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 شكر وعرفان

 : العزيز كتابو يف تعاىل اهلل يقول

 " بصير تعملون بما اهلل إن بينكم الفضل تنسوا وال"

 (732 اآلية البقرة سورة)

 : الجليل القدسي الحديث وفي

 "يديه على الخير لك قدمت من تشكر لم ما تشكرني لن عبدي"

 نعمة من منحنا ما على وغفرانو فضلو وواسع،  سلطانو وعظيم، شأنو جبالل يليق محدا فاحلمد هلل

 وسلم عليو اهلل صلى حممد سيدنا للخلق احلق ورمحة األنام أفضل على وأصلي،  اذلمة وعلو الصرب

 : وبعد أمجعني وصحبو آلو وعلى

         احملرتم أستاذي إىل باجلميل والعرفان الشكر عبارات بأمسى أتقدم أن ادلقام ىذا يف يل يطيب

 وإرادتك،  العايل وخلقك، السامي مقامك يطال أن دلثلي ميكن ىل: شتيوي عبد المالك  الدكتور

 ادلعرفة أشبال وبني،  العمالقة جيل،  جيلكم بني اخلالق التواصل رائد أنت اجلليل أستاذي ؟ الصادقة

،  وأستاذه الطالب بني الرىبة حواجز أزلت بل،  أىل ذلا وأنت األستاذية بفوقية تشعرين مل ، أمثايل من

 . والفضائل واألخالق للعلم وينبوعا موجها لنا اهلل أدامك،  الكرام إستقبال  واستقبلتنا

 واإلمتنان الشكر خالص تقدمي ىو ادلقام ىذا يف وواجيب يستحقو دلن اجلميل رد طالب كل واجب من

 همبنصائح يناأعان والذي جاري مراد و جمال مزيو: األستاذ العمل ىذا إجناز يف ساعدين من إىل

 األلف وللمرة،  النور إىل العمل ىذا إخراج وسهل األفاق يل تفتح والذي القيمة مومعلوماهت البناءة

 البدنية الرتبية معهد طلبة ولكل لنا ذخرا اهلل مأدامه مكرمه على من أعانين إىل والتقدير الشكر أعيد

 . ببسكرة خيضر حممد جلامعة والرياضية

 

 

 



 

 
 

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدىُ :] عز وجلقال  ََما َأْو  َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَ ب ْ
لِّ ِمَن الرَّْحََمِة َوُقل رَّبِّ ِكاَلُىََما َفالَ تَ ُقل لَُّهََمآ  َهْرُىََما َوُقل لَُّهََما قَ ْوالً َكرِيًَما وَ اْخِفْض َلُهََما َجَناَح الذُّ ُأفٍّ َوالَ تَ ن ْ

 صدق اهلل العظيم.[اْرَحَْمُهََما َكََما رَب ََّياِني َصِغيًرا

إلى نور العيون ...ورمش الجفون والسر الَمكنون والحب الَمجنون في القلب الَمفتون والعقل 
الَموزون والصدر الحنون ، إلى البلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان الكافي، إلى التي 

  جبارية أمي الحبيبةأحاطتني بسياج حبها إلى أروع أم في الوجود 
 جز اللسان في ذكر مآثره  إلى سندي  وعوني وقدوتي إلى الذي تاىت الكلَمات في وصفو وع

مصدر فخري وذخري إلى ذلك الينبوع الذي اغترفت منو الحنان إلى الذي  الوضاء إلى النور
يعجز القلم واللسان على خطو في كلَمات إلى من جعل نفسو شَمعة تحترق من أجل أن ينير 

 . عَمار إليك يا أبي الغالي وسعادتي وإلى من تعب وشقى من أجل راحتي دربي
 إلى النجوم والكواكب إلى الورود البهية الذين قاسَموني حنان الوالدين أخوتي وأخواتي

ذين جعلوا من إلى الو  60شتَمة والى أصدقائي في ،لجين، مسعودإلى رموز البراءة والصفاء : 
 زغدي وصالح مزيوجَمال و  مراد جاري الضعف قوة أساتذتي الكرام

 والى ،  USMAوأصدقاء  OSRفي فريق  التي ال تفارقني ، أصدقائي األعزاء إلى ظاللي
 ، .. الجبار، عبد جالل، عبد الَمالك، يوسف، ساعد سَمير لخذاري ، 

