الً 

 أىمية التربية البدنية و الرياضية للمراىق: .15

إف ال بية البدنية لو الرياضية  ع جدل من ال بية العامة لو ميداف يهدؼ لتٌوين اؼبوالن البلئق من الناحية     

ل رض ربايق  ا تًنتية لو االجتعاعيةذ لو ذلي عن لريق أنواع النشالات البدنية ال  البدنية لو العايية لو االن،عال

  إ األ داؼ اؼبدرسية   هع رباق النعو الشاما لو اؼبتدف ليتبلمي  لو رباق ا تيارامل  البدنية لو الرياضية ال  ؽبا 

ًا ما ياـو با التبلمي  من دلور  اـ جدا ت ععيية التوا ق بٌن الع بلت لو األعحلاب لو زيادة االنبتاـ ت  

اتذ لو   ا من الناحية البيولوجيةذ إذف  ععارسة ال بية البدنية لو الرياضية ؽبا ري لًن عيى جب  لو سيوؾ  حًر

 اؼبرا ق من الناحية البيولوجية لوً  ا  هع ريؤلر عيى اعبان  الن،بع لو االجتعاعع ليتيعي .
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  خالصة:
يخ لو م،ا ي  ال بية البدنية لو الرياضيةذ لو من  بلؿ ما سبق ريتتيى لنا ريمر نا ت   ا ال،حلا إ ى ريمور ريار      

األنبية البال ة لي بية البدنية لو الرياضية ت حياة الشعوب لو األم  لو ما رييعبا من دلور  اـ لد  الناس لو باػبحلوص 

ؼ بدلور ا إ ى بنال لو دلو ال  ملاؼبرا اٌنذ لو ال  ريمبعه  لينشئوا مت،هعٌن ألبعاد اذ متبنيٌن اذبا ات اهبابية كبو ا 

 إعداد اؼبوالن الحلاا ال ا يبعى إليا اأتعث. 
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 تمهيد:

ان  لوال ريداؿ ربتا مٌانة رائدة ت اأتعث لوسبثا  عة المعوح بالنببة لؤلجياؿ الحلاعدة ال سيعا   ً إف اعبامعة
ا  ىت لو تاةذ باعتبار أجلا ربتا مٌانا مرمو ة ت سي   ريبلمي   اؼبراحا  ً عا سبثا حيعا يرالود  ً اإلعدادية لوالثانوية ذ

الاي  االجتعاعيةذ ألف صورة اعبامعة ريشٌا ت اػبياؿ االجتعاعع رمدا ليعي  لواؼبعر ةذ لوالر ع لوالتمور لو االزد ارذ 
 لومحلدرا لتلرير لو يق لوإبداع أ ٌار جديدة.

ـو  ادرة عيى إحداث ري ًنات اجتعاعية لو ع ال ريععا ت  راغ اجتعاعع لولااتذ  اف ؽبا مهاـ  ع إف اعبامعة الي
لولعا الوفي،ة ألو اؼبهعة  ت األساس جدل من لبيعة لوجود ا لوال  منها ال بوية ذ االجتعاعية ذالثاا ية لوالتعييعيةذ

ٌوين إلارات اؼببتابا أال لو   الميبة من األ ًنة من أ   لوفائ،ها عيى اإللبلؽ حيث أجلا  ريععا عيى إعداد لوري
 صبيث النواحع ال،ٌرية ذ االجتعاعية.

حد األلراؼ ال،اعية ت الععيية التعييعيةذ لويٌتبع ب لي األنبية البال ة ت اأتعثذ لوذلي ألويعد المال  اعبامعع 
زبتيف بدلور ا با تبلؼ  باعتبارإ إنباف لا من اػبحلائ  ما يبيدإ عن با ع الٌائنات األ ر ذ لو  إ اػبحلائ 

 اعبنو لوالبن لوالبيئة.
 نا سنلالوؿ التمرؽ ؽبعا.      نلونارا ألنبية   ين العنحلرين ت الدراسة  إ
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 أوال: الجامعة:
 تعريف الجامعة: .1

 لغة: .1.1
يعة "ًيية"  عحلدر ا الٌيعة البلريينية  اعبامعة ل ة ريعين التتعيث لوالتتعثذ  ً "لوريشًن إ ى التتعثذ colegio" أما

مث  لوالارالة معاذ لو د استخدم  ت الارف الثالث عشر من  با الرلوماف لتدؿ عيى ؾبعوعة حر يٌن ذذبارذ
استخدم  ت الارف الثامن عشر دبعىن "ًيية" ت "أًب،ورد" لتدؿ عيى مٌاف ذبعث اأتعث  احمليع ليمبلب 

 1مت عنا مٌاف اإل امة اؼبعنية ذ لوالتعيي  .
 . اصطالحا:2.1

ير  عيعال التناي  ال بوا أنا ال يوجد ريعريف  ائ  ب ارياذ ألو ربديد شخحلع لوعاؼبع ؼب،هـو اعبامعةذ ل لي  إف  
ياذ لومماؿباذ أ دا هاًا ؾبتعث ينشئ جامعتا ذ لووبدد ؽبا  لوريوجيها البياسعذ لواال تحلادا  بنالا عيى مشًا

 با بالعٌوذ األ داؼلوريوجيهات رييي  أ د هاد دب،رد ا لواالجتعاعع . لول ا  اعبامعة مؤسبة ليتٌوين ال ربد
يبد ا باغبياة لوباؼبدلوؿ لوبالوا ث  أف بإمٌانالو و الوحيد ال ا   هع ريتياا ا من اأتعث ال ا يعترب األساسذ

ذلوبدارسة ؼبختيف ال،رلوع لواألناعة حىت التتريدية منها اؼبدرسة ت اعبامعات اؼبنتعية ألناعة اجتعاعية لوا تحلادية 
سوال ت اعبامعات اؼببعاة "ليربالية" ألو اعبامعات األمريٌيةذ ألو جامعات نيعو   إ اغباياة  أفتي،ة يبٌننا ـب

ية لوب   النار عن النااـ ال ا رينتعع إلياذ  اف اعبامعة رياا مؤسبة ذات لابث  اصذ  -ساباا-الببلد اإلش ًا
يية عن اأتعث ذبا رياا رينشد اإلستابللية لتلايق أ دا ها ت إنتاج اؼبعر ة لونشر ا  ً ذ لو ع استابللية ال ري،حليها

  2جدلا منا ريع يها التوريرات لوالحلراعات ال  ربدث ت ؿبيمها االجتعاعع لوريت لر ر ا احملي  سيبا ألو إهبابا.
نوفذ لوريعرؼ اعبامعة ب جلا "اؼبحلدر األساسع ليخربة لواحملور ال ا يدلور حولا النشاط الثاات ت اآلداب لوالعيـو لوال،

ان  أسالي  التٌوين لوأدلواريا  اف األلو ى ليتامعة ينب ع أف ريٌوف دائعا  ع التوصيا اػببلؽ ليععر ة   ً  عهعا
اإلنبانية ت ؾباالملا النارية لوالتمبياية ذلومليئة الارلوؼ اؼبوضوعية لتنعية اػبربة الولنية ال  ال يبٌن بدلوجلا أف وباق 

   3األ ر ." اأتعث أية رينعية حاياية ت اؼبيادين
دا لئلشعاع الثاات ذلونااما ديناميٌيا مت،اعا العناصر  ً  لي عيى أجلا :"مؤسبة ريعييعية ذلومًر لوريعرؼ اعبامعة

 4ريمبق عييا لومواص،ات اأتعث البشرا حيث يؤلر ؾبتعث اعبامعة ت الارلوؼ احمليمة لويت لر را ت ن،و الو  .
 مبادئ الجامعة: .2

 معة أف ريراعيهعا ت نشالاملا العيعية لوال،ٌرية لونبا: ناؾ مبدأين ينب ع عيى اعبا

                                                 
 .   10ذص1977التعيي  اعبامعع اؼبعاصرذ دار النه ة العربيةذ)دط(ذ الاا رةذ  ؿبعد منًن مرسع: 1
 . 1995  يا دليو لوذ رلوف: اعبامعة رينايعها لو يٌيتهاذ ؾبية الباحث االجتعاععذ جامعة  بنمينةذ العدد األلوؿذ 2
 .  1989عد العريب لولد  يي،ة: اؼبهاـ اغب ارية ليعدرسة لواعبامعة اعبدائريةذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ ؿب 3
ع: 4  .76-74ذص1990ذ 2أصوؿ ال بية لوالتعيي ذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ ط رابح ريًر
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 المبدأ األول: . أ
نتيتة ؽب ا   ً  و أف ال اية األساسية من اعبامعة  ع البلث العيععذ أا ربرا اغباياةذ أما التعيي   هو ي يت

علحلا عنا  البلث العيعع  و الرسالة األلو ى ليتامعةذ  لواؼبعرلوؼ أف اعبامعة ذبعث  رياٌن من البلث لًو
بل منهعا لال  اغباياة لوباحث عنها ذأحدنبا   ً الناس أساري ة لولبلب مت،اٌن ت مهعتهعا األساسية لو ع أف

لوبالتا   هو يرشد األ ر ت الععا  أًثر  ربة لوألوسث معر ة لوأشد سبيٌا ألصوؿ لوأسالي  البلث العيععذ
يياملا ذلوت   ا اإلرشاد ج و ر العي  ذلو  إ  ع اغباؿ ت الواحد اؼبش ؾ ت البلث عن بوالن األمور لًو

الحلناعات األ ر   ،ع صناعة البنال مثبل نر  أف مباعد البنال يتدرب عيى البنال دبدالولتا الععا رب  إشراؼ 
 البنال ال ا يعترب ألو ر  ربةذ ب سالي  صناعة البنال لو ٌ ا األمر ت باية اغبرؼ اغبرة األ ر .

 المبدأ الثاني: . ب
،اضية  البلث عن اغباياة ليو ععبل عاييا  لب  با  و إ ى جان  ذلي ععا  و البعع إ ى اغباياة ال

يها   ائا  ياية.   ياع لوأديبً  لي لوالعي  الحلليح يتمي  األمانة لوالد ة لواعبد لواؼبثابرة لوالت لية لو  إً 
بًن من التحلوؼ لول لي  هع ريتمي  الٌثًن من الت لية   ً لوإنٌار إف رسالة التعيي  رينموا ت الوا ث عيى  در

عا ريات ع مثالية  ائاة لوريٌريبا ذاريياذ  ً  العي  لا  دسية  اصة ذ لو ديبا  اؿ ال دا  "ليبنا العي  ل ًن  ال ات
 اهلل   َّب إال أف يٌوف هلل".

دا لئلشعاع ال،ٌرا لواؼبعرت ت رينعية اؼبيٌات لواؼبهارات العيعية لواؼبهنية  :مهام الجامعة .3 ريعترب اعبامعة مًر
لوريبتعد ريعري،ها من األ داؼ ال  وبدد ا اأتعث ال ا  األساسع لععييات التنعية الولنيةذلوال  سبثا اغبتر 

 رينتعع إلياذ  هع مؤسبة اجتعاعية ريؤلر لوريت لر باحملي  ال ا ريوجد با.
 لويبٌن ربديد مهاـ اعبامعة  يعا ييع:

 ريعىن اعبامعة بالتعيي  العا  لونشر اؼبعر ة. (1
. رياـو بالبلوث العيعية لوريععا عيى (2  ر ع اآلداب لوريادـ العيـو
 ريععا عيى ريدلويد الببلد باال تحلاصٌن لواػبربال لوال،نيٌن ت ـبتيف ميادين الععا لواإلنتاج. (3
 الاومية.ريبه  ت  دمة اأتعث لوأ دا ا  (4
 ريععا عيى بعث اغب ارة العربية لواإلسبلمية. (5
 ريععا عيى ريوليق الرلواب  الثاا ية بينها لوبٌن اعبامعات ت اػبارج.  (6
عناية بالعي  اغبديث منهتا لوؿبتو  لوريمبياا لواالعتعاد عييا ت إعداد اؼبختحلٌن لوت مواجهة اؼبشٌبلت ال (7

 بالبلث العيعع.
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رينعية االذبا ات لواألسالي  العيعية اغبديثة ت ال بية لوالتعيي  لوالععا عيى رينعية الشخحلية األساسية بٌن  (8
 1لبلرا. 

ع لولاات  اف ؽبا مهاـ ت األساس جدل من لبيعة لوجود ا لو د دبا أف اعبامعة ال ريععا ت  راغ اجتعاع (9
صاح  التلييا البنائع الوفي،ع ب ف النااـ اعبامعع يبثا نااما متٌامبل ت حد ذاريا بٌا ما  ألوضح "بارسوند"

ر:   يبثيا   ا اؼب،هـو من  حلائ  لومن بٌن   إ اؼبهاـ نً 
 المهمة التربوية: - أ

ال يبٌن لي،رد أف يندمج ت اأتعث إال عن لريق ععيية التنعية االجتعاعية ال  يت  من  بلؽبا ناا الاي  
االجتعاعية من جيا إ ى جيا لورينميق   إ الععيية ت حد ذاملا ألو ت حد ا األدىن ضعن أح اف العائية لومن 

ري سخ أًثر   ًثرذ ألف التنشئة ما  با اعبامعة بعد ا اؼبدرسة لوريبتعر لت    أبعاد ا اغباياية ت اعبامعة حيث 
ريتعيد بٌوجلا رياـو عيى  يق بيئة اصمناعية نببيا لي،ردذ حيث ريعدلا عن الوس  االجتعاعع احملي  باذ لوريععا 
عيى ريياينا بع  من الاي  ال  ذبعيا  ردا لا ن،و الحل،ات ال  يتحلف را أ رانا من أ راد اأتعثذ لوذبعيا ت ذف 

درؾ اغبياة عرب م،ا ي  ببيمةذ لوعند التلا ا باعبامعة يشرع ت االحتٌاؾ الوا عع بالاي  االجتعاعيةذ لواحد ي
ا   ا يتو ف عدؿ  باعتبار أف اعبامعة  ع حياة االريحلاؿ بٌن األجياؿ ال  يبثيها الميبة لواألساري ةذ لوباحتًٌا

دراستا يتعرض لٌثًن من التيارات ال،ٌرية  ال،رد عن الاي  االجتعاعية لواأتعث بحل،ة عامةذ إذ انا من  بلؿ
يبا لولوا عية لؤلشيالذ  لوالاي  االجتعاعية لوالثاا يةذ فبا يبعح لا لوياودإ ت ذف لواحد إ ى بيورة أ ٌار متمورة أًثر ريًر

با  إ ى جان    ا  إف الععيية ال بوية ضعن اعبامعة ال رياـو  ا  بتدعي   ي  اؼببؤلولية االجتعاعية عند ال،ردذ
ا أي ا عيى ري ًيد اؼببؤلولية ال اريية ليمال  ت  هعا ليععارؼ ال  ريدرس لا لوإلداما عيى التدرب لوذلي  ريعع

عند الاياـ ببع  البلوث اؼببتابيية حىت يتبىن لا التلٌ  من ناحية العي ذ لوال رياـو اعبامعة بناا الاي  اعبامعية 
لوناديا من مناور عيععذ لوعييا  إف اعبامعة من  بلؿ لوإمبا ريععا عيى إهباد مو ،ا ربييييا  من لوجهة نار سيبيةذ

 لو انتااديا. نايها ليععارؼ من جيا إ ى جيا ريععا عيى ح،ظ الاي  لوريعمع ليمال  إمٌانية ال،ه   هعا عيعياذ
 المهمة االجتماعية: - ب

نية ؿبددة  ريتعثا   إ اؼبهعة ت إعداد  و  الععا ليتٌ،ا ب عبال اأتعث لوريوجيا احتياجاريا من مهن لوزبحلحلات  
ًتخحلحلات الم ذ لوالاانوفذ اؽبندسة لوريو ًن ـبتيف اؼبهارات ال،نية ال  يعترب اأتعث ت أمو اغباجة إليها 
لينهوض بالتنعية االجتعاعية لواال تحلاديةذ لوياهر لنا التمور التارىبع ليتامعة ت ا ف ألوؿ الوفائف ال  اضميع  

ان  ريتعثا ت اإلعداد اؼبهين ت ؾباال  ً ت الاانوفذ لو د ريدعع    إ الوفي،ة ألو اؼبهعة ت اعبامعة بعد أف را
ازدادت اغباجة إليها  حلوصا بعد ريمور اأتعث الحلناعع ال ا   هبد لا بدا إال باليتول إ ى اعبامعات ال  ال 
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ابية عيى ععيية ريبتميث غًن ا ريو ًن اؼبعر ة النارية ال  وبتاجها لوبمبيعة اغباؿ  إف   إ اؼبهعة ؽبا انعٌاسات اهب
 التنعية.

 المهمة الثقافية: - ت
ر ت  يامها دبهعة أ ر  ريرريٌد عيى اغب،اظ عيى الاي    ريبا   اعبامعة إ ى جان  اؼبهاـ ألو الوفائف البال،ة الً 

عيى حد ريعبًن ؿبعد سيي  -الثاا ية التارىبيةذ لوربديد اؼب،ا ي  الثاا ية لوالعادية ال  يتبنا ا اأتعث " اعبامعة
باعتبار ا مؤسبة عيعيةذ ريتخ  البلث العيعع الاائ  عيى اؼبوضوعيةذ لو االمربياية مثبل أعيى ؽباذ  هع ت -بيدال

 األساس مؤسبة ؿبا اة ريععا عيى ضباية الاي  االجتعاعيةذ لوريرسيخ دعامته  لينااـ االجتعاعع الاائ .
 المهمة التعليمية: - ث

رنا اذ  ناؾ اؼبهعة  حيث ريععا اعبامعة عيى ريٌوين لوإعداد الايادات ال،نية  التعييعيةذإضا ة إ ى اؼبهاـ ال  ًذ
عا رياـو من جهة لانية عيى رعاية البلوث العيعيةذ لوريشتيعها ب ية  دمة اأتعثذ   ً لواؼبهنية لًو ا الرلوحيةذ
عا ريععا ت   ا اؼب عار عيى ريموير براؾبها لومنا تها لر ث مبتوا ا ألدال دلور ا   ً لوربايق التمور العيعع

بًنة ألغراض متنوعة.  التعييعع عيى أحبن لوجا لٌوجلا رينه  دا ا اأتعث ب دلوارً 
رإ حوؿ مهاـ اعبامعةذ  إنا يبٌن اعتبار أف مهعة اعبامعة األساسية  و إنتاج لوريموير اؼبعر ة  لوبنال عيى ما ريادـ ًذ

 1لو ابييات لو درات األ راد ت اأتعث.
عٌو اهبابيا عيى ريمور اأتعث لومنا  العبل ة العٌبية صليلة ما لومن  نا يبٌن الاوؿ أف ريمور اعبامعة ين

دام  ريبادلية بينهعاذ لو ياـ اعبامعة دبهامها عيى أحبن لوجا يدؿ عيى ريمور اأتعث ل ا عيى اعبامعة الععا  در 
بتها لؤلحداث لوالتمورات العيعية لواؼبهنية ا ياجلا لوضعاف استعرار ا  بلؿ موًا  ً حمليية اؼببتماع ليل،اظ عيى

 لوالدلولية لوذلي لو ق إمٌانياملا لوريموراملا.
 :                 أىداف الجامعة .4

ا ؾبتعث يؤسو جامعتا بنال عيى ريميعاريا لواذبا اريا اػباصة لوذلي  يعا     ً ر األ داؼذ من  بلؿ أف سنلالوؿ ًذ
 ييع:
 لي  العي  . (1
 البلث العيعع. (2
 نشر العي  لواؼبعر ة. (3
 ريٌوين اإللارات. (4
 التنعية االجتعاعية.اؼببانبة ت  (5
 1اؼببانبة ت نشر الثاا ة لواغب،اظ عييها. (6
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 ثانيا: نظام التدريس في الجامعة:  
 د:التعريف بنظام ل م  

توراإ(  و  يٌا ليتعيي  مععوؿ با ريدرهبيا ت ببلدنا من  سبتعرب  –ماس   -ألو )ليبانو  ؿ ـ د   .2004ًد
 :الشهـــادة التي أستطيــــع تحضيــــــرىــــا 

بإمٌاف المال  أف وب ر ريبيبا لثبلث شهادات. شهادة الييبانو ريٌوف الشهادة األلو ى بعد لبللة سنوات 
 دراسة.

 ؟ ىل بعد شهـــادة الليســـانس أستطيع متـــابعة الدراسة  

 نع ! بإمٌانٌ  مدالولة دراستٌ  لتل ًن شهادة اؼبػػػاس  ت التخحل  ال ا أ  سبوإذ حب  الشرلوط لو اؼبعايًن
 اؼبععوؿ را )عدد اؼبااعدذ الت لًن...(

 ؟ ىو المــــــاستر  مـــــا 

لوريٌوف ريععياا ليتخحل  اؼبختار  بلؿ رب ًن شهادة   ع شهادة رب ر ت مدة سنتٌن بعد الييبانوذ
 الييبانو.
 ؟ والدكتــــــوراه  

توراإ رب ر ت ـبرب ألو   ر شهادة موجهة غباميع شهادة اؼباس  الراغبٌن ت ريععيق دراسامل . شهادةذ ع  الًد
د ليبلوث  ؼبدة لبللة سنوات عيى األ ا. مًر

 ؟ في  ل م د  كيف يتم تسجيلي  

لي حب  ؿ ـ دذ لوذٌ  اعب راتذ مؤ ية ت يبٌنٌ  أف ريبت يوا ت نااـ ؿ ـ د ت مؤسبة جامعية ريابعة حمليم
 ال  ريريدلوف متابعة ريٌوينٌ   يا.( parcoursلي حب  اؼببار )البٌالوريا اؼبتلحليٌن عييهاذ لًو شعبة 

 ؟ ما قيمة شهــــادة  ل م د  

ا أ مار العا ذ  ً توراإ ؽبا صد   إف شهادة ؿ ـ د  ع شهادة مع ؼ را ت شهادة الييبانو ألو اؼباس  ألو الًد
ا الدلوؿ.  عاؼبع ألف ؿ ـ د ت ما ىب   يٌيا ألو براؾبا متمابق تً 

 معنى الرسملو ؟ مــــا 

أف الوحدات الدراسية اؼبٌتببة ال ؾباؿ إلعادملا حىت لو مت ربوييٌ  من مؤسبة أل ر ذ لو سبٌنٌ   الرظبيا ريعين
 من ربويا رصيًد  عندما ري ادرلوف مؤسبتٌ  األصيية.

                                                                                                                                                         
ع: مرجث سابقذ ص 1  73رابح ريًر
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 ىي الحركيــة ؟ مــا 

ية ( سبٌن المال  ألو المالبة من ربويا مي،ا البيداغوجع لوريبتييا ت أا مؤسبة جامعية ت mobilité) اغبًر
 دائر ألو  ارجها.اعب

 ( سبٌن لبوؽ الععا أف ياارف ببهولة شهادات ؿ ـ د ت إلار التش يا.lisibilité) الوضوحية
 ىي وحدة التدريـــس؟ مـــا 

الدراسة ت نااـ ؿ ـ د ربتوا عيى لوحدات دراسية. الوحدة الدراسية مٌو نة من مادة ألو ؾبعوعة من اؼبواد.  ناؾ 
 ة:من الوحدات الدراسي أنواععدة 
( ال  ربتوا عيى اؼبواد unité d’enseignement fondamentalالوحدة الدراسية األساسية) -

 األساسية.
تشاؼ) - (ال  سبٌن unité d’enseignement de découverteالوحدة الدراسية لئًل

 المال  ألو المالبة أف يوسث نارياريا لومعر تاذ لوريباعدإ ت إعادة ريوجيها.
توا عيى مواد (ال  ربunité d’enseignement transversalالعامة)الوحدة الدراسية ليثاا ة  -

 لوغًن ا. لواالريحلاؿلي مواد ريٌنولوجية اإلعبلـ الي ات اغبيةذ لًو 

 الوحدة الدراسية ريابعة لبداسع معٌنذ لوريت   يا دراستها.
 ؟ كيف نقـــّوم وحدة التدريس  

د إًتباب الوحدة crédits( لو أرصدة )moyenneالوحدة الدراسية ربتوا عيى معدؿ) (. اؼبعدؿ يًؤ
 الدراسية ألو ال ذ الارلوض ريد ا ت إنشال رظبية رصيد الوحدة الدراسية.

 ؟ وعند عدم إكتســــاب وحدة التـدريس  

عند عدـ إًتباب لوحدة التدريوذ  إف المال  لا إمٌانية اإلستدراؾ. لوإذا   ريٌتب  لوحدة التدريو ت 
يَيا ألو جدئَيا ت البنة اإلستدراؾذ  المال  يٌوف لا اأ  .اؼبابيةاؿ ت إعادملاً 

 ؟ ىل عدم إكتسـاب وحدة التدريس يؤثر على مزاولة الدراسة  

اف   ا يبالوا ألو يتتالوز   ً   ا مرريب  دبتعوع األرصدة احملحلا عييها ت البداسع األلوؿ لوالبداسع الثاين. إذا
30. 

 البنة الثانية بدين هب  ريبديدإ  با التخرج يبٌن ليمال ذ بعد موا اة  ريق التٌوين اؼبرلور إ ى
 ؟ ىو الرصيد  مــــا 



    التٌوين اعبامعع                                                   الثالثال،حلا    

 

 
22 

الرصيد  و لوحدة  ياس الدراسةذ يتبث الوحدة الدراسية. الرصيد مرريب  بالععا البيداغوجع اؼبميوب من 
( travail personnelذ إذف  و مرريب  حبت  الععا ال،ردا)…(المال )دراسةذ الععا ال،رضعذ ريرب 

 ( اؼبميوب من المال .travail présentiel ن)لوحت  الععا الرا
 ؟ ىل عدد األرصدة للوحدة الدراسية عمـــومي لكل الِمؤسســات الجامعيــة  

اف الرصيد ـبتيف شيئا ماذ  إف  ريق التٌوين ليعؤسبة ال    ً نع  ذ ؽب ا الوحدة الدراسية  ابية ليتلويا. إذا
 يرغ   يها المال  ريدرس اؼبيف.

 ؟ رصدة لكي نتحصل على شهـــادة لليســـانس ىو عدد األ ما 

 رصيدا لٌا سنة. 60رصيداذ ما يعادؿ  180شهادة لييبانو يتلحلا عييها جبعث 
 ؟ المـــــــاستر  و 

 لٌا سنة. رصيدا  60رصيداذ ما يعادؿ  120شهادة اؼباس  يتلحلا عييها جبعث 
 ؟  وىل الدكتوراه تقيــــم باألرصدة  

   منا شة ألرلوحة.ال! إجلا ريٌوين يتمي
 ؟ ميـــة يمعنى الشهـــادة األكـــاد مــا 

توراإ(.  الشهادة األًاديبية سبٌن المال  من متابعة درلوس ألوؿ )مػػاس ذ ًد
 ؟ و ما معنى الشهــادة المهنية  

الشهادة اؼبهنية سبٌن المال  من التلحلا عيى شهادة)لييبانوذ ماس ( مهنية ليد وؿ ت عا  الش ا بحل،ة 
 أسرع.

 ؟ كيف يتم التوجو إلى األكــاديمية أو المهنية  

 ليب   ناؾ  اعدة ؿبددةذ لو د يٌوف التوجا مرريب  با تيار المال  حب  مشرلوعا اؼبهين.
 ؟ في أي وقت يتـــــــم التوجـــــــو  

 يت  التوجا بعد جلاية مرحية اعب ع اؼبش ؾ.
 ؟ ىل عدد المقـــاعد محدود  

 ريٌ،ا بالمال .لي ألحبن نع ! لوذ 
 ؟ ىي كل الميــــــادين  ما 

 ميدانَا: 13 ناؾ ت اعبدائر 
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يعيال   SMعيـو اؼبادة:  يديالذً 
 MIرياضيات ذ إعبلـ أ  

يعيالذ عيـو البلر   SNVعيـو المبيعة لواغبياة )جبيولوجياذ بيًو
 STU  عيـو األرض لوالٌوف)جيولوجيا 

 STي عيـو ليتٌنولوجيا ) ندسة مععاريةذ إلٌ لوني
 SECG عيـو اال تحلاد لوالتتارة لوالتبيًن 

 عيـو الاانوف ) اغباوؽ ( ذ لواإلدارة لوالبياسة
 …(عيـو االجتعاع )عي  الن،وذ عي  اإلجتعاع

 عيـو اإلسبلـ
 LLEأدب لو ل ات حيػػػػة  الي ة العربية

 ال بية البدنية لو الرياضية
 الي ة األمازي ية

 ال،نوف
 ؟ ( groupeالفــوج )و  ( sectionما ىي المجموعة ) 

( من جهتا  و عدد ؿبدد من األ واج. section( يتٌوف من عدد  ييا من الميبةذ اأعوعة)groupe) ال،وج
 األععاؿ التوجيهية ألو التمبياية زب  األ واج. الدرلوس من جهتها زب  اأعوعة.

 ما ىو نظام التقويـــم في ل م د ؟ 

 نااـ التاويػػػ  ت ؿ ـ د  و سداسع.
 يف يتــم حســــاب المعـــــــدل ؟ك 

 ألوالَ ذ الوحدة الدراسية رياي  حب  اؼبعدؿ اؼبتلحلا عييا ت صبيث اؼبواد التابعة ؽبا.
 اسية.الدر اؼبعدؿ البداسع ياي   جبعيث معدالت الوحدات  لانَياذ

 ؟ 10/20مـاذا يحدث عندمــا يكـون المعدل العـــام أقــل  

اف عدد األرصدة احملحلا عييها أًثر من من البنة األلو ى إ ى الثا  ً المال  يبتميث االنتااؿ إ ى  ذ30نية: إذا
احملحلا  رصيدا نا   األرصدة 60لوعييا التخي  من الرصيد البا ع )  بعد موا اة  ريق التٌوينذ  الثانيةذالبنة 
 عييها(.

اف عدد األرصدة  ً % من اأعوع البنتٌن األلو ى )مث 80من  احملحلا عييها أًثر من البنة الثانية إ ى الثالثة: إذا
ًب  لوحدات التدريو ليبنتٌن األلو ى(ذ المال  يبتميث االنتااؿ إ ى البنة الثالثة ذ لوعييا التخي  من الرصيد 

 احملحلا عييها ت البنتٌن األلو ى(. رصيدا نا   األرصدة 120البا ع ) 
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 ؟ كيف يتم اإلنتقال في الدراســـة 

اف اؼبعدؿ العا  ً اف  10/20ـ لٌا سداسع أًثر ألو يبالوا إذا  ً  إف االنتااؿ إ ى البنة العييا  و ذ . لوإذا
  هناؾ حالتٌن: 10/20اؼبعدؿ أ ا من 

اف عدد الارلوض احملحلا عييها أًثر من  من البنة األلو ى إ ى الثانية:  ً المال  يبتميث االنتااؿ إ ى  ذ30إذا
  رَضا نا   الارلوض احملحلا عييها(. 60 ع ) لوعييا التخي  من الرصيد البا الثانيةذالبنة 

اف عدد الارلوض احملحلا عييها أًثر من  من البنة الثانية إ ى الثالثة:  ً % من اأعوع البنتٌن األلو ى)مث  80إذا
ًب  لوحدات التدريو ليبنتٌن األلو ى(ذ المال  يبتميث االنتااؿ إ ى البنة الثالثة ذ لوعييا التخي  من الرصيد 

  رَضا نا   الارلوض احملحلا عييها ت البنتٌن األلو ى(. 120البا ع ) 
 معنى المعبـــر ؟ ما 

  و لوسيية ريادـ ليمال  لٌع يحللح ريوجيها األلو  باالذباإ إ ى زبحل  ذ ر.
 وفــريق التكويــــن ؟ 

  ريق التٌوين متٌوف من أساري ةذ ي أسا رئيو الاب .
 والفريق البيداغــــوجي ؟ 

 وف من أساري ة الوحدة الدراسية.ال،ريق البيداغوجع متٌ
 ؟…ىل كل ما قيل سابقــا ىو صـــالح للمــــــاستـــر 

 بالت ًيد.
 وإذا أردنـــا تلخيص ل م د ؟ 

 بالبهاذ يبٌنٌ  اؼببلحاة أف ؿ ـ د وب ر لشهادات:
 مع ؼ را ت العا 
العبل ة اؼبرريبمة مث  باستعراربرامج التدريو ال  ريتمو ر  اغباياية لبوؽ الش ا: االحتياجاتأًثر ريٌيف مث 
 1.الاماع اؼببتععا

 الطالب الجامعي: ثالثا:
ما استخدـ اؼبحلميح  اذ  ٌثًن ا قاؼبر أ ر من  البداية بالتدا ا اؼبوجود بٌن محلميح المال  اعبامعع لوالشاب ألو   

النعو لو ع مرحية  لويرجث   ا التدا ا لٌوف المال  اعبامعع يٌوف ت مرحية من مراحا األلوؿذالثاين لوأعين با 
 الشباب.

                                                 
1 biskra.dz-http://univ (18:20) 2016-05-04ذ 

http://univ-biskra.dz/


    التٌوين اعبامعع                                                   الثالثال،حلا    

 

 
10 

 .تعريف الطالب الجامعي: 1
ال ا يبثا مرحية  امة من مراحا الععر ذ أال لو ع مرحية الشباب ذلوال   المال  اعبامعع  و ذلي الشخ 

إف الشباب فا رة اجتعاعية أساسا ذريشًن إ ى مرحية من الععر ذريعا  مرحية  "باولا": عر ها "ؿبعد عيع ؿبعد
 بلؽبا عبلمات الن ج االجتعاعع لوالن،بع لوالبيولوجع لواضلة.اؼبرا اة لوريبدلو  

(لواؼبرا اة  ع ":اؼبرحية ال  20-17ًعا يبٌن ريعريف المال  اعبامعع ب نا يد ا ضعن لور اؼبرا اة اؼبت  رة )
تعاؿ الن ج ذ هع ر ا ععيية ع وية ت بدايتها ذ لوفا رة اجتعاعية ت جلايت ريبدأ بالبيوغذ  ها"لورينتهع بالرشد لوًا

ريش ا لوضعا  " ئة ععريةذ "الميبة ت حبثا عيى أساس أجل  شباب ذلوإف الشباب لو د عرؼ "إظباعيا عيع سعد
ًعا أجلا ريٌوف ذات بنال ن،بع لولاات  متعيدا ت بنال اأتعثذ لو   ذات حيوية لو درة عيى الععا لوالنشاطذ

بًنة ذريع  ً ة بما ة  عا عيى ربايق أ داؼ اأتعثذيباعد ا عيى التٌيف لوالتوا ق ذلواالندماج ذلواؼبشاًر
 1لوريميعاريا."