 و إلى من ساىم من بعيد أو قريب في إنجاح ىذا الجهد الَمتواضع
 ..       وفقهم اهلل في مشوارىم وسدد خطاىم

       

 ة         عطي عبد الرحيم
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    مقدمةمقدمة

    اإلطار العام للدراسة اإلطار العام للدراسة     ----------


:مقدمةالبحث: -1
الرياضة ضرورة ملحة تستوجب إعادة النظر يف كل ما  علمحدث ما وصلت إليو أإن مسايرة العصر و مواكبة     

ىو فكر قدمي، كمبدأ أساسي يف التغيري و االجتاه حنو التحديث و التطوير. أن األجيال الصحية بدنيا، و السوية 
العلم سالحا قويا ىي القادرة على صنع التقدم التنموي لكل االجتاىات نفسيا، و الناجحة ذىنيا، اليت تتخذ من 

 لبالدىم، فادلؤسسات التعليمية، األندية، مراكز الشباب ىي ادلؤسسات القادرة على إعداد األفراد.                     
ور كبري يف توجيو الفرد إىل تعترب الرياضة يف عصرنا احلايل من مسات التطور احلضاري دلا ذلا من أمهية و دحيث   

حياة أفضل، فهي وسيلة نبيلة يف إعداد و توجيو األجيال، كما تساىم يف رعاية الفرد جسديا و نفسيا، تقوي 
 البدن و تريب النفس، كما أهنا أصبحت اليوم ميدانا ىاما للدراسات و البحوث العلمية اإلجتماعية و النفسية.

وم أكثر إتساعا من حيث ادلفهوم و األمهية، و يرجع ذلك للخربات ادلكتسبة من إن اجملال الرياضي أصبح اليف   
التطبيق العلمي يف التعليم و كذلك من خالل البحوث و التجارب اليت تؤثر بدرجة كبرية على مستوى التالميذ يف 

               شىت النشطات الفردية كانت أو مجاعية.
 إذ حياول أن يتفهمرياضة، الأحد العلوم يف تطوير الذي يعترب لرياضي علم النفس اإىل فضل اليرجع حيث   

عملياتو العقلية يف اجملال الرياضي و زلاولة قياسها لإلستفادة من ادلعارف و ادلعلومات سلوك وخربة الشخص و 
 ادلكتسبة يف التطبيق العلمي.

يف  ي الًتبويالرياض ميذ حنو ممارسة النشاط البدينيف بناء أىداف كل من التال و الرياضيةتساىم الًتبية البدنية و    
يف ظل البيئة و اإلمكانيات اليت دتلكها، و قد  استعداداهتماهتم و يقدم كذلك بتوعية التالميذ بقدر  كما، أن واحد

تقوم كذلك بإستشارة رلموعة من الدوافع لديو حىت يتمكن من السيطرة على السلوك اإلنساين و اليت ميكن 
على أساس أهنا متغريات متعددة مركبة دينامكية تتجمع و تتألف و تتغري على حنو مستمر و لقد تعددت  تفسريىا

دافعية و كذلك بالفروق الفردية بني التالميذ يف الالدراسات اليت تناولت ممارسة النشاط البدين الرياضي و عالقتو ب
ل ادلسامهة يف تكوين الشخصية. لذلك فنحن نتفق رحلة الثانوية. كما أن ىناك دراسات قامت بتحديد العوامادل

أن الدافعية دتثل عامال ىاما حيويا يف حتديد سلوك اإلنساين، إذ أهنا عبارة عن عملية إستشارة السلوك و تنشيطو 
 و توجيهو حنو اذلدف.

ن الباحثون و فالدافعية اليت تتمثل يف النشاط اإلنساين الواعي ىو نشاط موجو حنو ىدف معني و ذلذا فإ     
من أىم فًتات و أصعبها للحياة حيث أن الصحة النفسية و البدنية  علماء النفس يؤكدون أن فًتة ادلراىقة

للمراىق تتوقفان بقدر كبري على إجتياز ىذه الفًتة بأمان، لذلك البد من دراسة الظواىر النفسية و السلوكية اليت 
عقلية و مير هبا الكائن البشري أثناء ىذه الفًتة احلرجة من حياتو، كما تعرف تطورات  جسدية و نفسية و 
 عاطفية و اجتماعية، ففي ىذه الفًتة تتخذ األفعال أشكال جديدة و ختتلف الدوافع السلوكية و احلوافز 