لوالميبة اعبامعيٌن من لوجهة النار العيعية التاييدية :"يبثيوف صباعة ألو شروبة من اؼبثا،ٌن ت اأتعث بحل،ة 
د اؼبئات لواأللوؼ من الشباب ت نماؽ اؼبؤسبات التعييعية ."  عامة ذإذ يً 

 مد بلت لوـبرجات الععيية التعييعية اعبامعية " لوالميبة عيى حد ريعبًن عبد اهلل عبد الرضبن ":  
لودبا أف  ئة الميبة حبٌ  البن رينتعع إ ى  ئة الشباب ذ اد حالوؿ بع  العيعال ربديد اؼبرحية الععرية   إ ذحيث 

 2. 30 -16ير  البع  أجلا ريتلدد ما بٌن 
 سنة لويابعوجلا إ ى مرحيتٌن: 25-15بينعا وبدد ا البع  األ ر من 

 سنة رياريبا ذلوريعرؼ دبرحية ال،توة ألو الشباب األلو  .21-12األلو ى :لوريبدأ من البيوغ اعبنبع حوا  اؼبرحية -
يها رياديرات ال ريوجد بينها حدلود  اصية.30سنة لوريحلا إ ى 21اؼبرحية الثانية :لوريبدأ من-  سنة رياريبا ذلو  إً 

 :لونبا ت   ا يبٌن ربديد عنحلرين مت،اعيٌن أساسيٌن يد بلف ت شخحلية المال 
 لوالادرات النارية. لو ع االستعدادات المبيعة األصيية:أ. 

 ب. التتارب لوالارلوؼ االجتعاعية ال  يعيش  يها.
،الاريا العيعية باالنتااؿ من   ً ا ما ريادـ ذ اف المال  اعبامعع  و ":ذلي الشخ  ال ا ظبل  لا  ً بنال عيى

ألو  عا  إ ى اعبامعة ريبعا لتخحلحلا ال،رعع ذبواسمة شهادةذاؼبرحية الثانوية ذألو مرحية التٌوين اؼبهين ألو ال،ين ال
دبيـو يؤ يا ل لي ذلويعترب المال  أحد العناصر األساسية ذلوال،اعية ت الععيية ال بوية  ليية التٌوين 

 3."اعبامعع ذإذ انا يبثا عدديا النببة ال البة ت اؼبؤسبة اعبامعية
 :خصائص الطالب الجامعي.2

                                                 
  37ذ ص1989عر ة اعبامعيةذ اإلسٌندريةذ )دط(ذ إظباعيا عيع سعد: الشباب لوالتنعية ت اأتعث البعوداذ دار اؼب 1
  254ذص1991عبد اهلل ؿبعد عبد الرضباف: سوسيولوجيا التعيي  اعبامععذ دراسة ت عي  االجتعاع ال بواذ دار اؼبعر ة اعبامعيةذ إسٌندريةذ دطذ  2
 226  يا دليو لوذ رلوف: مرجث سابقذ ص 3
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  مرحية معنا ا التمرؽ ؼبختيف الت ًنات ال  ربدث  يها ذلوال  سبيد ا عن باية اؼبراحا إف اغبديث عن  حلائ
اعببعية ذالن،بية لواالجتعاعية لو د ا ت  عي  الن،و ر إ الت،بًن  األ ر  ذت صبيث جوان  النعو اؼبختي،ة:

ابات ذال  يبٌن أف ريع ا مبار لوأسباب االضمر  لوال،ه  ذلوبالتا  التنبؤ دباا ر اال تبلؼ ذلوالتشابا بٌن األ رادذ
 1االررياال العايع ذلواالن،عا  البييعٌن.

لو د فهر   ا اال تعاـ جييا ت ـبتيف الدراسات ذلوالناريات ال  اعتعدت عيى منا ج حبث حديثة ذالسيعا 
دت ت ؾبعيها عيى اؼببلحاة لوالاياس بواسمة األدلوات لواال تبارات ذلوالمرؽ  دراسة النعو ذحيث ًر

دراسات ال  ريبية ذلولرؽ حبث اغبالة ذأما بالنببة ليعرحية الععرية ال  كبن بحلدد دراستها  اد أفهرت الالتت
عيى أجلا معادة اػبحلائ  ذلو  ا لبيعع إذا أ  نا بعٌن االعتبار ن ج المال  من  ذأجري  ت   ا اأاؿ

 جهة ذلود ولا اؼبرحية   إ من جهة أ ر .
ائن بشر   ً ا يا ب شيئا  شيئا من الن ج اعببعع لوالن،بع لوالعايع لواالجتعاعع ذيتياى لوالمال  اعبامعع  و

ريعييعا ذلوريٌوينا ت مؤسبات التعيي  العا  ألو اعبامعع ذحيث ال زبتيف  حلائحلا لوفبيداريا ذعن رييي اػبحلائ  
ييا ت   إ اؼبرحية ال  رين،رد را مرحية الشباب سوال الن،بية لو ال،يديولوجية لوالعايية ألو االجتعاعية ذإذ يمرأ ع

العديد من الت ًنات عيى عاداريا لو يعا لواذبا اريا االجتعاعية ذلوعيى عبل اريا لوريحلر اريا مث اآل رين ريتحلا   إ 
اغبالة الحللية   ً الت ًنات مث الت ًنات اعببعية لواالن،عالية لوالعايية ذ هو ر ا يت لر دبتعوعة من العواما ال اريية

ائا لوريعييعا ذلًو لي العواما لوالبدنية ذلومد   يوإ من العا ا ت لوالعيوب اعببعية ذلوحالتا الن،بية ذلومبتو  ًذ
اعبو األسرا لواغبياة اؼبدرسية لور اؽ البنذ  ً لوعادات اأتعث لوريااليدإ ذلولٌن   ا ال يعين انا ال ريوجد  البيئية
امعع ذال ب س ذلولٌن  با التمرؽ إ ى  حلائ  المال  اعب 2 حلائ  لوفبيدات عامة سبيد سيوؾ المال  اعبامعع

ر بع  اؼبيوؿ لواالذبا ات لوالحل،ات االجتعاعية العامة ال  سبيد را المال  اعبامعع نوجد ا  يعا ييع :  أف نً 
إحباس الشاب ب ارييتا لورغبتا الشديدة ت ري ًيد ا ذ هو   يعد ل،بل ص ًنا ال يبعح لا باغبديث لوإبدال  -

دإ بٌن اعبعاعة.لومييا ت   إ ال، ة إ ى جي  انتباإ اآل الرأاذ   رين حولا بشىت الوسائا سعيا منا إلفهار مًر
الرغبة الشديدة ت التلرر من البيمة األسرية ذلوما ري،رضا عييا من ألوامر ذؿبالوال االستابلؿ ب اريا عن لريق  -

 ا تيار مبلببا ذلوريبروبا شعرإ.
 الٌثًن من حاجاريا الن،بية .مييا إ ى االن عاـ إ ى صباعة ر اؽ من سنا ذال ين هبد معه  ما يرضع  -
 االعتنال باؼباهر اػبارجع. اال تعاـ لو -
 االنموال. التخيع عن العدلة لو لو ذؾ ت النشالات اعبعاعية اؼبختي،ةزيادة الرغبة ت االش ا -

                                                 
  22ذ ص1985ذ 1ذ سيبية عا  اؼبعر ةذ الٌوي ذ طعبد البتار إبرا ي : اإلنباف لوعي  الن،و 1
 بنمينةذ ظبًنة منحلورا: اذباإ الميبة اعبامعيٌن كبو مٌانة اؼبرأة العاميةذ رسالة ماجبتًن ت عي  اجتعاع التنعيةذ معهد عي  االجتعاعذ جامعة  2
  36(ذ ص2000-2001)
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 أما اػبحلائ  ال  يتعيد را المال  ت   إ اؼبرحية لوال    ريٌن موجودة ت اؼبراحا الباباة ال  مر را  بلؿ
 مراحا مبوإ ذ يعٌن اقباز ا  يعا ييع:

 الخصائص الجسمية: .1.2 
يعترب النعو اعببعع أ   جوان  النعو ت   إ اؼبرحية ذحيث يعترب أدؽ مؤشر إف   يٌن اؼبؤشر الوحيد ؽب إ 

 اؼبرحية ذلويشتعا عا ماهرين من ماا ر النعو ال،بيولوجع ألو التشروبع لوالنعو الع وا .
لتشروبع  و مبو األجهدة الدا يية غًن الاا رة ليعياف ال  يتعرض ؽبا المال  ألنال البيوغ لوما لواؼباحلود بالنعو ا

أما النعو الع وا يتعثا ت مبو األبعاد اػبارجية ليمال    لوريشعا ب لي بوجا  اص مبو ت ال دد اعبنبيةذ بعدإذ
   1  ريحلمل  ععيية النعو.ًالموؿ ذالوزف ذالعرض ذلوالت ًن ت مبلمح الوجا ذلوغًن ا من الاوا ر ال

 لويٌوف ت   إ اؼبرحية مبو العااـ أسرع من مث الع بلت ...لورينعو أع ال التناساً  لي مبوا سريعا. 
ور ألوؿ من اإلناث بشٌا لواضح لويبتعر اغباؿ بعدإ   ا اعبنبٌن ذلويٌوف الً   ً لويدداد الموؿ زيادة ل،ي،ة عند

ً  لي  يعا بعدإ ذلوريت ح ً لي  يعا بعدإ ذلوريت ح النب  اعببعية ذلويتعد د بشٌا لواضح ذلويبتعر اغباؿ
 النب  اعببعية الناضتة ذلوريتعدؿ نب  الوجا ذلوريبتار مبلؿبا ذلويت ح رببن ت صلة المال . 

ع إ ى االستارار لوالرزانة لوالتآزر  عذ حيث يا ب النشاط اغبًر ًعا يت  ت   إ اؼبرحية برلوز ماا ر الن ج اغبًر
ية بحل،ة عامة. التاـذ لوريدداد اؼبهارات لومن  نا يت ح لنا أف   إ اؼبرحية ريتعيد بت ًنات عني،ة ذلوذلي  اغببية لواغبًر

ت جوان  النعو اعببعع التٌوينية لوالوفي،ية لويا ب من  بلؽبا المال  من يٌوف راشدا ذإال أف ذلي ال يبٌن 
بًنة  يعا بينه  ذلوعييا  اف فهور رييي اػبحلائ   ً  د ىبتيف  يعا بينه  حب   أف يٌوف عاما الف  ناؾ  رلوؽ

ا  رد.  لبيعةً 
ا عيى سيوؾ المال  سوال من الناحية الن،بية ألو  لوريبدلو أنبية النعو اعببعع ت األلر ال ا ريً 
يها نتاج لنارة المال  ال  رينتاا ب، ا  االجتعاعية ذببب  عبل ة المال  مث ن،با ذلوعبل تا باآل رين ذلًو

بنال عبل ة مث ال ات ذلومث اآل رينذ ال يبٌن  حليها عن بع ها البع  ذلو  ا ال بيةذ لواالحتٌاؾ باآل رين إ ى 
ا ؾبتعث لا ريربيتا اػباصة النابعة من ج لورإ التارىبية لوانتعائا اغب ارا لولوا عا اؼبعايش اؼبت،اعا مث   ً ما ي،بر لنا أف

 2العواما الدا يية لواػبارجية.
 الخصائص العقلية: .2.2

ريولئة إلعدادإ ليتٌيف الحلليح مث بيئتا  عر ية ليمال  ريمورا ينلو را كبو التعايد لوالتباينذريتمور اغبياة العايية اؼب
د ال،رلوؽ بٌن األ راد اؼبختي،ٌن.  اؼبت ًنةذ لواؼبعادةذ لوؽب ا ريبدلو أنبية اؼبوا   ألو الادرات ال  ريًؤ

تعا حبيث يتو ف عن لومن اػبحلائ  العايية ليمال  اعبامعع ت مرحيتا الععرية   إ أف النعو العايع   د ًا
ال العاـ يحلا أ حلاإ حوا  سن البادسة عشرذ لوال ينعو بعد ذليذ  النعوذ  اد أًد عيعال الن،و " أف مبو الً 
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ال  ا ما ريشا دإ من زيادة ال،ه  لواإلدراؾ بعد   ا البنذ إمبا  و نتيتة ليخربة لوالتتارب اؼبٌتببة ال الً  لًو
ًال العاـ عند اؼبرا اٌن اؼبو وبٌن  د يبتعر بعد البادسة عشر إ ى الثامنة اؼبورلوثذ لو د الحاوا أي ا أف مبو ال  

لوإصدار أحٌاـ عيى ما  عشر لو  ا معناإ أف المال  اعبامعع ذا  و  عايية ذبعيا  ادر عيى ربعا اؼببؤلولياتذ
ال يتو ف ت   ة ما بٌن البادسة  وبي  با من الا اياذ اف يعتاد  يعا م ى أف مبو الً   ً عشر إ ى لٌن ما

حيث أًدت أف   ا ما  و إال الوصوؿ إ ى مبتو  ن ج  الثامنة عشر ألو العشرين سنةذ  ندريا الدراسة اغبديثةذ
عا ريدؿ البلوث اغبديثةذ  ً ال يال لواؼبت،و ٌن لوالعبا رة يبتعر ت النعوذ الً  ال األًذ لولٌن بب ل شديد  أي ا أف ًذ

 حىت العاد اػبامو من الععر.
ال عيى ؿب ا  درة لائ،ية عيى نوع ما من أنواع   ا النشاط ًعا يدؿ الً   ً يا لوريدؿ  ً حلية النشاط العايع

عا يبدلو عند البع  الادرة العددية مثبل ريبدلو بوضوح ت  درة بع  األ راد عيى إجرال الععييات   ً العايعذ
ا  درة من الا  ً ال عن سرعة مبو  تبدأ  دراتذاغببابية األساسية ت سهولة لود ةذ   ا لوزبتيف سرعة مبو الً 

 سرعتا ت اؼبرا اة ذ مث يهدأ سباما ت منتحل،ها مث يبتار استارار رياما ت الرشد.
ال العاـ 20-14ال  أجرا ا عيى عينة من األ راد ري الوح أععار   بٌن ) " ًننوف" لولاد ألبت  أحباث سنة( أف الً 

ن18-14يتنا   ت سرعتا  يعا بٌن ) اؼبدرسة ت   ا اؼبد  الععراذ  سنة( لو اصة عند ال،تيات البلئع يً 
بًن باؼببتو  التعييعع ال ا يحلا إليا ال،رد ت دراستاذ لٌن اؼبوا   لوالادرات   ً لو  ا التنا   يت لر إ ى حد
العايية األ ر  ري ا ت مبو ا لوريباينهاذ لو اصة الادرات الي ويةذ لو اؼبيٌانيٌية لواؼبٌانية أا  درة المال  عيى 

يبهاذ لو درريا عيى  ه  األلوضاع اؼبختي،ة  ه  األل،اظ لواستخدامه اذ لو درريا عيى حا األجدال اؼبيٌانيٌية لوريًر
 األشٌاؿ .

يدإ ت   إ اغبالة ت اؼبوضوعات ال،ٌرية اؼبتعيدةذ  نتدإ مياال إ ى  رالة اؼبوضوعات  ًعا يدداد المال  اعبامعع ريًر
 جية ت الحللف لواأبلت.الدينية لوالبياسيةذ لومتابعة اغبوادث لواأل بار احمليية لواػبار 

تعا لويحلبح ي،ٌر ري،ًٌنا  يب،ياذ لو و ت   إ اؼبرحية يبيا إ ى الت،ًٌن الديينذ  ًعا أف  يالا يٌوف  د مبا لوًا
ً  نا يريد أف يٌوف  رة اآللية لوييت  إ ى اؼبنا شة لواحملاجةذ لوإ ى االعتعاد عيى اؼبنمق أًثر من اعتعادإ عيى ال ًا

 أتعث.لن،با مبادئ عن اغبياة لوا
ً  لي عيى التلحلياذ لوالبرعة ت الارالة لويبتميث المال  اإلحالة بادر  لوريدداد  درة المال  ت   إ اؼبرحية
عا ريدداد  درة المال  عيى ازباذ الارارات لوالت،ًٌن لن،با بن،با ذ لويت عن   ً اإلمٌاف دبحلادر اؼبعر ة اؼبتدايدةذ

ثًنا ألو ممياا  ذلي اال تيار لواغبٌ  لوالثاة بالن،و لواالستابلؿ  ً ت الت،ًٌن لواغبرية ت االستٌشاؼ دلوف الرجوع
عا ريدداد الادرة عيى االريحلاؿ   ً ً  لي الت،ريق بٌن اؼبرغوب  يا لواؼبعاوؿ لوبٌن الوا عع لواؼبثا  إ ى اآل رين لويت عن

 1أًثر لوا عية.العايع مث اآل رين لواستخداـ اؼبنا شة اؼبنماية لوإ ناع اآل رين لوريتمور اؼبيوؿ لواؼبمامح لوريحلبح 
 . الخصائص النفسية:3.2
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ريعترب اػبحلائ  الن،بية أحد ماا ر النعو لومٌعية لا ت الو   ن،با لوريت لر   إ اػبحلائ  باػبحلائ  البدنية 
 نعو ال دد اعبنبية ري عا ت مو ف ال وببد عييا  هو بٌن ان بالا لوربٌعا ت ن،با ألو  لواعببعية ليمال ذ

ثًنا ما ينتاب الميبة ذلي انحلياعا لين،و لوشهواملا لونتي ثًن التايبات ت مداجا لًو تة ؽب ا قبدإ سريث االن،عاؿ لًو
فبا يبعد   عن  الشعور باػبوؼ لوالايق حىت االضمراب ت بع  اغباالت عندما ي،ٌرلوف ت مبتابيه  اؼبهينذ

 الت،اؤؿ لواالستارار لومن شبة نا  ال،عالية.
لعائيية لوباعبو االجتعاعع البائد ت عائيتاذ   ا مشاجرة رينش  بٌن لويت لر النعو الن،بع لد  المال  بالعبل ات ا

لوالديا ريؤلر ت ان،عاالرياذ لوريٌرار اؼبشاجرات يؤ ر مبوإ البوا الحلليح لويعوؽ اريدانا االن،عا  لو د يثور المال  
النداع الن،بع عيى بيئتا اؼبندلية ألو يٌب    إ الثورة ت أععاؽ ن،با لويحلبح يعاين ب لي من أنواع ـبتي،ة من 

أما العبل ات العائيية  ال ا ياف با عيى حا ة اؽبالوية  إما اػب وع لوإما العحلياف لوإما االناباـ عيى ن،باذ
تعاؿ ن تا االن،عا  لوالبًن با  دما كبو مبتويات االريداف الوجداين لومليئ لا  الحلليلة البوية  تباعدإ عيى ًا

 ات العائيية النعو االن،عا  ليمال  لو د ريباعدإ ت ريمورإ لوبيوغ جوا ن،بيا صاغبا لنعوإ لو ٌ ا  د ريعوؽ العبل
 ن تا اؼبرجو.

بًنا ت الت لًن عيى ان،عاالت المال  حيث زبتيف   ً ًعا قبد من جهة لانية أف معايًن اعبعاعة رييع  دلورا
  ت ل،ولتا ال مرا اتا لوشبابا  بع  األمور ال  ري لي المال االستتابات ريبعا ليعراحا الععرية ت ل،ولتا لو

ريثًن ضلٌا ت مرا اتا ألو شبابا لو ٌ ا هبد المال  ن،با بٌن إلارين ـبتي،ٌن إلار ل،ولتا لوإلار مرا اتا 
ا   إ األشيال ت حيارياذ   ً ا لومثًناريا لوريؤلر لونتيتة ؽب ا قبدإ يشعر باغبرج بٌن أ يا لور ا ا لشعورإ با تبلؼ سيًو

عاؿ اآل رين لو ٌ ا ريت لر استتابتا االن،عالية ؼببتويات اؼبعايًن لوالاي  ال   تنلو با أحيانا كبو الشي ت أ عالا لوأ 
 ري،رضها اعبعاعة لوالثاا ة الاائعة عيى أ راد ـبتي،ٌن.

ًعا قبد من ظبات   إ اؼبرحية أي ا ظبة عدـ الثبات ال ا نبلحاا عند المال  لومحلدرإ التورير ال ا وبدث 
ن جهة لديا الادرة عيى ضب  ن،با ت اؼبوا ف ال  ريثًن االن،عاؿ  عندإ عند ؿبالور شىتذ حيث قبد المال  م

ًالبعد عن التهور لواالند اعذ لوالتاي  ألري،ا األسبابذ باإلضا ة إ ى  درريا عيى موا اة الناس لوالتعاما معه  
 لومعاميته  عيى أساس لوا ععذ لومن جهة لانية ال يت لر دبا ريحلورإ ان،عاالريا لوألو اماذ لو د قبد  ناؾ بع 
اػبحلائ  الن،بية يتعتث را المال  لوال ريوجد ت شخحلية المالبة  عن  حلائ  المال  أنا يشعر بوجود ذاريا 
لويتليى حب  العي  لوالثرلوة لوالشهرةذ لواالبتٌار لوالنشاط اؼببتعر لوالت لية لواؼبثا العييا لوربٌي  العاا لوالاوة 

بالنببة ليمالبة   غي  ما يتتيى ت ن،بها ح   لوالشتاعة لوعدة الن،و لواالستابلؿ لواح اـ ذرال اآل رينذ أما
 االلبلعالتابا لوال عفذ ح   من يعالوجلا لووبعيهاذ ال ًنة لوالاناعة لواألما لواالند اع لورال العوالف لوالوجدافذ

 1عدة الن،و الع،اؼ االعتداز ب ًن ا ح  الاهور.
 .الخصائص الروحية:4.2
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أما األمر األلوؿ  هو رلوح  از من الناحية الدينية ب مرين:لاد دؿ البلث العيعع أف المال  بوص،ا إنباف يبت
التدين إذ أف التدين اغبق ال ا ينبعث من أغوار ال،مرة اإلنبانية ال ياث ت عهد الم،ولة اؼببٌينة لوإمبا ياهر ت 

 عهد لو  ة الشباب ذعهد اغبرية لواالستابلؿ ال،ٌرا.
ر ا تعاـ اؼبربٌن من  أ دـ العحلور لوال يداؿ لو و أف   ا العحلر أما الثاين:  هو اغبديث عن اغبادث الديين ال ا ألا

ا التااليد.  ً إذف مرحية الشباب ريعترب  ع اؼبرحية ال  ياهر  يها الشعور الديين األصيا عند   و عحلر الشي ت
المال ذ لوليو شبة شي ت أف   إ الاا رة ربدث رب  ري لًن عواما ـبتي،ة  النعو اعببعع لوالعايع لوالن،بع 

 1لواالجتعاعع لا ت   إ الاا رة ذلارا ال سبيا إ ى إنٌار ا.
 .الخصائص االجتماعية:5.2

 اػبحلائ  االجتعاعية  الحلية  وية جدا بٌن النعو اعببعع لوالعايع لوالوجداين لوبٌن النعو اػبياع لواالجتعاععذ
ة مث مؤلرات البيئة ال  ليمال  ال ريعدلو أف ريٌوف نتاجا لت،اعا  حلائحلا اعببعية لوالعايية لوالرلوحية لوالن،بي

"غددإ اعبنبية التناسيية من ش جلا أف  لويت ح النعو االجتعاعع لد  المال  لويتتيى ألرإ  يعا ييع: يعيش  يهاذ
ربدث لا ميبل كبو اعبنو اآل ر لوري ًن من لرياة ريعاميا مث   ا اعبنو ت اؼبوا ف ال  يٌوف  يها اعبنو اآل ر 

ا ا عا يتلبو سيًو ا".أحد عناصر اذً   الجتعاعع نتيتة لتعيد  درريا العايية لوزيادة لوعيا لوإدرًا
ال االجتعاععذ لو و الادرة عيى التحلرؼ ت اؼبوا ف االجتعاعية لوالتعرؼ عيى اغبالة الن،بية  ًعا ينعو الً 

ر األظبال لوالوجوإذ لوالادرة عيى مبلحاة البيوؾ اإلنباين لوالتنبؤ با من بع  اؼباا  ر ليعتٌي ذ لوالادرة عيى ريً 
 لورلوح الدعابة لواؼبرح.

اف ىب ث   ً لوت   إ اؼبرحية يشعر المال  ألو اؼبرا ق برغبة  وية ت االستابلؿ ت ري،ًٌنإ لوأععالا عن األسرة لومن
ؽب  من الٌبار لو و وبالوؿ أف يتخ  مثبل  اصا باذ لول لي ظبي    إ اؼبرحية دبرحية عبادة األبماؿ )ت العي  

 ذالرياضة ذاإلصبلح....(.
ماا ر البيوؾ االجتعاعع ت   إ اؼبرحية  ية األنانية لوري،ه  الشباب غباوؽ اعبعاعة ال  يعيش  يها لورغبتا لومن 

ت رييبية الواج  حىت لولو أد  با ذلي إ ى الت ليةذ غًن أنا  د يبرؼ ت   ا الشعور بالواج  إ ى درجا 
مث معايًن الوالدينذ  تم،و إ ى البمح  اؽبوس لوالميشذ لورياهر  مورة ذلي عندما ريت ارب معايًن   إ اعبعاعة

فا رة يعاين منها الٌثًن من الميبة لواؼبتعثية ت النداعات بٌن اآلبال لوالميبةذ   ا األ ًن ال ا ياف حائرا ت 
العديد من اؼبوا ف بٌن رييبية متميبات اعبعاعة ألو األسرة ألو دبعىن أ ر بٌن التبعية الوا عية ال  ري،رض ن،بها من 

 .اػبارج 
ري لًن الثاا ة ت ععيية التنشئة االجتعاعية  لويت لر مبو المال  االجتعاعع ت   إ اؼبرحية بعدإ عواما لومنها:

 لوالتمبث االجتعاعع سوال ت ذلي الثاا ة اؼبادية ألو غًن مادية.
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ة التعييعيةذ لًو لي ري لًن األسرة )حتعها لونوعية العبل ات األسرية لواؼببتو  التعييعع(ذ لوصباعة الر اؽذ لواؼبؤسب
 لولوسائا اإلعبلـ.

ا   إ اػبحلائ  ببل استثنال ؾبتععة ريؤلف   ً لوت  تاـ حديثنا عن  حلائ  المال  اعبامعع يبٌننا الاوؿ أف
امية متدنة ناضتة من صبيث اعبوان ذ  ً  ادرا  سبنلا الادرة عيى التٌيف مث لوسما االجتعاعع لوالمبيععذ شخحلية

 1 اؿ من الشٌوؾ لواالضمراب. عيى ر ث التلدا لوالتميث ؼببتابا زا ر
 .حاجات الطالب الجامعي:3

عا  و معيـو  ع اال تاار إ ى شعل ما إذا لوجد ا حاق اإلشباع لوالرضا لواالرريياح ليٌائن اغبعذ لواغباجة   ً اغباجة
شعل ضرلورا إذ أف  حلائ  أا شخحلية ريتو ف عييهاذ لورينبث من حاجات ال،ردذ لومد  إشباع   إ 

 2اغباجات.
لولرؽ إشباعها ي يف إ ى  دراريا مبتو  أ  ا لينعو دبختيف  عر ة حاجات المال  اعبامععذلوال شي أف م

 ييع: جوانباذ لوهبعيا يتوا ق مث بيئتاذ لوأ     إ اغباجات ما
 .الحاجة إلى األمن:1.3

ذ أنا وبتاج وبتاج المال  اعبامعع إ ى الشعور بالمع نينة لوباألمن لواالنتعال إ ى صباعة األسرة لوالر اؽ ت اأتعثذ إ
ا العواما اػبارجية اؼبهددةذ لويشعرإ باألمن ت حاضرإ لومبتابيا   ً إ ى الرعاية ت جو أمن يشعر  يا باغبعاية من
لوهب  مراعاة الوسائا ال  ريشبث   إ اغباجات لد  المال  حىت ال يشعر بتهديد  مًن لٌيانا فبا يؤدا إ ى 

ية  د ريٌوف انبلابية ألو عدلوانية لو  ييع: اغباجة إ ى االس  ال لوالراحةذ  ريت عن   إ اغباجة ماأسالي  سيًو
يا الشخحلية.  اغباجة إ ى الش،ال عند اؼبرضذ اغباجة إ ى اؼبباعدة ت حا مشًا

 .الحاجة إلى الحب والقبول:2.3
وب ريعترب   إ األ ًنة من أ   اغباجات االن،عالية ال  يبعى المال  إ ى إشباعها  هو وبتاج إ ى أف يشعر أنا ؿبب

لوأنا مرغوب  ياذ لوالمال  ال ا ال يشبث   إ اغباجة  إنا يعاين من اعبوع العال،عذ لويشعر أنا غًن مرغوب  ياذ 
 لويحلبح سعل التوا ق م مربا ن،بيا.

 .الحاجة إلى التقدير االجتماعي:3.3
اغباجة يبٌن وبتاج  المال  إ ى أف يشعر أنا موضث ريادير لو بوؿ لواع اؼ لواعتبار من اآل رين لوإشباع   إ 

المال  من الاياـ بدلورإ االجتعاعع البيي  ال ا يتناس  مث سناذ لوال ا ربددإ اؼبعايًن االجتعاعية ال  ريبيور 
   ا الدلورذ لورييع  ععيية التنشئة االجتعاعية دلورا  اما ت إشباع   إ اغباجة.

 .الحاجة إلى تأكيد الذات:4.3
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فل وباق ذاريا لويعرب عن ن،با ت حدلود  دراريا وبتاج المال  إ ى أف يشعر باح اـ ذاريا لوري  ً  ًيد ا لوأنا
د  لوإمٌاناريا لو  ا يحلاحبا عادة اح اما لآل رين لويبعى دائعا ليلحلوؿ عيى اؼبٌانة اؼبرمو ة ال  ريعدز ذاريا لوريًؤ

عا وبتاج إ ى استخداـ  دراريا استخداما بنال.  1أنبيتها لو و  نا وبتاج إ ى ععا األشيال ال  ريربز ذارياً 
 .الحاجة إلى الحرية واالستقالل:5.3

يحلبو المال  ت مبوإ إ ى االستابلؿ لواالعتعاد عيى الن،و لو و وبتاج إ ى ربعا بع  اؼببؤلولية مث ربعا اؼببؤلولية 
 ًامية لووبتاج إ ى ريبيًن أمورإ بن،با دلوف معونة من اآل رين فبا يديد لاتا بن،با.

 .الحاجة إلى االنجاز والنجاح:6.3
لمال  إ ى التلحليا لواالقباز لوالنتاحذ لو و يبعى دائعا عن لريق االستمبلع لواالستٌشاؼ لوالبلث وبتاج ا

لورال اؼبعر ة اعبديدة حىت يتعرؼ عيى البيئة احمليمة باذ لوحىت ينتح ت اإلحالة بالعا  من حولاذ لو  إ اغباجة 
 لورينعية شخحليتا. أساسية ت ريوسيث إدراؾ المال ذ

 .الحاجة الجنسية:7.3
رنا ا سابااذ لورينش   عترب اغباجة اعبنبية من اغباجات األساسية ت حياة المال ذري إضا ة إ ى اغباجات ال  ًذ

اغباجة اعبنبية عن رغبة العاا لواعبنو لوالن،و ت البلث عن شعل يييب احتياجاملاذ لو  إ األ ًنة  ادرة عيى 
بت   إجلا رينلرؼ عن مبار ا   ً ا ميٌات المال ذ لوإذا ما  ً المبيعع إ ى مبار ذ ر ذلي أف الدا ث ربريي

بًنا من لوجهة التوا ق لوالحللة الن،بيةذ لوييع    ً ا ري لًنا اعبنبع من أ   الدلوا ث ال،يديولوجية ال  ريؤلر ت سيًو
الدا ث اعبنبع دلورا  اما ت حيارياذ ذلي أف ال، ة ال  يعيشها مييئة بالت ًنات الدا يية لوؽبا ألار ا عيى النواحع 

 لواالجتعاعية. الن،بية
 .الحاجة إلى االستقرار االجتماعي:8.3

ً  لي رينعو لد  المال  اغباجة إ ى االستارار االجتعاععذ لولن ريييب   إ اغباجة لوريتلاق إال  ت   إ اؼبرحية
بتٌوين أسرة عيى اعتبار أف األسرة  ع لوحدة اأتعث ال  يبارس أ راد ا عبل ات معينةذ ريؤدا إ ى جو يبودإ 

 2ـ لوالتآزر.االنبتا
 .مشكالت الطالب الجامعي:4

ليو  ناؾ  رد ت   إ اغبياة إال لولا مشٌبلريا لومشٌبلت المال  اعبامعع ريتنوع  عنها ما  و مرريب  باعبان  
الن،بع لومنها ما  و مرريب  باعبان  االجتعاعع لومنها ما  و مرريب  باعبان  اال تحلادا لو يعا ييع عرض ؽب إ 

 اؼبشٌبلت:
 المتعلقة بالجانب النفسي:.المشكالت 1.4
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من أ   اؼبشٌبلت الن،بية ال  يعاين منها المال  ت   إ اؼبرحية ن    عيى سبيا اؼبثاؿ اؼبشٌية اعبنبية حيث 
ينش  نداع بٌن اغباجة إ ى اإلشباع لوبٌن التااليد الدينية االجتعاعية لويديد من حدة   ا النداع فهور التورير الن،بع 

 عا ة اإلشباع اعبنبع.الناشئ عن استعرار إ
 .المشكالت المتعلقة بالجانب االجتماعي:2.4

ا االجتعاعية ال  يعاين منها المال  ت   ا اأاؿ ما يبعى بوا عية الٌبارذ لومثالية الشباب حيث أف  من اؼبشًا
لواؼببؤلوليات المال  باعتبارإ شاب لوحبٌ  ريٌوينا الن،بع لواالجتعاعع يتتا ت أغي  األحياف إ ى ر   اؼبعايًن 

ا ما  و مثا ذ لو لوسائا اإلعبلـ اغبديثة ري،تح   ً لوالتوجيهات ال  يبارسها الٌبارذ ذلي أف المال  مولث عن
لو  ا  ريميعات المال  لولعوحا إ ى مد    يعر ا ذباؤإ با أف سيمة اآلبال ت اأتععات ريشٌا عائاا لومشٌبلذ

الناريج عن اغبًنة بٌن التعبي بالتااليد الولنية ألو الناا عن بدلورإ يؤدا إ ى نوع من الايق لوالتشاـؤ ألو التلدا 
  بل عن أف الثاا ة اؼبتخحلحلة اؼبعادة أصبل  ت يد اؼبتخحلحلٌن اؼبهنيٌن عادة   البيداف ال ربية اؼبتادمةذ

 ً ساري ة اعبامعاتذ  ه  يدلودلوف المال  دبعارؼذ لوالمال  حبٌ  ريٌوينا العيعع لومرحيتا الدراسية ير  العا  من
عا نعي  أف المبيعة النارية محلبوبة ت  ال  ال عوج ت جدرانا   ً  بلؿ مثا عييا هبد ا سارية  يعا يدرساذ ألننا