 



 

 ب
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    مقدمةمقدمة

    اإلطار العام للدراسة اإلطار العام للدراسة     ----------
 

 االجتماعية مما جيعل ادلراىق حياول أن يتكيف مع ىذه التغريات، كما أن ادلراىق حباجة إىل تفريغ طاقتو يف نشاط
 تو و مع ما يرضيو من حولو، إال أن النشاط احلركي تقابلو احلاجة الذي مييل إليو و يتعلق ىذا بقدر  البدين الرياضي

إىل السكون، و الراحة و توازن اجلسم فالرياضة نشاط يسلكو ادلراىق لعلو حيقق الراحة و الرضا من أجل ذلك 
ة النشاط جاءت ىذه الدراسة تسعى إىل التعرف على الفرق ادلوجود عند تالميذ ادلرحلة الثانوية  يف دافعية ممارس

 ما يلي:التطبيقية للموضوع مقسمني إياىا إىل ذلا مجع بني ادلعاجلة النظرية و زلاولني من خال الًتبوي البدين الرياضي
يات، إضافة إىل ستعرضنا فيو أمهية البحث و اإلشكالية وكيفية صياغتها مث قدمنا الفرضإ: الجانبالتمهيدي-1

 وعرضنا الدراسات السابقة والتعليق عليها . صطلحات اليت تتعلق بالبحثحددنا  ادلفاىيم وادلأىداف البحث  مث 
 وقمنا بتقسيمو إىل ثالثة فصول وىي : الجانبالنظري: -2

  . الرياضييف اجملال الدافعية   الفصل األول :
 الًتبوي . الفصل الثاين : تناولنا فيو النشاط البدين الرياضي

ل خصائص ص تالميذ الطور الثانوي ، كان زلور ىذا الفصل يدور حو أما الفصل الثالث : مبا أن الدراسة خت
 . قة ادلتوسطةتالميذ يف مرحلة ادلراى

  : ينقسم إىل ما يليو  : الجانبالتطبيقيللبحث  -3
ال                  والتعرف : و حيتوي على منهجية البحث و بصفة عامة حيث مت فيو استعراض ادلنهج ادلتبعرابعالفصل

الدارسة، مث عينة البحث و كيفية اختيارىا، مث نتطرق إىل وصف األداة ادلستعملة جلمع ادلعلومات بعدىا  مبكان
 نتعرض إىل األساليب اإلحصائية ادلطبقة يف الدراسة. 

: و حيتوي على حتليل و عرض للنتائج احملصل عليها و كذلك مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات الخامسالفصل
 ستنتاجات.إضافة إىل اال

   .  ادلراجع، ادلالحق قائمة اخلادتة،إظافة إىل  -
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 اإلشكالية: -1
تسعى الًتبية البدنية والرياضية من خالؿ أنشطتها البدنية ادلتعددة إذل إعداد الفرد إعدادا متكامال وتزوده خبربات 
واسعة فهي تعترب عامل حاسم يف تكوين الفرد لكي يساعد نفسو وزبدـ رلتمعو بكفاءة وإقتدار ، ذلذا إىتمت 

داده صحيا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا ، وىذا من خالؿ تطوير ورفع أوجو النشاط البدين الرياضي التعليمي بإع
مستوى اللياقة البدنية وربسُت القدرات الفكرية والنفسية والوجدانية وربصيل ادلعارؼ إضافة إذل كوهنا تعمل على 

 خفض التوترات النامجة عن احلياة اليومية .

ن ادلواضيع اليت حازت على اىتماـ العديد من ادلربُت تعترب الدافعية يف النشاط البدين الرياضي الًتبوي مو 
وأساتذة الًتبية البدنية والرياضية، ويعود ذلك لصعوبة مالحظتها وقياسها بطريقة مباشرة، وكذا أعليتها الكبَتة يف 

ئيسي حيث ينظر للدافعية على أهنا احملرؾ الر ،ء كل واحد حسب قدراتو وميولتو واستعداداتو الفردية ىتوجيو النش
فهناؾ أكثر من سبب واحد وراء كل سلوؾ، ىذه األسباب ترتبط حبالة الفرد ، الذي يقف وراء سلوؾ الفرد 