لور ا يٌوف المال  أسرع من غًنإ حبا  لوال ريشوإ ت النب  ال  ربٌ  ألرا ا إذ ريحلا إليا اؼبعيومات بعد ن تاذ
ثًنة حٌن ي،اد الٌبار ليٌعاؿ لوممالبتا با. من  نا ريديد ال،توة بٌن األب لوا  ً ا البن لورينتج عن ذلي مشًا

 درمل  عيى  ه  المال  ألو االبن  هٌ ا وبدث النداع لويباى مبتعر لومتواصا ألف اعبديد ال ييبث أف يٌوف ألو 
يحلبح  ديباذ لومن  نا هبد المال  ن،با حائرا بٌن إرضال الوالدين ألو اؼبعارضة لوإلبات رأيا لومن مث ريتٌوف لديا 

 1تعاعية.مشٌية اج
 .المشكالت المتعلقة بالجانب االقتصادي:3.4

عدـ التعٌن من   ً ريتعيق اؼبشٌبلت ت   ا اأاؿ دبد  الت لًن اؼبباشر لوضث األسرة اال تحلادا عيى المال ذ
ا وبتاجاذ لواال تاار إ ى سٌن مبلئ ذ  ً اتذ لًو ا صعوبة إهباد  اغبحلوؿ عيى  ً لوعدـ اغبحلوؿ عيى محلرلوؼ

ا   ا  د   ً ا ت   ا اأاؿ ريٌوف معياة ألا مشرلوع يريد بناؤإذ لوهب  أف نشًن إ ى أف   إ ععاذ  ىبيق مشًا
ا اإلمٌانياتذ بالتا  ال  ً ا الميبةذ  هناؾ من لديا  ً يعاين من مشٌية  اؼبشٌية ليب  عامة أا ال رينمبق عيى

 ت   ا اأاؿ.
ن نا   درة المال  عيى التٌيف مث لو ٌ ا قبد أف اؼبشٌبلت ال  ريواجا المال  ت حياريا ريعرب عادة ع

ان  إما أف سبثا صورة من صور عدـ التٌيفذ فبا يرجث   ً اؼبوا ف ال  يحلاد ها ت مرحية حيارياذ لواؼبشٌية أيا
أصبل إ ى الحلعوبات ال  ياابيها المال  ت جامعتاذ لوال يبتميث التوا ق معهاذ لوإما أف سبثا صورة من صور عدـ 

ية بع ها مرريب  باأاؿ الن،بعذ التٌيف اؼبند ذ لومن   نا قبد أف اؼبشٌبلت المبلبية ريتخ  صوراذ لوماا را سيًو
لوبع ها باأاؿ االجتعاععذ لو بع ها باعبان  اال تحلاداذ لوبع ها األ ر بالتلحليا الدراسعذ لومن  نا هب  
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اذ  لٌن الاوؿ أف دلور المبلب ت مواجهة مشٌية من مشٌبلريا اؼبتنوعة لويتلدد حينعا يٌوف لوا ع يا ت إدرًا
عا يبلث عن األسباب ال  أدت إ ى   ً ا هب  أف ياابيها بحلراحةذ لوال يتهرب منها يواجا مشٌية من اؼبشًا

                         1فبا يتمي  منا ربيييهاذ لوالتعرؼ عيى دلوا عهاذ لوبالتا  الت  ي  ألو التٌيف معها. اؼبشٌيةذ
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 الخالصة:
ا يتعيق باعبامعة لونااـ التدريو  يها لوالمال  اعبامععذ لوما يبٌن  ولا  و أنا ال حالول   بلؿ   ا أف أ  م

ىبتيف الناف  يعا ليتعيي  العا  من أنبية ؿبورية لوأساسيةذ لوعائد ميعوس لولرا ليتنعية دبختيف جوانبهاذ  هو أحد 
ً  حد األلراؼ ال،اعية ت أ   اؼباومات األساسية ليدلولة اغبديثةذ لورينبث أنبية   إ األ ًنة من أنبية ال مبلب

الععيية التعييعية لوال ا يعد شبرملا النهائيةذ   ا المال  ال ا يبتيي  درات إف أحبن رينعيتهاذ لواعتربت من أ   
األلولويات ت برامج لومنا ج لوأ داؼ اعبامعاتذ أ ي  صاحبها لياياـ ب صع  اؼببؤلوليات لوريو  أعيى الايادات 

يا ربديات لو   ر انات.ت اأتعثً 
إف المال  اعبامعع  و إنباف لا مشاعرذ لولا أ داؼ لولعوحات ريتتبد   إ األ ًنة من  بلؿ شخحليتا ال  
ا ة الرسائا اؼبوجهة إليا   ً ريٌون  ب،عا مبوإ العايع لوالن،بع لواالجتعاععذ لو  إ الشخحلية ذبعيا  ادرا عيى  ه 

اإلذاعةذ التي،ديوفذ ألو اؼببؤلول  ً ٌن ت اعبامعة لو ارجهاذ لواالستتابة ؽب إ الرسائا سوال سوال من لوسائا اإلعبلـ
إهبابا أـ سيباذ لوؽب ا  إف اأتعث الناجح  و ال ا يو  ا تعاما لورعايتا اؼببتعرة ؼباا ر النعو ال  يبر را المال  

ادرة إنبانيةذ لولا ة اج  ً تعاعية حبيث هبعا منا أ دا ا لتنعية ريعييعيةذ لووبالوؿ االست،ادة من حبن ريوجيهها
ييع   يها اإلنباف دلورإ ب،عالية رينعية حاياية لوسريعةذ لواالررياال ببيد  و جعيا ت محلاؼ الدلوؿ اؼبتادمةذ إف   

 ناا من زععائها لو ادملا األلوائا.
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 تمهيد:
ائقذ حيث ريٌعن  يعة   إ البلوث ت ربٌ  الباحث ت إف البلوث العيعية ععوما ملدؼ إ ى الٌشف عن اغبا

اؼبنهتية اؼبتبعة  يهاذ  اؼبنهتية  ع رييي اؼبنا ج لوالمرؽ ال  رياـو عييها الدراسةذ لوبالتا   إف لوفي،ة اؼبنهتية 
رة ريتعثا ت صبث اؼبعيوماتذ مث الععا عيى ريحلني،ها لوريررييبها لو ياسها لوربيييها من أجا الو وؼ عيى لواب  الاا 

 لواستخبلص نتائتها.
ذ مث اؼبنهج العيعع اؼبتبث ت من حيث ؾباؽبا الدماين لواؼبٌاين ت   ا ال،حلا الدراسة االستمبلعية الباحث تنالوؿ 

البلثذ مث األداة اؼببتخدمة ت الدراسةذ حيث ريمرؽ إ ى الشرلوط العيعية ال  هب  أف ريتو ر ت األداة من صدؽ 
عا  اـ ب ب  ً   مت ًنات الدراسة لوححلر ؾبتعث البلثذ لوالعينة ال   اـ با تيار ا لوالمرياة ال  لولبات لوموضوعيةذ

 اعتعدت ت اال تيارذ لوذلي لتلديد ا. 
ي،ية ريمبيق اإلجرالات اؼبيدانية لوريمرؽ إ ى األسيوب اإلححلائع ال ا اعتعدإ ت ربييا     ً ًعا رينالوؿ ال،حلا

 خدمة.  اؼبعميات ال  ربحلي  عييها عن لريق األداة اؼببت
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 الدراسة االستطالعية: .1

ع،هـو ليدراسة االستمبلعية  ً ش،يةذ ملدؼ إ ى التعرؼ عيى اؼبشٌيةذ لورياـو  هع  ألوال  ً عبارة عن دراسة عيعية
ذ ألو عندما ريٌوف اؼبعيومات حوؿ ريٌوف اؼبشٌية   ريبلث من  با اغباجة إ ى   ا النوع من البلوثذ عندما

 .يييةاؼبشٌية  
ساس ريعترب الدراسة االستمبلعية من أ   اؼبراحا ال  هب  عيى الباحث الاياـ را  حلد الت ًد من لوعيى   ا األ

لوؽب ا  اـ الباحث بدراسة استمبلعية إ ى اؼبًر   مبلئعة مٌاف الدراسة لومد  صبلحية األداة اؼببتخدمةذ
دية ؿبعد  ي ر ببٌرة لولرح بع  األ سئية عيى بع  الميبة لًو لي التشالور مث األستاذ الرياضع باعبامعة اؼبًر

اف اؽبدؼ من   إ الدراسة صبث اؼبعيومات ال  ؽبا ارريباط لوليق لومباشر   ً اؼبشرؼ لوبع  األساري ة اآل رينذ لو د
 دبت ًنات الدراسة.

 المنهج المستخدم: .2

مة ؾبعوعة من الاواعد واس ى الٌشف عن اغباياة ت العيـو بإإف اؼبنهج  و المريق ال ا ياود الباحث   
 العيعية.

عيا ألو      ً لواؼبنهج الوص،ع أحد   إ اؼبنا ج العيعية اؼبعتعدة ت البلث لو و يحلف الاا رة لويعرب عنها ريعبًنا
ر عيا  يوضح مادار الاا رةذ ألو حتعها لودرجات ارريبالها مث الاوا ر اؼبختي،ة األ ر ذ لوعيى   ا األساس مت 

 ئعتا لولبيعة الدراسة ال  أجري .ريبين   ا اؼبنهج لوذلي ؼببل
 األداة المستعملة: .3

باالعتعاد عيى نوع اؼبعيومات لوالبيانات ال  أراد الباحث صبعهاذ أي ا الدراسة االستمبلعيةذ لوالو   اؼببعوح با 
أداة يعترب حيث لواإلمٌانات اؼبتاحة لوجد أف األداة اؼبناسبة لواألًثر مبلئعة إلجرال   إ الدراسة  ع االستبيافذ 

  عالة لولوسيية عيعية عبعث اؼبعيومات لوالبيانات مباشرة من محلدر ا األصيع.
 االستبيان: .4

ثًنا ت حبوث العيـو اإلنبانية   ً  و ؾبعوعة من األسئية مرريبة بمرياة منهتيةذ لويبتخدـ عبعث اؼبعيوماتذ يبتععا
اف من إعداد الباحث مت لوضث األسئية حب  احملالورذ لو د    ب  إ ى لبللة ؿبالور:لو االجتعاعيةذً 

   (.07إ ى العبارة ر    01)من العبارة ر   .اؼبٌتببات الابيية ليمال  اؼبعي  المحور األول: -
 (.16إ ى العبارة ر    08)من العبارة ر   .شخحلية المال  اؼبعي  المحور الثاني:  -
إ ى  17من العبارة ر   )زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ماياس ال بية الععيية. المحور الثالث: -

 ( 01(.)انار اؼبيلق ر  25العبارة ر   
 تحديد مجتمع البحث:  .5
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لوت  ."لواأتعث  و رييي اأعوعة اؼبنتهية ألو ال ًن اؼبنتهية من العناصر احملددة مبباا لوال  ريرريٌد عييها اؼببلحاات"
 ريانيات النشالات البدنية لوالرياضيةدراستنا ؾبتعث البلث  و ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا دبعهد عيـو لو 

اف  ببٌرة ا اؼبعيومات ال  ريوضح لنا ؾبتعث البلث لًو  ً حيث رياربنا من محليلة التدريو باؼبعهد  ادم  لنا
 لال  موزعٌن عيى طببة أ واج.159عدد أ رادإ 

 تحديد عينة البحث: .6

اف ا تيار العينة "ياحلد بعينة البلث رييي اأعوعة ال،رعية من عناصر ؾبتعث البلث "ذ لوعي  ً ى   ا األساس
من ؾبتعث البلث ال ا  و ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا دبعهد عيـو  %50بمرياة عشوائية لوبنببة 

تاب لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية ببٌرة   ً  العيـو ت العيعع البلث منهتيةلوذلي استنادا ؼبا جال ت
اف عددإ ب ث مئات ريٌوف نببة العينة اؼبعثية  ع ؼبوريو أقبرس "أف نببة أ  اإلنبانية  ً راد العينة من اأتعث إذا

اف سبثييها ليعتتعث لوريععي  النتائج أدؽ. لو50%  ً ان  نببة العينة أًرب  ً يعا  ع  :العينة العشوائية الببيمة " لًو
ت أف سبثا م،ردات لو ع أبب  أنواع العينات رغ  أجلا ريتبث  موات معرلو ة اؼبتعثية  عينة  ائعة عيى الحلد ةذ

مث ريوضث   إ  اأتعث ب لوراؽ يٌت  عييها حرؼ ألو ر   يبثا  ردا معينا من اأتعث حيث ال يبثا إال مرة لواحدةذ
يو لوزبي  جيداذ  ً بعد ا يارأ  مث لبتار منها عددا بمرياة عشوائية دبا يبالوا عدد العينة اؼبرغوبةذ األلوراؽ ت

لوحينعا يارأ ر عا يوا ق الر   اؼبٌتوب عيى الور ة  أا ت اذباإ أ اعذالباحث األر اـ عشوائيا حب  ال ريي  
 1.سيٌوف   ا الر   م،ردة من م،ردات العينة اؼبختارة

 المجال المكاني: .7

 .ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا دبعهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضيةًاف ريوزيث االستبياف عيى 
 المجال الزماني: .8

 2016ماا  07إ ى غاية  2016أ ريا 13من ًان    الدراسة
 ضبط الشروط العلمية لألداة: .9

 . صدق األداة:1.9
عا ياحلد بحلدؽ األداة مشوؿ االستبياف لٌا صدؽ األداة يعين الت ًد من أجلا سوؼ ريايو ما أعدت لاياسا  ً ذ

يث ريٌوف م،هومة لٌا من العناصر ال  هب  أف ريد ا ت التلييا من ناحيةذ لولوضوح  اراملا من جهة أ ر  حب
االستبياف عيى بع  األساري ة لينار إليها لوالت ًد من سبلمتها  ةيارأ ا ؽب ا ليت ًد من ذلي عرضنا استعار 

 (.  02لومناسبتها ليدراسة )أنار اؼبيلق ر  
 األدوات اإلحصائية المستعملة: .10

                                                 

56ذص 1999 دطذ  بنمينةذ ذدار البلث ذأسو اؼبنهتية ت العيـو االجتعاعية :  يا دليو 1
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 البيانات باؼبعامبلت اإلححلائية التالية: ةت معاعب اف الباحثاستع

حباب النب  اؼبئوية من أجا التعرؼ عيى الحلعوبات ال  ريواجا ليبة معهد عيـو ية:ئو النسب الم .1.10
 لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية عند ري دية ححلة ال بية الععيية.

 

 
 
 

 
  و عدد اإلجابات ت البديا الواحد  التكرار:
  و العدد اإلصبا  ليعختربين العينة:

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 الدراســـــة  نتائج عـــــــرض وتحليــــــل        
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 الفصل الثاني: عرض وتحليل النتائج
ش،  عنها الدراسة لوأ رزملا اؼبعاعبة  تمهيد: .1  ً إف اؼبعميات اؼبنهتية ريات ع عرض لوربييا النتائج ال 

ائج لوالتعاي  عنها اإلححلائية ليبيانات احملحلا عييهاذ حيث  عنا ت   ا ال،حلا بعرض لوربييا النت
ا مت ًن لعينة الدراسة ليتلاق من صلة ال،رضيات اؼبمرلوحة ت البلث.  لواستعراض  حلائ ً 

 عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية األولى: .2
                                                        .             يواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا صعوبة ت استل ار مٌتببامل  الابيية عند ري دية ححلة ال بية الععيية

 ألواجا مشٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيومات. :01العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :01الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يواجهوف مشٌية ت استل ار   و معر ة إذا
 لوريوفيف اؼبعيومات.

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 ابةاإلج
 

 التكرارات
 

 النسب المئوية
 

 %51.25 41 دائعا
 %25 20 أحيانا
 %23.75 19 أبدا

 %100 80 اأعوع

  لونب  اإلجابة.األلو ى العبارة يعرض نتائج اإلجابة عن: (1)الجدول رقم 
  

 
 
 
 

 يوضح النب  اؼبئوية لئلجابات عن العبارة األلو ى.(:1شكل رقم)
 التحليل:

أجابوا  19أجابوا )أحيانا(ذ لو 20أجابوا )دائعا(ذ لو 41اعبدلوؿ أف من اأيبٌن ال ا ياهر من  بلؿ 
دائعا  لديه  ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوامن %51.25أف نببة ياهر من  بلؿ الشٌا أي ا لو   )أبدا(
أحيانا  لوال  لديها%25نببتا ما ماارنة بال،ئة الثانية لوال  ريادر  ت استل ار لوريوفيف اؼبعيومات مشٌية

ليو لديه  أبدا أا مشٌية ت %23.75ذ ت حٌن قبد أف نببة  مشٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيومات
 استل ار لوريوفيف اؼبعيومات.

 أًثر من نحلف الميبة يواجهوف دائعا مشٌية ت استل ار اؼبعيومات لوريوفي،ها.نبتنتج أف  االستنتاج:

 

51.25 

25 

 دائما 23.75

 أحيانا

 أبدا
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 .رؼ البيداغوجيةأعاين من نا  اؼبعيومات لواؼبعا :02العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :02الهدف من العبارة نشاط بدين ريربوا يعانوف من نا  اؼبعيومات   و معر ة إذاً 

    لواؼبعارؼ البيداغوجية.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 

 
  العبارة الثانية لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (2)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . عن العبارة الثانية لئلجابات اؼبئوية نب اليوضح (:2شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 20(ذ لوأحياناأجابوا ) 23(ذ لودائماأجابوا ) 37ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
من الميبة يعانوف دائعا من نا  اؼبعيومات لواؼبعارؼ  %46.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

أما ما  ةمن الميبة يعانوف أحيانا من نا  اؼبعيومات لواؼبعارؼ البيداغوجي 28.75%البيداغوجية بينعا نببة 
 . ةغوجيمن الميبة ال يعانوف أبدا من نا  اؼبعيومات لواؼبعارؼ البيدا 25%نببتا  

 نبتنتج أف جا الميبة يعانوف من نا  اؼبعيومات لواؼبعارؼ البيداغوجية. االستنتاج:

 اإلجابة
 

 التٌرارات
 

 النب  اؼبئوية
 

 %46.25 37 دائعا
 %28.75 23 أحيانا
 %25 20 أبدا

 100% 80 اأعوع

 

46.25 

28.75 

25 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 أعاين صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية الباباة :03العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :03الهدف من العبارة  ً يعانوف صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات  نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

 .باباةالنارية ال
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 اإلجابة
 

 التٌرارات
 

 النب  اؼبئوية
 

 %40 32 دائعا

 %31.25 25 أحيانا
 %28.75 23 أبدا

 100% 80 اأعوع
 

  العبارة الثالثة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (3)الجدول رقم 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 الثالثة. عن العبارة اتلئلجاب اؼبئوية نب اليوضح (: 3شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 23(ذ لوأحياناأجابوا ) 25(ذ لودائماأجابوا ) 32ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
من الميبة يعانوف دائعا صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية  %40لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

يبة يعانوف أحيانا صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية الباباة أما ما من الم 31.25%الباباة بينعا نببة 
 من الميبة ال يعانوف أبدا صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية الباباة.  28.75%نببتا  

 نبتنتج أف أغي  الميبة يعانوف صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية الباباة. االستنتاج:

 

40 

31.25 

28.75 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .ت نا  اؼبراجث ال  ريتلدث عن معايًن اقباز ححل  ال بية الععييةألواجا صعوبة  :04العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :04الهدف من العبارة  ً صعوبة ت نا  اؼبراجث  يواجهوف نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

 ال  ريتلدث ف معايًن اقباز ححل  ال بية الععيية.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 نب  اؼبئويةال التٌرارات اإلجابة
 %37.5 30 دائعا
 %35 28 أحيانا
 %27.5 22 أبدا

 100 % 80 اأعوع
 

  العبارة الرابعة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (4)الجدول رقم 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 جابات عن العبارة الرابعة.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 4شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 22(ذ لوأحياناأجابوا ) 28(ذ لودائماأجابوا ) 30اأيبٌن  ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من
من الميبة هبدلوف دائعا صعوبة ت نا  اؼبراجث ال  ريتلدث  %37.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

ال   من الميبة هبدلوف أحيانا صعوبة ت نا  اؼبراجث 35%عن معايًن اقباز ححل  ال بية الععيية بينعا نببة 
من الميبة ال يعانوف أبدا صعوبة ت  27.5%ريتلدث عن معايًن اقباز ححل  ال بية الععيية أما ما نببتا  

 نا  اؼبراجث ال  ريتلدث عن معايًن اقباز ححل  ال بية الععيية. 
 .الععيية ت نا  اؼبراجث ال  ريتلدث عن معايًن اقباز ححل  ال بيةنبتنتج أف الميبة يعانوف صعوبة االستنتاج:

 

37.5 

35 

27.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .أعاين مشٌية ت االلبلع عيى درلوس مبوذجية ت ال بية الععيية :05العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :05الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يعانوف مشٌية ت اإللبلع عيى   و معر ة إذا

 درلوس مبوذجية ت ال بية الععيية.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 اإلجابة
 

 راراتالتٌ
 

 النب  اؼبئوية
 

 %37.5 30 دائعا
 %32.5 26 أحيانا
 %30 24 أبدا

 100% 80 اأعوع
  العبارة اػبامبة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (5)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة اػبامبة.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 5شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 24(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماأجابوا ) 30لوؿ أف من اأيبٌن ال ا ياهر من  بلؿ اعبد
من الميبة يعانوف دائعا مشٌية ت اإللبلع عيى درلوس  %37.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

لوس مبوذجية من الميبة يعانوف أحيانا مشٌية ت اإللبلع عيى در  32.5%مبوذجية ت ال بية الععيية بينعا نببة 
من الميبة ال يعانوف أبدا مشٌية ت اإللبلع عيى درلوس مبوذجية ت  30%ت ال بية الععيية أما ما نببتا 

 ال بية الععيية. 
 .أف نببة معتربة من الميبة يعانوف مشٌية ت اإللبلع عيى درلوس مبوذجية ت ال بية الععييةنبتنتج  االستنتاج:

 

37.5 

32.5 

30 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .  إعمال ري  ية راجعة ليميبةأجد صعوبة ت :06العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :06الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا هبدلوف صعوبة ت إعمال ري  ية   و معر ة إذا

  راجعة ليميبة.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 اإلجابة
 

 التٌرارات
 

 النب  اؼبئوية
 

 %36.25 29 دائعا
 %32.5 26 أحيانا
 %31.25 25 أبدا
 100% 80 عوعاأ

  العبارة البادسة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (6)الجدول رقم 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 جابات عن العبارة البادسة.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 6شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 25(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماأجابوا ) 29ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
من الميبة هبدلوف دائعا صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة  %36.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

من الميبة هبدلوف أحيانا صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة ليميبة أما ما  32.5%ليميبة بينعا نببة 
 من الميبة ال هبدلوف أبدا صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة ليميبة.  23.75%نببتا 

 .أف نببة معتربة من الميبة هبدلوف صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة ليميبةنبتنتج  االستنتاج:

 

36.25 

32.5 

23.75 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 أعاين من عدـ الادرة عيى  تح ؾباؿ اغبوار مث الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباة :07العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :07الهدف من العبارة  ً دـ الادرة عيى  تح نشاط بدين ريربوا يعانوف من ع  و معر ة إذا

 ؾباؿ اغبوار مث الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباة. 
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 اإلجابة
 

 التٌرارات
 

 النب  اؼبئوية
 

 %40 32 دائعا

 %37.5 30 أحيانا 
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
    اإلجابة.العبارة البابعة لونبيعرض نتائج اإلجابة عن : (7)الجدول رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 

 عن العبارة البابعة. جاباتية لئلئو نب  اؼباليوضح (: 7شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 30(ذ لودائماأجابوا ) 32ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
الادرة عيى  تح ؾباؿ اغبوار مث من عدـ دائعا  يعانوفمن الميبة  %40لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 
أحيانا من عدـ الادرة عيى  تح  يعانوفمن الميبة  37.5%بينعا نببة الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباة 

من عدـ  أبدا ال يعانوفمن الميبة  22.5%أما ما نببتا  ؾباؿ اغبوار مث الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباة
 . مث الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباةالادرة عيى  تح ؾباؿ اغبوار 

من عدـ الادرة عيى  تح ؾباؿ اغبوار مث الميبة نتيتة نا   يعانوفالميبة  أغي أف نبتنتج  االستنتاج:
 .اؼبعيومات الباباة

 

40 

37.5 

22.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 :ثانيةعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية ال .3

  دية ححلة ال بية الععيية.يواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا إشٌاال ت شخحليته  عند ري
 .نية لوالرياضيةدأعاين من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة ريدريو ال بية الب :08العبارة رقم

اف ليبة سنة لانية :08الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يعانوف من نا  الدا عية كبو فبارسة   و معر ة إذا
 مهنة ريدريو ال بية البدنية لوالرياضية.

 المعلومات المتحصل عليها:عرض 
 اإلجابة

 
 التٌرارات

 
 النب  اؼبئوية

 
 %52.5 42 دائعا

 %25 20 أحيانا
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
  العبارة الثامنة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (8)الجدول رقم 

 
 
 
 

 
 
 

 منة.عن العبارة الثا جاباتية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 8شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 20(ذ لودائماأجابوا ) 42ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة دائعا  يعانوفمن الميبة  %52.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة  أحيانا يعانوفالميبة  من 25%بينعا نببة ريدريو ال بية البدنية لوالرياضية 
من نا  الدا عية كبو فبارسة  أبدا يعانوف ال من الميبة 22.5%أما ما نببتا  ريدريو ال بية البدنية لوالرياضية

 مهنة ريدريو ال بية البدنية لوالرياضية.
 ارسة مهنة ريدريو ال بية البدنية لوالرياضيةمن نا  الدا عية كبو فب يعانوفالميبة أغي  أف نبتنتج  االستنتاج: 

 

52.5 

25 

22.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .أجد صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو  وج الميبة :09العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :09الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يعانوف صعوبة ت ربعا مبؤلولية   و معر ة إذا
 ريدريو  وج الميبة. 

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 النب  اؼبئوية لتٌراراتا اإلجابة
 %46.25 37 دائعا
 %31.25 25 أحيانا
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
 العبارة التاسعة لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (9)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة التاسعة.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 9شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 25(ذ لودائماأجابوا ) 37اعبدلوؿ أف من اأيبٌن  ال ا ياهر من  بلؿ
صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو دائعا  هبدلوفمن الميبة  %46.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

أما ما  الميبة صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو  وج أحيانا هبدلوفمن الميبة  31.25%بينعا نببة  وج الميبة  
 صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو  وج الميبة. أبدا ال هبدلوف من الميبة 22.5%نببتا 

 صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو  وج الميبة. هبدلوفالميبة جا أف نبتنتج  االستنتاج: 

 

46.25 

31.25 

22.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .أعاين صعوبة ت التعهيد ليدرس لوشرح  دؼ اغبحلة :10العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية  و معر ة :10الهدف من العبارة  ً يعانوف صعوبة ت التعهيد ليدرس  نشاط بدين ريربوا إذا
 .لوشرح  دؼ اغبحلة

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %43.75 35 دائعا
 %32.5 26 أحيانا
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 عبارة العاشرة لونب  اإلجابة.اليعرض نتائج اإلجابة عن : (10)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 جابات عن العبارة العاشرة.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 10شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماأجابوا ) 35ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
يعانوف دائعا صعوبة ت التعهيد ليدرس لوشرح ة من الميب %43.75لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

أما يعانوف أحيانا صعوبة ت التعهيد ليدرس لوشرح  دؼ اغبحلة من الميبة  32.5%بينعا نببة  دؼ اغبحلة 
 ال يعانوف أبدا صعوبة ت التعهيد ليدرس لوشرح  دؼ اغبحلة. من الميبة 23.75%ما نببتا 

 وبة ت التعهيد ليدرس لوشرح  دؼ اغبحلة.جا الميبة يعانوف صعأف نبتنتج  االستنتاج: 

 

43.75 

32.5 

23.75 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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ا ل وية عند ـبالب  ليميبة :11العبارة رقم  .ألواجا مشًا
اف ليبة سنة لانية :11الهدف من العبارة  ً ا ل وية عند  نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا يواجهوف مشًا

 ـبالبته  ليميبة.
 عرض المعلومات المتحصل عليو

 ةالنب  اؼبئوي التٌرارات اإلجابة
 %40 32 دائعا

 %37.5 30 أحيانا 
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
 العبارة اغبادية عشر لونب  اإلجابة.يعرض نتائج اإلجابة عن : (11)الجدول رقم 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 عن العبارة اغبادية عشر. جاباتية لئلئو نب  اؼباليوضح (: 11شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 30(ذ لودائماأجابوا ) 32اأيبٌن  ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من
ا ل وية عند ـبالبته  ليميبة دائعا  يواجهوفمن الميبة  %40لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة  مشًا

ا ل وية عند ـبالبته  ليميبة  أحيانا يواجهوفمن الميبة 37.5%نببة  بينعا  من 22.5%أما ما نببتا مشًا
ا ل وية عند ـبالبته  ليميبة. ال يواجهوفالميبة   أبدا مشًا

ا ل وية عند ـبالبته  ليميبة. يواجهوفالميبة جا أف نبتنتج  االستنتاج:   مشًا

 

40 

37.5 

22.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 .أجد صعوبة ت ريادًن النعوذج التعييعع ليميبة :12العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :12الهدف من العبارة  ً هبدلوف صعوبة ت ريادًن النعوذج نشاط بدين ريربوا   و معر ة إذا

 التعييعع ليميبة.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %41.25 33 دائعا

 %36.25 29 أحيانا 
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
 

  لونب  اإلجابة. عشر ةالثاني العبارةيعرض نتائج اإلجابة عن : (12)الجدول رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة لثانية عشر.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 12شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 29(ذ لودائماأجابوا ) 33ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
نعوذج التعييعع صعوبة ت ريادًن الدائعا  هبدلوفمن الميبة  %41.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

أما ما صعوبة ت ريادًن النعوذج التعييعع ليميبة  أحيانا هبدلوفمن الميبة  36.25%نببة  ليميبة بينعا
 صعوبة ت ريادًن النعوذج التعييعع ليميبة. أبدا هبدلوف ال من الميبة 22.5%نببتا 

 ميبة.صعوبة ت ريادًن النعوذج التعييعع لي هبدلوفالميبة جا أف نبتنتج  االستنتاج: 

 

41.25 

36.25 

22.5 

 دائما

 أحيانا

 أبدا



    عرض لوربييا النتائج                                                    اػباموال،حلا    

 

 
770 

 .أجد صعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبوا ف التعييعية :13العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :13الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا هبدلوف صعوبة ت ري،ويج الميبة ت   و معر ة إذا
 اؼبوا ف التعييعية.

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %43.75 35 دائعا

 %32.5 26 أحيانا 
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 

  لونب  اإلجابة. عشر ةالثالث يعرض نتائج اإلجابة عن العبارة: (13)الجدول رقم 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   جابات عن العبارة الثالثة عشر.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 13شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماأجابوا ) 35يبٌن ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأ
صعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبو ف دائعا  هبدلوفمن الميبة  %43.75لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

 أما ماصعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبو ف التعييعع  أحيانا هبدلوفمن الميبة  32.5%نببة  التعييعع بينعا
 صعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبو ف التعييعع. أبدا ال هبدلوفمن الميبة  23.75%نببتا 

 صعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبو ف التعييعع. هبدلوفالميبة  جاأف نبتنتج  االستنتاج: 

 

43.75 

32.5 
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 دائما

 أحيانا

 أبدا
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ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق :14العبارة رقم  .أعاين مشٌية تً 
ثرة عدد الميبة  ًاف ليبة سنة لانية و معر ة إذا   :14الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يعانوف مشٌية ت
 لو ية زمن التمبيق.

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 
 
 
 
 
 
 

 .عشر لونب  اإلجابة ةالرابع ارةالعبيعرض نتائج اإلجابة عن : (14)الجدول رقم 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة الرابعة عشر.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 14شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 24(ذ لوأحياناأجابوا ) 24(ذ لودائماأجابوا ) 32ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
ثرة عدد الميبة لو ية زمن الميبة من  %40لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة   ً يعانوف دائعا مشٌية ت

ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق الميبة من  30%نببة  التمبيق بينعا  ً أما ما يعانوف أحيانا مشٌية ت
ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق.من الميبة  30%نببتا   ال يعانوف أبدا مشٌية تً 

ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق.من الميبة  معتربة نببةأف نبتنتج  االستنتاج:   يعانوف مشٌية تً 

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %40 32 دائعا
 %30 24 أحيانا
 %30 24 أبدا

 100% 80 اأعوع

 

40 

30 

30 

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 أشعر باالرريباؾ لواغبرج عند الو وع ت األ مال أماـ الميبة :15العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :15الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا يشعرلوف باإلرريباؾ لواغبرج عند الو وع   و معر ة إذا

    ـ الميبة.   ت األ مال أما
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %42.5 34 دائعا
 %35 28 أحيانا
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
 .عشر لونب  اإلجابة ةاػبامب العبارةيعرض نتائج اإلجابة عن : (15)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 عن العبارة اػبامبة عشر. جاباتلئل يةالنب  اؼبئو يوضح (: 15شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لوأحياناأجابوا ) 28(ذ لودائماأجابوا ) 34ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
يشعرلوف دائعا باإلرريباؾ لواغبرج عند الو وع ت من الميبة  %42.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

يشعرلوف أحيانا باإلرريباؾ لواغبرج عند الو وع ت األ مال أماـ من الميبة  35%نببة  ينعااأل مال أماـ الميبة ب
 ال يشعرلوف أبدا باإلرريباؾ لواغبرج عند الو وع ت األ مال أماـ الميبة.من الميبة  22.5%أما ما نببتا الميبة 

 الو وع ت األ مال أماـ الميبة.يشعرلوف باإلرريباؾ لواغبرج عند من الميبة  نببة معتربةأف نبتنتج  االستنتاج: 
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 . أرريبي عند رؤية أستاذ اؼباياس   :16العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية:16الهدف من العبارة  نشاط بدين ريربوا يرريبٌوف عند رؤية أستاذ اؼباياس ؽب .  و معر ة إذاً 

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %45 36 دائعا

 %31.25 25 أحيانا 
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 .عشر لونب  اإلجابة ةالبادس العبارةيعرض نتائج اإلجابة عن : (16م:)الجدول رق