دبعٌت أننا ال نستطيع أف نتنبأ دبا يقـو ،الداخلية وقت حدوث السلوؾ من جهة ودبتغَتات البيئة من جهة أخرى
حدىا وأثرىا على اجلهاز العصيب، بل ال بد أف بو الفرد يف كل موقف من ادلواقف، إذا عرفنا منبهات البيئة و 

 نعرؼ شيئا عن حالتو الداخلية، كأف نعرؼ حاجاتو وميولو واذباىاتو وما يسعى إذل  ربقيقو من أىداؼ.
ودبا أف الدافعية ىي رلموعة ادلشاعر اليت تدفع ادلتعلم إذل االطلراط يف نشاطات التعلم اليت تؤدي إذل بلوغو 

ىي ضرورة أساسية حلدوث التعلم، بدوهنا ال ػلدث التعلم، وتؤكد الًتبية احلديثة على أعلية اذلداؼ ادلنشودة و 
 نقل التعلم من ادلستوى اخلارجي إذل ادلستوى الداخلة مع الدافعية.

حيث سبثل الدافعية عامال فعاال للتعلم فهي تشجع ادلتعلم يف أنشطتو التعليمية منها الرياضية اليت تؤدي إذل 
النشاط الذي يرغب الشخص يف أدائو، وبالتارل فهي توجيو السلوؾ، وعليو فإنو غلب مساعدة ادلتعلم ظلوذج 

على أف يكوف لديو الرغبة فيما غلب تعلمو أو التدرب عليو، أو ربسُت األداء فيو ورفع ادلستوى بدافع النجاح 
 وذبنب الفشل.

هي فحسب، بل ىو نشاط تربوي ىادؼ لكن ذلك ال ودبا أف النشاط البدين الرياضي الًتبوي ليس نشاطا ترفي
يتحقق إال بتوفر شروط أخرى كالوسائل اليت تسمح ببلوغ األىداؼ ادلربرلة كما غلب توفر مؤطرين ذلم كفاءة يف 
التعامل مع ادلراىقُت الذين غلب أيضا أف ػلظوا بتشجيع ودعم عائلي يوجههم ضلو ىذه النشاطات ادلفيدة واليت 

نمو وتقيو من ادلشاكل النفسية كالعزلة واالنطواء، فتوجو الطاقة اليت يتميز هبا الفرد يف ىذه ادلرحلة تساعد على ال
 توجيها اغلابيا.
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فقد أولت الدولة ادلتقدمة وادلؤسسات الًتبوية االىتماـ بالتالميذ، وباألخص مرحلة ادلراىقة اليت تعترب حساسة 
نب العديدة النفسي  والفيزيولوجي....اخل ، باإلضافة إذل الفئة اليت يقتصر حبيث ؽلر فيها التلميذ بعدة من اجلوا

عليها حبثنا وىي ادلرحلة الثانوية، ولالرتقاء بادلستوى واألداء غلب أف ػلفز التلميذ، وأف يكوف لديو دافعية قوية، 
لك تلعب العملية الًتبوية ألهنا عبارة عن رلموعة من الظروؼ الداخلية واخلارجية اليت ربرؾ الفرد وتوجهو لذ

إلغلاد أفضل الوسائل واألدوات الناجحة للنهوض دبستوى التالميذ ادلتفوقُت، وخاصة ادلراىق ألنو أكثر الفئات 
 تأثرا بادلثَتات الداخلية.

وىذا ما ؽليز ىذه ادلرحلة عن مراحل العمر األخرى، فمن خالؿ الثقة العالية بالنفس وكذلك حب العمل، 
لذلك الدافعية من العوامل ادلساعلة دلمارسة النشاط البدين الرياضي الًتبوي عند التالميذ ومن ىنا ارتأينا واالصلاز 

 يف اشكاليتنا على النحو التارل: التساؤل العامعلى طرح 
التربوي بين تالميذ مستوى أولى ثانوي والثالثة  الرياضي هل تختلف دافعية ممارسة النشاط البدني -

 ثانوي؟
 :التساؤالت الفرعيةي تندرج ربتو الذ
  ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية للنشاط البدين كخربة اجتماعية بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة

 ثانوي؟

  ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية للنشاط البدين للصحة واللياقة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة
 ثانوي؟

 كخربة توتر وسلاطرة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي   لبدينداللة إحصائية للنشاط ا ىل ىناؾ فروؽ ذات
 والثالثة ثانوي؟

  ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية للنشاط البدين كخربة مجالية بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة
 ثانوي؟

 الميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية للنشاط البدين خلفض التوتر بُت ت
 ثانوي؟

  ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية للنشاط البدين كخربة للتفوؽ الرياضي بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي
 والثالثة ثانوي؟
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 الفرضيات  -2

 الفرضية العامة: -2-1
 وذل ثانوي والثالثة ثانوي.زبتلف دافعية شلارسة النشاط البدين الرياضي الًتبوي بُت تالميذ مستوى األ -

 الفرضيات الجزئية: -2-2

لنشاط البدين كخربة اجتماعية بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة يف اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .1
       ثانوي.

 لنشاط البدين للصحة واللياقة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثةيف اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .2
 ثانوي.

كخربة توتر وسلاطرة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي   بدينلنشاط اليف اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .3
 والثالثة ثانوي.

لنشاط البدين كخربة مجالية بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة يف ا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .4
 ثانوي.

البدين خلفض التوتر بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة لنشاط يف اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .5
 ثانوي.

لنشاط البدين كخربة للتفوؽ الرياضي بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي يف اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .6
 والثالثة ثانوي.

 أهداف الدراسة : -3

 ذل ثانوي والثالثة ثانوي.لنشاط البدين كخربة اجتماعية بُت تالميذ مستوى أو يف امعرفة الفرؽ   -

 لنشاط البدين للصحة واللياقة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ثانوي.يف امعرفة الفرؽ  -

 كخربة توتر وسلاطرة بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ثانوي.  بدينلنشاط اليف امعرفة الفرؽ  -

 ذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ثانوي.لنشاط البدين كخربة مجالية بُت تالمييف امعرفة الفرؽ  -

 لنشاط البدين خلفض التوتر بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ثانوي.يف امعرفة الفرؽ  -
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 لنشاط البدين كخربة للتفوؽ الرياضي بُت تالميذ مستوى أوذل ثانوي والثالثة ثانوي.يف امعرفة الفرؽ  -

 :أسباب اختيار الموضوع  - 4  
 مية:أسباب عل -4-1
 الدافعية للتالميذ.إف دل نقل انعداـ مثل ىذه البحوث يف رلاؿ  قلة الدراسات يف ىذا اجلانب -
 بالدافعية يف مرحلة الثانوية.نقص االىتماـ  -

الشيء بالدافعية  لتالميذ مرحلة الثانوية، أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية وبعض  قلة اىتماـ األسرة التعليمية -
 .ف أو انعداـ التوافق النفسي واالجتماعي لدى البعض منهم ضعالذي أدى إذل 

 إضافة من اجل تطوير برامج ومناىج التكوين ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف ادلستقبل. -

 ذاتية :أسباب  -4-2
ة الًتبي أستاذيف مؤسساتنا للدور الذي يلعبو و الشخصية يف معاجلة ىذا ادلوضوع و ذلك دلا الحظت رغبيت -

 رحلة الثانوية.ادلاحملافظة على دافعية تالميذيف البدنية والرياضية 
 :أهمية الموضوع  -5

تكمن أعلية البحث يف إثراء ادلعرفة العلمية يف اجملاؿ الرياضي كمصدر علمي جديد بشكل عاـ ويف النشاط 
ص موضوع دافعية البدين الرياضي الًتبوي بشكل خاص، حيث تقدـ ىذه الدراسة نتائج جديدة يف ما ؼل

ذين ؽلروف دبرحلة حرجة وىي فًتة عند فئة من التالميذ ال التالميذ ضلو ادلمارسة دبيداف األنشطة البدنية والرياضية
بالدراسة الكافية، لذا جاءت ىذه الدراسة لتكملة النقص ادلوجود يف اجملاؿ،  ىادلراىقة ألف ادلوضوع دل ػلض

ابة ادلرجع الذي يستفيد منو التالميذ واألساتذة وادلربوف يف طريقة عملهم وذلك لتقييم النتائج اليت تكوف دبث
وتعاملهم يف ادلرحلة الثانوية، وذلك إلغلاد الطريقة األفضل لبلوغ أو بناء أىداؼ يف عدة جوانب وخاصة يف 

 الًتبية البدنية والرياضية.
 تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6
 الدافعية : -6-1
ؿ الدافعية اللغوي من الدفع الذي يعٍت اإلزالة بقوة وجاء يف لساف العرب قولو تدفع السيل يشتق مدلو : لغة -

1وإندفع : دفع بعضو بعضا .
 