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 عن العبارة البادسة عشر.  جاباتية لئلئو نب  اؼباليوضح (: 16شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوأحياناأجابوا ) 25(ذ لودائماأجابوا ) 36 ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن
بينعا  عند رؤية أستاذ اؼباياس ؽب دائعا  رريبٌوفمن الميبة ي %45لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

ال من الميبة  23.75%أما ما نببتا  عند رؤية أستاذ اؼباياس ؽب  أحيانا رريبٌوفمن الميبة ي 31.25%نببة 
  عند رؤية أستاذ اؼباياس ؽب . أبدا ٌوفرريبي
 .عند رؤية أستاذ اؼباياس ؽب  رريبٌوفالميبة يأغي  أف نبتنتج  االستنتاج: 
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 :لثةعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثا .4

 يواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ماياس ال بية الععيية.
ية  :17عبارة رقمال  .-اإلجرائية–أجد صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو

اف ليبة سنة لانية :17الهدف من العبارة ت صياغة األ داؼ  صعوبة هبدلوف نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذاً 
ية   .-اإلجرائية-البيًو

 عرض المعلومات المتحصل عليها: 

  .عشر لونب  اإلجابة ةالبابع يعرض نتائج اإلجابة عن العبارة: (17)الجدول رقم 
 
 

 
 
 
 

 
 

 عن العبارة البابعة عشر. جاباتية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 17شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 20(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماوا )أجاب 34ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
هبدلوف دائعا صعوبة ت صياغة األ داؼ من الميبة  %42.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

ية يةمن الميبة  32.5%بينعا نببة  .-اإلجرائية-البيًو -هبدلوف أحيانا صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو
يةمن الميبة  25%أما ما نببتا  .-اإلجرائية   .-اإلجرائية-ال هبدلوف أبدا صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو

يةالميبة أغي  أف نبتنتج  االستنتاج:   .-اإلجرائية-هبدلوف صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %42.5 34 دائعا

 %32.5 26 أحيانا 
 %25 20 أبدا

 100% 80 اأعوع
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ع :18العبارة رقم  .أجد مشٌية ت التو يق بٌن اؼبوا ف التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو
اف ليبة سنة لانية :18العبارة الهدف من  ً نشاط بدين ريربوا هبدلوف مشٌية ت التو يق بٌن   و معر ة إذا

ع.  اؼبوا ف التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %45 36 دائعا

 %30 24 أحيانا 
 %25 20 أبدا

 100% 80 اأعوع
 .عشر لونب  اإلجابة ةالثامن ئج اإلجابة عن العبارةيعرض نتا: (18)الجدول رقم 

 
  

 
 

 
 
 
 

 جابات عن العبارة الثامنة عشر.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 18شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 20(ذ لوأحياناأجابوا ) 24(ذ لودائماأجابوا ) 36ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
هبدلوف دائعا مشٌية ت التو يق بٌن اؼبوا ف التعييعية من الميبة  %45لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

عذ هبدلوف أحيانا مشٌية ت التو يق بٌن اؼبوا ف من الميبة  30%بينعا نببة  ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو
عذ ال هبدلوف أبدا مشٌية ت التو يق من الميبة  20%ما ما نببتا أ  التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو

ع.   بٌن اؼبوا ف التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو
هبدلوف مشٌية ت التو يق بٌن اؼبوا ف التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ الميبة أغي  أف نبتنتج  االستنتاج: 

ع.  البيًو
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 . صياغة الوحدة التعييعية لوإ راجهاأجد مشٌية ت :19العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :19الهدف من العبارة  ً نشاط بدين ريربوا هبدلوف مشٌية ت صياغة الوحدة   و معر ة إذا
 التعييعية لوإ راجها.

 عرض المعلومات المتحصل عليها:
 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %42.5 34 دائعا
 %33.75 27 أحيانا
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 .التاسعة عشر لونب  اإلجابة يعرض نتائج اإلجابة عن العبارة: (19)الجدول رقم  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة التاسعة عشر.ية لئلالنب  اؼبئو يوضح (: 19شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوياناأحأجابوا ) 27(ذ لودائماأجابوا ) 34ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
هبدلوف دائعا مشٌية ت صياغة الوحدة التعييعية من الميبة  %42.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

أما ما  هبدلوف أحيانا مشٌية ت صياغة الوحدة التعييعية لوإ راجهامن الميبة  33.75%بينعا نببة  لوإ راجها
 .ٌية ت صياغة الوحدة التعييعية لوإ راجهاال هبدلوف أبدا مشمن الميبة  23.75%نببتا 

  هبدلوف مشٌية ت صياغة الوحدة التعييعية لوإ راجها.الميبة أغي  أف نبتنتج  االستنتاج: 
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 .أجد مشٌية ت اح اـ مبادئ التعي  لوأسالي  لولرؽ التدريو :20العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :20الهدف من العبارة  ً بوا هبدلوف مشٌية ت اح اـ مبادئ نشاط بدين رير   و معر ة إذا

 التعي  لوأسالي  لولرؽ التدريو.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %42.5 34 دائعا
 %33.75 27 أحيانا
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 .ةالعشرين لونب  اإلجاب يعرض نتائج اإلجابة عن العبارة: (20)الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 جابات عن العبارة العشرين.ة لئلالنب  اؼبئوييوضح (: 20شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوأحياناأجابوا ) 27(ذ لودائماأجابوا ) 34ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
اـ مبادئ التعي  هبدلوف دائعا مشٌية ت اح  من الميبة  %42.5لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

هبدلوف أحيانا مشٌية ت اح اـ مبادئ التعي  من الميبة  33.75%بينعا نببة  لوأسالي  لولرؽ التدريو
ال هبدلوف أبدا مشٌية ت اح اـ مبادئ التعي  من الميبة  23.75%أما ما نببتا  لوأسالي  لولرؽ التدريو
 .لوأسالي  لولرؽ التدريو

  هبدلوف مشٌية ت اح اـ مبادئ التعي  لوأسالي  لولرؽ التدريو.الميبة أغي  أف نبتنتج  ستنتاج:اإل 
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 .الوسائا البلزمة لتلبٌن األداللو أعاين من عدـ لوجود األدلوات  :21العبارة رقم 
اف ليبة سنة لانية :21الهدف من العبارة رقم   ً يعانوف من عدـ لوجود  نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

 األدال.األدلوات لوالوسائا البلزمة لتلبٌن 
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %41.25 33 دائعا
 %31.25 25 أحيانا
 %27.5 22 أبدا

 100% 80 اأعوع
 

 يعرض نتائج اإلجابة عيى العبارة الواحدة لو العشرين لونب  اإلجابة.:(21)الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة الواحدة لو العشرين.ة لئليالنب  اؼبئو يوضح (: 21شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 22(ذ لوأحياناأجابوا ) 25(ذ لودائماأجابوا ) 33ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
يعانوف دائعا من عدـ لوجود األدلوات لو الوسائا من الميبة  %41.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

يعانوف أحيانا من عدـ لوجود األدلوات لو الوسائا من الميبة  31.25%بينعا نببة   األدالذالبلزمة لتلبٌن
ال يعانوف أبدا من عدـ لوجود األدلوات لو الوسائا من الميبة  27.5%أما ما نببتا  البلزمة لتلبٌن األدال
 .البلزمة لتلبٌن األدال

  دلوات لو الوسائا البلزمة لتلبٌن األدال.يعانوف من عدـ لوجود األالميبة أغي  أف نبتنتج  ستنتاج:اإل 
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 .أجد مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعية :22العبارة رقم 
اف ليبة سنة لانية :22الهدف من العبارة رقم   ً هبدلوف مشٌية ت استععاؿ  نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

 لواست بلؿ الوسائا التعييعية.
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %46.25 37 دائعا
 %32.5 26 أحيانا
 %21.25 17 أبدا

 100% 80 اأعوع
 يعرض نتائج اإلجابة عيى العبارة الثانية لوالعشرين لونب  اإلجابة.:(22)الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ين.جابات عن العبارة الثانية لو العشر ة لئلالنب  اؼبئوييوضح (: 22شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 17(ذ لوأحياناأجابوا ) 26(ذ لودائماأجابوا ) 37ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
هبدلوف دائعا مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ من الميبة  %46.25لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

نا مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا هبدلوف أحيامن الميبة  32.5%بينعا نببة  الوسائا التعييعيةذ
 .ال هبدلوف أبدا مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعيةمن الميبة  21.25%أما ما نببتا  التعييعية

  هبدلوف مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعية.الميبة أغي  أف نبتنتج  ستنتاج:اإل 
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ا مو ف ريعييعع أجد مشٌية ت التعو ث :23العبارة رقم    .حب ً 
اف ليبة سنة لانية :23الهدف من العبارة رقم  ً هبدلوف مشٌية ت التعو ث  نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

ا مو ف ريعييعع.  حب ً 
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %43.75 35 دائعا
 %35 28 أحيانا
 %21.25 17 أبدا

 100% 80 اأعوع
 يعرض نتائج اإلجابة عيى العبارة الثالثة لوالعشرين لونب  اإلجابة. :(23)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة الثالثة لو العشرين.ة لئلالنب  اؼبئوييوضح (: 23شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 17(ذ لوأحياناأجابوا ) 28(ذ لودائماأجابوا ) 35ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
ا من الميبة  %43.75لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة   ً هبدلوف دائعا مشٌية ت التعو ث حب 

ا مو ف ريعييععمن الميبة  35%بينعا نببة  مو ف ريعييععذ  ً أما ما  هبدلوف أحيانا مشٌية ت التعو ث حب 
ا مو ف ريعييعال هبدلوف أبدا مشٌية ت التعو ث من الميبة  21.25%نببتا   .عحب ً 

ا مو ف ريعييعع.الميبة أغي  أف نبتنتج  ستنتاج:اإل    هبدلوف مشٌية ت التعو ث حب ً 
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 .أجد مشٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لوالرياضية :24العبارة رقم
اف ليبة سنة لانية :24الهدف من العبارة رقم  ً بوا هبدلوف مشٌية ت است بلؿ نشاط بدين رير   و معر ة إذا

 اؼبباحات ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لوالرياضية.
 عرض المعلومات المتحصل عليها: 

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %38.75 31 دائعا
 %37.5 30 أحيانا
 %23.75 19 أبدا

 100% 80 اأعوع
 الرابعة لوالعشرين لونب  اإلجابة. يعرض نتائج اإلجابة عيى العبارة :(24)الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة الرابعة لو العشرين.ة لئلالنب  اؼبئوييوضح (: 24شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 19(ذ لوأحياناأجابوا ) 30(ذ لودائماأجابوا ) 31ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
هبدلوف دائعا مشٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو من الميبة  %38.75لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة 

هبدلوف أحيانا مشٌية ت من الميبة  37.5%بينعا نببة  ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لو الرياضيةذ
ال من الميبة  23.75%أما ما نببتا  است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لو الرياضية

 .شٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لو الرياضيةهبدلوف أبدا م
هبدلوف مشٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة الميبة نببة معتربة من أف نبتنتج  ستنتاج:اإل

 لي بية البدنية لو الرياضية. 
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ة ت ححلة ا :25العبارة رقم  .ل بية الععييةأجد مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر
اف ليبة سنة لانية :25الهدف من العبارة رقم  ً مشٌية ت  ية إ باؿ  هبدلوف نشاط بدين ريربوا  و معر ة إذا

ة ت ححلة ال بية الععيية.  الميبة ليعشاًر
 عرض المعلومات المتحصل عليها:

 النب  اؼبئوية التٌرارات اإلجابة
 %40 32 دائعا
 %37.5 30 أحيانا
 %22.5 18 أبدا

 100% 80 اأعوع
 يعرض نتائج اإلجابة اػبامبة لوالعشرين لونب  اإلجابة. :(25)الجدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 جابات عن العبارة اػبامبة لو العشرين.ة لئلالنب  اؼبئوييوضح (: 25شكل رقم)
 التحليل:

 .(أبداأجابوا ) 18(ذ لواناأحيأجابوا ) 30(ذ لودائماأجابوا ) 32ال ا ياهر من  بلؿ اعبدلوؿ أف من اأيبٌن 
ة ت من الميبة  %40لوياهر من  بلؿ الشٌا أي ا أف نببة  هبدلوف دائعا مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر

ة ت من الميبة  37.5%بينعا نببة  ححلة ال بية الععييةذ هبدلوف أحيانا مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر
ة ت من الميبة  22.5%أما ما نببتا  ححلة ال بية الععيية ال هبدلوف أبدا مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر
 ححلة ال بية الععيية.

ة ت ححلة ال بية الععييةالميبة أغي  أف نبتنتج  ستنتاج:اإل   .هبدلوف مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر
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 تمهيد: .1

عرض البابق ت دراستنا ؼبد  صلة  رضيات الدراسة لومن ت ضول نتائج البلث لوأ دا ا لوإجرالارياذ لواستنادا لي
 بلؿ نتائج التلييا اإلححلائع نبعى إ ى ري،بًن النتائج اؼبتلحلا عييها لومنا شتها لوماارنتها بالدراسات الباباة 
ؼبعر ة مد  اري،ا ها ألو ريعارضها معها لوت ما ييع منا شة نتائج دراسة الحلعوبات ال  ريواجا ليبة معهد عيـو 

 نيات النشالات البدنية لوالرياضية  عند ري دية ححلة ال بية الععيية.لوريا
 مناقشة نتائج المحور األول المتعلق بالفرضية األولى: .2

 مٌتببامل أفهرت نتائج الدراسة التمبياية أف ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا يواجهوف صعوبة ت استل ار 
انار  07إ ى العبارة  01ح ذلي من  بلؿ ربييا العبارات من العبارة الابيية عند ري دية ححلة ال بية الععيية لويت 

ر عيى سبيا اؼبثاؿ  02اؼبيلق ر    أجابوا دائعا  %51 ٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيوماتألواجا مشلونً 
لويرجث الباحث   إ الحلعوبة إ ى أف الميبة ال وب رلوف ؿباضرة  أجابوا أبدا. %23.75أجابوا أحيانا لو  % 25لو

اس ال بية الععيية لوال ي   لونا بعٌن االعتبار لًو لي حت  اؼبواد اؼبدرسة ت البنة األلو ى لوال  ريادر يب ماي
ا ة   إ اؼبعيومات 12 د عيى صلة ال،رضية لوربااها.     ماياس يحلع  عيى المال  استل ارً   لو  ا ما يًؤ

 مناقشة نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الثانية: .3

نتائج الدراسة التمبياية أف ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا يواجهوف إشٌاال ت شخحليته  عند  ًعا أفهرت
ري دية ححلة ال بية العيعية لوذلي من  بلؿ ربييا نتائج عبارات االستبياف من العبارة الثامنة إ ى العبارة البادسة 

ر عيى سبيا اؼبثاؿ العبارة ر    اف نحلها أرريبي  16عشر لونً   ً أجابوا  %45عند رؤية أستاذ اؼباياس   حيث
 ا  أجابوا أبدا لو  ا ما يدؿ  %23.75أجابوا أحيانا بينعا  %31.25ب جل  دائعا يواجهوف   إ الحلعوبة لو

عيى أف  ناؾ إشٌاؿ ت شخحلية المال  لًو لي   ا ما ريوصا إليا الباحثاف محلم،ى  نخور  والدة لو تلع 
ان   ً شخحلية المال  اؼبعي   ع إحد  الحلعوبات ال  ريواجها عند ري دية  ؿبعود أضبيدة ت دراستهعا حيث

 ال بية الععيية.
تابا ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيق حيث ريمر ا   ً لو  ا أي ا ما أشار إليا  تلع الٌرداين لومحلم،ى سايح ت

ععيية لونو ا إ ى أف من اؼبشٌبلت ت ريابيعهعا ؼبشٌبلت ال بية الععيية إ ى اؼبشٌبلت اؼبتعياة بمال  ال بية ال
ًا   إ اؼبؤشرات رين    1عدـ ح ور المال  لواػبوؼ لواؽبرلوب من اؼببؤلولية لواالرريباؾ لونا  الدا عية ليتعيي .