 : ىي مثَت داخلي ػلرؾ سلوؾ األفراد ويوجهو للوصوؿ إذل ىدؼ معُت. اصطالحا -

من اجل  ربقيق حاجاتو  ويعرفها الًتتوي على أهنا : رلموعة الظروؼ الداخلية واخلارجية اليت ربرؾ الفرد
 2وإعادة اإلتزاف عندما ؼلتل .

 
                                                 

 .57،ص 2011، بدوف طبعة ديواف، ادلطبوعات اجلامعية بوىراف ،  الدافعية اإلنسانيةزلمد بالرابح ،   -1
 .16، ص 2008، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع عماف، سنة 1،ط فعية النظرية والتطبيقالداأمحد غباري ،  ثائر  2-
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: ىي عبارة عن قوى زلركة ومنشطة يف وقت واحد تدفع الفرد للقياـ بسلوؾ معُت  التعريف اإلجرائي -
 وتوجهو ضلو إشباع حاجاتو وربقيق ىدؼ زلدد.

 :النشاط  -6-2

ت الفرد ودوافعو وذلك من خالؿ هتيئة ىو وسيلة تربوية تتضمن شلارسات موجهة يتم من خالذلا إشباع حاجا
 1ادلواقف اليت يقابلها الفرد يف حياتو اليومية.

 2( باعتبار النشاط البدين دبثابة نظاـ رئيسي تندرج ضمنو كل االنظمة الفرعية األخرى.larsenيعرفو )

 النشاط البدني الرياضي التربوي :  -6-3

ط البدين الرياضي ىو ذلك اجلزء ادلتكامل من الًتبية العامة يعرفو بيوتسًت بشارلز ) بأنو النشا اصطالحا :
وميداف التجرييب ىدفو تكوين ادلواطن الصاحل من الناحية البدنية والعقلية واإلنفعالية واإلجتماعية وذلك عن 

 3طريق الواف النشاط البدين الذي اختَتا هبدؼ ربقيق ىذه ادلهاـ (.

من الًتبية العامة الذي يهتم عن طريق النشاط الذي يستخدـ اجلهاز  كما عرفو شارؿ ماف ) بأنو ذلك اجلزء -
 4احلركي للجسم والذي عنو يتم إكتساب الفرد بعض اإلذباىات السلوكية( .

: ىو رلموعة  من احلركات والتمارين البدنية والرياضية اليت يؤديها التلميذ داخل ادلؤسسة  التعريف اإلجرائي -
تو العقلية وصفاتو البدنية وربسُت ادلهارات احلركية وقصد الًتفيو والتسلية وملئ وقت الًتبوية  قصد تنمية قدرا

 الفراغ .

: يعرؼ بأنو األلعاب احلرة ادلنظمة اليت ؽلارسها الطالب ربت إرشاد وقيادة واعية ، النشاط الرياضي   -6-4
 5لتحقيق أىداؼ زلددة واضحة .ويف إطار خطة مدروسة 

 :المراهقة  -6-5

ادلراىقة معناىا النمو، نقوؿ: "راىق الفىت وراىقت الفتاة"، دبعٌت أهنما ظليا ظلوا متواصال ومستمرا، واالشتقاؽ ة: لغ
 6اللغوي يغَت ىذا ادلعٌت على االقًتاب والنمو من النضج واحللم.

                                                 

 .29ص ،1990 ، القاىرة دار الفكر العريب ، ، دوف طبعة،ب أسس بناء برامج التربية البنية والرياضية: انور اخلورل زلمد احلمامي،1-
 .120ص ،2001القاىرة ، ار الفكر العريب ،د ، 3،طاصول التربية البدنية والرياضيةامُت انور اخلورل:  -2

 .9ص ،1992، ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ، 2،طنظريات وطرق التربية البدنية فيصل ياسُت الشاطي ، ، عوض بيسوين،  زلمد 3-
4

 .13،ص نفسو ادلرجع،  زلمد عوض بيسوين -
، دار الفكر ، عماف ،  1، ط تطبيقات عملية –تجارب عالمية  –نظرية  ، النشاط الطالبي أسسرجاء زلمود عثماف، وعصاـ توفيق قمر  - 5

 .88،ص2009
6

 323، ص 5995، بدوف طبعة ، عادل الكتاب، جامعة عُت مشس، القاىرة ، علم النفس النمو الطفولة والمراهقةحامد عبد السالـ زىراف:  -
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 إصطالحا :

ة إذل مرحلػػة النضػػػج يعػػٍت مصػػطلح ادلراىقػػة دبػػا يسػػػتخدـ يف علػػم الػػنفس "دبرحلػػة االنتقػػاؿ مػػػن مرحلػػة الطفولػػ -
 1والرشد".

وكذلك ىي الفًتة الػيت ؽلػر هبػا كػل فػرد ، تبػدأ بنهايػة الطفولػة ادلتػأخرة وتنتهػي بإبتػداء مرحلػة النضػج او الرشػد  -
 2وسبتد مابُت سن الثانية عشر أو الثالثة عشر إذل سن العشرين أو احلادي والعشرين.

 : التعريف اإلجرائي -

ختلفة تتميز دبجموعة من التغَتات الفسيولوجية واجلسمية والنفسية ىي مرحلة من مراحل النمو ادل  -
واإلجتماعية  سبيزىا عن غَتىا من ادلراحل األخرى ، وتنقسم إذل ثالثة مراحل كل مرحلة ذلا خصائص سبيزىا 

 عن غَتىا. 

 الدراسات السابقة : -7

وين، فكل حبث ىو عبارة عن تكملة وتتمة تعترب الدراسات السابقة ىامة يف البحث العلمي نظرا لكوف العلم تعا
 لبحوث أخرى وسبهيد لبحوث أخرى قادمة.

 :11الدراسة 

" وكانت يف إطار احلصوؿ على شهادة دكتوراه العلـو يف نظرية  مراد خليلىذه الدراسة قاـ هبا الباحث :" -
نحو ممارسة  -سنة18 16-دوافع تالميذ الطور الثانوي ومنهجية الًتبية البدنية والرياضية ربت عنواف :" 

وىي دراسة تتمحور حوؿ مقارنة  تالميذ ادلدينة وتالميذ الريف بوالية بسكرة وربت التربية البدنية والرياضية"
يف السنة  -قسنطينة -قسم الًتبية البدنية والرياضية  -إشراؼ األستاذ الدكتور:  "شليب زلمد" جبامعة منتوري 

 ، وتتلخص الدراسة فيما يلي : 2011/2012امعية اجل

 التساؤالت  الفرعية : -

ىل زبتلف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي بُت تالميذ  -
 ؟ الريف وتالميذ ادلدينة

 
                                                 

1
 .375،ص 2002وت لبناف ، سنة ، دار النهضة العربية بَت 5، ط علم النفس النمومرمي سليم ،  -

 .117ص ،2006،  -مصر  –، بدوف طبعة ، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية علم النفس النموعصاـ نور ،   -2
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لرياضية يف الطور الثانوي بُت ذكور الريف ىل زبتلف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية وا -
 ؟وذكور ادلدينة 

ىل زبتلف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي بُت اناث الريف  -
 ؟ وإناث ادلدينة

 فرضيات الدراسة: -

يف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت تالميذ الريف وتالميذ ادلدينة -
 .الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور الريف وذكور ادلدينة يف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة  -
 .الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي

 إناث الريف وإناث ادلدينة يف دوافع شلارسة النشاط الرياضي يف حصة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت -
 .الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي

 منهج الدراسة : -

 دلالئمتو لطبيعة ادلوضوع .يف الدراسة ىو ادلنهج العلمي ادلقارف المنهج المتبع أما  -

تلميذ 100متكونة من رلموعتُت رلموعة حضرية تلميذ و  200متكونة من  العينةكانت :عينة الدراسة -
 تلميذ، يف الطور الثانوي لوالية بسكرة.100ورلموعة ريفية 

 كاأليت:  النتائج المتوصل إليها من الدراسة-

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت تالميذ الريف وادلدينة يف دوافع اللياقة البدنية ، دافع ادليوؿ الرياضية ،  -
سية والعقلية، ودافع التفوؽ الرياضي ، ودافع التشجيع  اخلارجي ، يف حُت ال توجد فروؽ ذات الدوافع النف