 عيى أف شخحلية المال  ريٌوف عائق لوصعوبة عند ري ديتا غبحلة ال بية الععيية لومنا  ال،رضية اؼبمرلوحة ؿبااة.
 لمتعلق بالفرضية الثالثة:مناقشة نتائج المحور الثالث ا .4

                                                 
 94 تلع الٌرداين ذ محلم،ى البايح : ن،و اؼبرجث البابقذص 1
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اؼبتعيق بال،رضية  25إ ى العبارة ر   17من  بلؿ الدراسة التمبياية لوربييا نتائج احملور الثالث من العبارة ر   
الثالثة لو ع "مواجهة ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ححلة 

ر عيى  ية"   17سبيا اؼبثاؿ العبارة ر   ال بية الععيية" لونً  لوال  رياوؿ "أجد صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو
ال  %25أحيانا يواجهوف   إ اغبالة بينعا  %32.5دائعا يواجهوف   إ اغبالة  %42.5ًان  إجابات الميبة 

ً  لي ريوصا محلم،ى  نخور  والدة لو تلع ؿبعود ت دراستهعا إ ى أف  مشٌية يواجهوف   إ اغبالة أبدا.
عا أشار   ً يية اؼبيٌة رانياذ  ً بًنة ريواجا الميبة اؼبعيعٌن ت زبحل  ريربية ل،ا ت  ً زبمي  لورين،ي  الدرس ريعترب صعوبة

را ت الحل،لة ) تارعا ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيق حيث ًذ  ً ( 95 تلع الٌرداين لومحلم،ى البايح ت
عدـ  درة المال  اؼبعي  عيى ناا اؼبعر ة ليتبلمي  لًو لي عدـ ( أف المال  اؼبعي  يواجا مشٌبلت ريتعيق ب96)

ية لوعدـ رب ًنإ   درة المال  اؼبعي  عيى شرح أجدال الدرس لوعدـ  درريا عيى إعمال مباذج  لبع  اؼبهارات اغبًر
ة البدنية ليدرلوس لوأشارا أي ا ت إرشادات عن ال بية الععيية إ ى ضرلورة اإللبلع لوالارالة لٌا ما ينشر ت ال بي
( 2012لتمبياها عند رب ًن لورين،ي  الدرلوسذ لوريت،ق   إ النتائج مث دراسة )دراسة  معتحل  ؿبعد عديد محليحذ

ال  أشارت إ ى أف الميبة اؼبعيعٌن يواجهوف صعوبة ت ريوزيث زمن اغبحلة لوريمبيق األسالي  ال بوية اغبديثة 
ً لؤل داؼ لوريوفيف األمثيةذ لوإعداد الوسائا التعييعية اؼبناسبة  ية.   ا سا   ت رباق  رضية احملور  االبيًو

    الثالث.       
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  استنتاج عام:

بعد صبث اؼبعيومات النارية عن مت ًنات الدراسة لوصياغة االستبياف لوريمبياا عيى ليبة سنة لانية نشاط بدين 
ية ببٌرة لوبعد ربييا نتائج إجابات الميبة لوعرضها ريربوا دبعهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياض

لومعاعبتها إححلائيا لومنا شتها لوماارنتها بالدراسات الباباة لوالناريات العيعية ريوصينا ت حدلود عينة دراستنا إ ى 
 استنتاج ما ييع:

   ال بية الععييةيواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا صعوبة ت استل ار مٌتببامل  الابيية عند ري دية ححلة. 
أجد لواحتي  العبارة  %51.25أعيى نببة ريٌرار  ألواجا مشٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيوماتلواحتي  عبارة 

لو  ا راجث إ ى نا  ا تعاـ الميبة باؼبراجعة  %36.25أدىن نببة ريٌرار .صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة ليميبة
ثا ة اؼبااييو اؼبدر سة ت البنة األلو ى فبا   يعيق المال  لويحلع  عيية استل ار مٌتبباريا الباباة.لًو

 لواحتي  عبارة   .يواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا إشٌاال ت شخحليته  عند ري دية ححلة ال بية الععيية
لواحتي   %52.5أعيى نببة ريٌرار  أعاين من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة ريدريو ال بية البدنية لوالرياضية

ا ل وية عند ـبالب  ليميبةألو عباريت  ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق أدىن نببة  اجا مشًا  ً لو أعاين مشٌية ت
ونا ؿبا أناار زمبلئا  %40ريٌرار   ً لو  ا نتيتة الر بة لواػبوؼ ال ا يٌوف ت بداية ريدريو المال  لًو لي

 الميبة لوأستاذ اؼباياس.
  ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ححلة ال بية الععيية يواجا ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا صعوبة 

لواحتي  عبارة  %46.25أعيى نببة ريٌرار  أجد مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعيةلواحتي  عبارة 
 %38.75أدىن نببة ريٌرار  أجد مشٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لوالرياضية

يد اعبيد لوؿبحلية ليحلعوبتٌن الباباتٌن مٌتببات المال  الباباة لوشخحليتا.لو    ا نتيتة عدـ الً 
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 ادلراسة ةــــــــــــــــــخامت
ة حالول  الدراسة اغبالية الٌشف عن الحلعوبات ال  ريواجا ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضي

عند ري دية ححلة ال بية الععيية لوبعد التمرؽ إ ى مت ًنات البلث بالت،حليا ت اعبان  النارا لوإعداد استبياف 
عبعث البيانات لوريمبياا عيى عينة الدراسة اؼبٌونة من شبانوف لال  من ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا لوبعد 

لومنا شتها باالعتعاد عيى اعبان  النارا ال ا احتو   اؼبعاعبة اإلححلائية ليبيانات لوعرضها لوربيييها لوري،بًن ا
ً  لي عيى الدراسات الباباة لواؼبشارة  يحل   يها عيى مت ًنات الدراسة لوباالعتعاد  ً لبللة  حلوؿ انحلب 

 الدراسة إ ى:
 نشاط بدين ريربوا يواجهوف صعوبة ت استل ار مٌتببامل  الابيية عند ري دية ححلة ال بية  ليبة سنة لانية

 .عييةالع
 :لوجالت أ   العبارات -
 ألواجا مشٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيومات. -
  إشٌاال ت شخحليته  عند ري دية ححلة ال بية الععيية نشاط بدين ريربوا يواجهوف لانيةليبة سنة. 

 :لوجالت أ   العبارات -
 .نية لوالرياضيةدأعاين من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة ريدريو ال بية الب -
  نشاط بدين ريربوا يواجهوف صعوبة ت زبمي  لورين،ي  الوحدات التعييعية ت ححلة ال بية الععيية انيةلليبة سنة. 

 :لوجالت أ   العبارات -
 .أجد مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعية -

ية الابي مٌتببامل لوبالتا  ت  تاـ   إ الدراسة ناوؿ أف أ   الحلعوبات ال  ريواجا الميبة لوريعياه   ع 
 لوشخحليه  لوزبميمه  لورين،ي    ليوحدات التعييعية.  

       

 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اإلقتراحات
 

 
727 

 :اقرتاحات
 ااـ أياـ دراسية حوؿ ماياس ال بية الععيية.ف ريأ 
 .أف ريثر  مٌتبة اؼبعهد بالٌت  لواؼبراجث ال  ريتلدث عن ماياس ال بية الععيية 
 ية.أف ذبر  دراسات لوحبوث ت ال بية الععي 
 .عاد مؤسبرات عيعية ليعختحلٌن ت ال بية الععيية ؼبنا شة اؼبشٌبلت ال  ريواجا الميبة ت   ا اؼباياس 
  إعادة النار ت ريوصيف اؼبااييو ال بوية إلعداد ليبة معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية دبا

 حتياجات ال  ريواجهه .ىبدـ الٌ،ايات األساسية البلزمة ؽب  ت ضول اؼبشٌبلت لواال
 .إعادة النار ت لرياة أدال ماياس ال بية الععيية 
  اعتعاد لرياة التدريو اؼبحل ر ت ماياس ال بية الععيية حيث يتدرب المال  عيى جدل لواحد  ا  من ححلة

ت اؼبرة ال بية البدنية لوالرياضية مثبل اعبدل التعهيدا لويٌوف الععا عيى شٌا لورشات حىت لبتحلر الو   مث 
 لًو ننا نعتعد عيى المرياة اعبدئية.    اؼبابية يتدرب عيى النشاط ال،ردا مث اعبعاعع لوت األ ًن النشاط اػبتامع.
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 قائمة المراجع:
 الكتب:

 أحبن شيتوتذ أ.د حبن عوض "التناي  لو اإلدارة ت ال بية الرياضية")دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رة. (1
 .1988الر: الاياس ت اأاؿ الرياضع)دط(ذ ب دادذ أضبد   (2
اما راري ذ دلوا ث الت،وؽ ت النشاط الرياضع)دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ  (3  .1990أسامةً 
 . 1989إظباعيا عيع سعد: الشباب لوالتنعية ت اأتعث البعوداذ دار اؼبعر ة اعبامعيةذ اإلسٌندريةذ )دط(ذ  (4
 . 2001ذدار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ3ال بية البدنية لوالرياضيةذط أمٌن أنور اػبو  :أصوؿ (5
ع:  (6  .1990ذ 2أصوؿ ال بية لوالتعيي ذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ ط رابح ريًر
البيد الشلات أضبد حبن: الحلراع الايعع ليشباب لومواجهتا من مناور ال بية اإلسبلميةذ دار ال،ٌر العريبذ  (7

 .1988الاا رةذ دطذ 

 .1987 ايد مهند: ال بية الرياضية اغبديثةذ دار اؼببليٌن)دط(ذ دمشقذ  (8
مرؽ التدريو ت ؾباؿ ال بية البدنية )دط(ذب دادذ  (9  .1984عباس أضبد البعرائع ذببموسع أضبد ببمويبعً 

  .2004ينشرذععافذذدار لوائا ل1عبد الرضباف صاا عبد اهلل :ال بية الععيية لومٌانتها ت برامج ريربية اؼبعيعٌن ذط (10
 . 1985ذ 1عبد البتار إبرا ي : اإلنباف لوعي  الن،وذ سيبية عا  اؼبعر ةذ الٌوي ذ ط (11
ذدار 3اؼبرشد اغبديث ت ال بية الععيية لوالتدريو اؼبحل رذط عبد الرضباف عبد الببلـ جاما: عبد اهلل ععر ال،راذ (12

 .1999الثاا ة لينشر لوالتوزيثذععافذ
اف: سوسيولوجيا التعيي  اعبامععذ دراسة ت عي  االجتعاع ال بواذ دار اؼبعر ة اعبامعيةذ عبد اهلل ؿبعد عبد الرضب (13

 . 1991إسٌندريةذ دطذ 
  .1994ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ 3عدناف درلويش لو ذ رلوف: ال بية الرياضية اؼبدرسيةذ ط (14
 .1989اؼبعارؼذ اإلسٌندريةذ  ع،اؼ عبد الٌرًنذ لرؽ ريدريو ال بية البدنية لو الرياضية)دط(ذ منش ة (15
 .1988عنيات ؿبعد أضبد  رج: منا ج لو لرؽ ريدريو ال بية البدنية)دط(ذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ  (16
  .2002ذ 1محلم،ى البايح: ال بية الععيية بٌن النارية لوالتمبيق ذدار اعبامعيٌنذط  تلع ألٌرداينذ  (17
 . 1999 ةذ دار البلثذ  بنمينةذ دطذ  يا دليو: أسو اؼبنهتية ت العيـو االجتعاعي (18

 .1975ذ 4 ؤاد البهع البيد: األسو الن،بية لينعو من الم،ولة إ ى الشيخو ةذ دار ال،ٌر العريبذ الاا رةذ ط (19
 .1989 اس  اؼبندالو  لو ذحرلوفذ أصوؿ ال بية الرياضية ت مرحية الم،ولة اؼببٌرةذ ب دادذ  (20
  1990داين لوريمبيااريا ت ؾباؿ ال بيةذ ممابث ب دادذ عي  الن،و الرياضع لواؼبي  اس  حبن حبٌن: (21
 .1994ًعاؿ عبد اغبعيد: مادمة التاوًن ت ال بية البدنية)دط(ذ الاا رةذ  (22
 .  1989ؿبعد العريب لولد  يي،ة: اؼبهاـ اغب ارية ليعدرسة لواعبامعة اعبدائريةذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ   (23
24) 

 .2000ذدار ال،ٌر ليمباعة لوالنشر لوالتوزيث ذععاف 1لععيية بٌن النارية لوالتمبيقذطال بية ا ؿبعد حباف سعد: 
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 . 1977التعيي  اعبامعع اؼبعاصرذ دار النه ة العربيةذ)دط(ذ الاا رةذ  ؿبعد منًن مرسع: (25

 .1992ذ ديواف اؼبمبوعات اعبامعيةذ اعبدائرذ 2ؿبعود عوض الببيوين لو ذ رلوف: ناريات لو لرؽ التدريوذ ط (26
لواف عبد اأيد إبرا ي ذ اإلدارة لو التناي  ت ال بية الرياضية)دط(ذ دار ال،ٌر ليمباعة لو النشر لو التوزيثذ مر   (27

2000. 
 .2010ذ 1ال بية الععيية ال،اعية ذدار اؼببًنة لينشر لوالتوزيث ذععافذط نا د أضبد بايعع: (28
 .1984لو الرياضية)دط(ذلرؽ التدريو ت ال بية البدنية  نييع رمدا  هععذ نا د ؿبعد سعد:  (29

 المجالت والملتقيات:
عبد اهلل ؿبعد عبد الرضباف: سوسيولوجيا التعيي  اعبامععذ دراسة ت عي  االجتعاع ال بواذ دار اؼبعر ة اعبامعيةذ  (30

 . 1991إسٌندريةذ دطذ 
ذ 566ددعوالف عبد الرضباف: العرب لو توة العاا اإلعبلمعذ ؾبية العريبذ ممابث الشرلوؽذ الاا رةذ الع (31

 .2006يناير
العدد  جامعة  بنمينةذ ؾبية الباحث اإلجتعاععذ اعبامعة رينايعها لو يٌيتهاذ   يا دليو لوذ رلوف:  (32

 1995األلوؿذ
 المذكرات:

ظبًنة منحلورا: اذباإ الميبة اعبامعيٌن كبو مٌانة اؼبرأة العاميةذ رسالة ماجبتًن ت عي  اجتعاع التنعيةذ معهد عي   (32
 (.2001-2000ذ )االجتعاعذ جامعة  بنمينة

لوردة لععور:  ي  الدلواج لد  المال  اعبامععذ رسالة ماجبتًنذ معهد عي  االجتعاعذ جامعة  بنمينةذ   (33
(2000-2001.) 

 اؼبوا ث اإللٌ لونية:
34)   biskra.dz-http://univ (18:20) 2016-05-04ذ 

http://univ-biskra.dz/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 :11الملحق رقم 
 لوزارة التعيي  العا  لوالبلث العيعع

 -ببٌرة-جامعة ؿبعد  ي ر 
 البدنية لوالرياضية لوريانيات النشالات معهد عيـو

 
 استبيان استمارة

رة زبرج ضعن متميبات نيا شهادة اؼباس    رب  عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية ت إلار اقباز مً 
 عنواف:

 معهد عيـو لوريانيات النشالات البدنية لوالرياضية عند ري دية ححلة ال بية الععيية الحلعوبات ال  ريواجا ليبة 
 دراسة ميدانية عيى ليبة سنة لانية نشاط بدين ريربوا

 
 

 تحت إشراف:       من إعداد الطالب:
 حاجع عبد الاادر.         زيداف  تح اهلل

 
تبياف عيعا انا لن يبتخدـ إال ت البلث العيعع لو و   ا االس باإلجابة عيىالرجال منٌ  التٌـر  ميبةأعدائع ال

 جديا الشٌر عيى مباعدريٌ  اؼبخيحلة. لولٌ  مناغاية ت البرية 
 مبلحاة  امة:

ت اؼبٌاف ال ا × الرجال منٌ   رالة جا العبارات لو ه  أ دا هاذ جيدا  با اإلجابة عييها لوذلي بوضث عبلمة 
 ريراإ مناسباي حب  العبارة اؼبمرلوحة.

 
 
 
 
 

 .2115/2116السنة الجامعية: 
 
 
 
 

 دية حصة التربية العملية الصعوبات التي تواجو طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عند تأ
 دراسة ميدانية على طلبة سنة ثانية نشاط بدني تربوي

 



 

 

ر   
 العبارة

 أبدا أحيانا دائعا العبارات

    ألواجا مشٌية ت استل ار لوريوفيف اؼبعيومات 07
    أعاين من نا  اؼبعيومات لواؼبعارؼ البيداغوجية 03

    أعاين صعوبة ت ريناي  اؼبعيومات النارية الباباة 02

    ال  ريتلدث عن معايًن اقباز ححل  ال بية الععييةألواجا صعوبة ت نا  اؼبراجث  02

    أعاين مشٌية ت االلبلع عيى درلوس مبوذجية ت ال بية الععيية 02

    أجد صعوبة ت إعمال ري  ية راجعة ليميبة 02

    أعاين من عدـ الادرة عيى  تح ؾباؿ اغبوار مث الميبة نتيتة نا  اؼبعيومات الباباة 02

    من نا  الدا عية كبو فبارسة مهنة ريدريو ال بية البنية لوالرياضيةأعاين  01

    أجد صعوبة ت ربعا مبؤلولية ريدريو  وج الميبة 02

    أعاين صعوبة ت التعهيد ليدرس لوشرح  دؼ اغبحلة 70

ا ل وية عند ـبالب  ليميبة 77     ألواجا مشًا

    ةأجد صعوبة ت ريادًن النعوذج التعييعع ليميب 73
    أجد صعوبة ت ري،ويج الميبة ت اؼبوا ف التعييعية 72
ثرة عدد الميبة لو ية زمن التمبيق 72     أعاين مشٌية تً 
    أشعر باالرريباؾ لواغبرج عند الو وع ت األ مال أماـ الميبة 72
    أرريبي عند رؤية أستاذ اؼباياس   72
ية  72     -اإلجرائية–أجد صعوبة ت صياغة األ داؼ البيًو
ع 71     أجد مشٌية ت التو يق بٌن اؼبوا ف التعييعية ت الوحدة التعييعية لواؽبدؼ البيًو
    أجد مشٌية ت صياغة الوحدة التعييعية لوإ راجها 72
    أجد مشٌية ت اح اـ مبادئ التعي  لوأسالي  لولرؽ التدريو 30
    مة لتلبٌن األدالأعاين من عدـ لوجود األدلوات الوسائا البلز  37
    أجد مشٌية ت استععاؿ لواست بلؿ الوسائا التعييعية 33
ا مو ف ريعييعع   32     أجد مشٌية ت التعو ث حب ً 
    أجد مشٌية ت است بلؿ اؼبباحات لو ال، الات اؼبخحلحلة لي بية البدنية لوالرياضية 32
ة ت ححلة  32     ال بية الععييةأجد مشٌية ت  ية إ باؿ الميبة ليعشاًر
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