 داللة إحصائية يف الدوافع االجتماعية واخللقية . 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور  الريف وادلدينة يف دوافع اللياقة البدنية ، دافع ادليوؿ الرياضية ، -
توجد فروؽ ذات  لعقلية، ودافع التفوؽ الرياضي ، ودافع التشجيع  اخلارجي ، يف حُت الالدوافع النفسية وا

 داللة إحصائية يف الدوافع االجتماعية واخللقية . 
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إناث  الريف وادلدينة يف دوافع اللياقة البدنية ، ودافع ادليوؿ الرياضية  -
واخللقية ، و الدوافع النفسية والعقلية، يف حُت توجد فروؽ جوىرية يف الدوافع التشجيع  ، والدوافع االجتماعية 

 اخلارجي، ودافع التفوؽ الرياضي.

 : 12الدراسة 

طار احلصوؿ على شهادة ادلاجيستَت يف نظرية ومنهجية ييف إ وكانت كنيوة مولودقاـ هبا الباحث ىذه الدراسة 
)دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ األقساـ  :ربت عنواف يت كانتوالالًتبية البدنية والرياضية ;

وىي دراسة تتمحور حوؿ تالميذ األقساـ النهائية ادلتمدرسُت بثانويات والية ،النهائية من التعليم الثانوي( 
ضية يف السنة اجلامعية ايقسم الًتبية البدنية والر  -قسنطينة-جامعة منتوري–جيجل ربت إشراؼ الدكتور مشيش 

 ، وتتلخص الدراسة فيما يلي :2007/2008

 : تساؤالت الدراسة 

ىل زبتلف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية بُت تالميذ العلمي واألديب يف األقساـ النهائية من التعليم  -
 الثانوي؟

ية عند ذكور األقساـ النهائية من ىل للتخصص الدراسي تأثَت على دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياض -
 التعليم الثانوي؟

ىل للتخصص الدراسي تأثَت على دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية عند اناث األقساـ النهائية من  -
 التعليم الثانوي؟

 ىل ىناؾ فروؽ يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ العلمي تبعا دلتغَت اجلنس؟ -
 ىناؾ فروؽ يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ األديب تبعا دلتغَت اجلنس؟ ىل -

 فرضيات الدراسة:

يشًتؾ تالميذ العلمي وتالميذ األديب يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية يف األقساـ النهائية من التعليم  -1
 الثانوي.

 ذكور العلمي وذكور األديب يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت -2
 يف األقساـ النهائية من التعليم الثانوي.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اناث العلمي وذكور األديب يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية  -3
 يف األقساـ النهائية من التعليم الثانوي.
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فروؽ ذات داللة إحصائية لدى تالميذ العلمي يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية تبعا دلتغَت توجد  -4
 اجلنس.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى تالميذ األديب يف دوافع شلارسة الًتبية البدنية والرياضية تبعا دلتغَت  -5
 اجلنس.

 منهج الدراسة : -
 240العشوائية حيث سبثلت باختيار العينة هج الوصفي التحليلي وكاف اختيار ادلتبع يف الدراسة ىو ادلن المنهج

 % من رلموع التالميذ ادلتمدرسُت بثانويات مدينة جيجل. 15تلميذا وتلميذة بنسبة 

 كاآليت:النتائج المتوصل إليها من الدراسة 

افع النفسية ، وبعدىا الدوافع اجلمالية ، مث أف الدوافع اللياقة البدنية والرياضية جاءت يف ادلرتبة األوذل ، مث الدو 
دوافع التفوؽ الرياضي مث تليها الدوافع االجتماعية ، ويف األخَت جاءت دوافع التوتر وادلخاطرة ، وىذا بالنسبة 

لإلناث يف كال التخصصُت ماعدا البعد الرابع واخلامس حيث تبادال ادلراتب ، وقد بينت النتائج انو توجد فروؽ 
لة إحصائية لدى التالميذ بالنسبة دلتغَت اجلنس ، ومتغَت التخصص الدراسي ، لكن بصفة نسبية وىذا ذات دال

 يف كل األبعاد ادلدروسة.   

 :13الدراسة 

يف إطار احلصوؿ على شهادة ادلاسًت يف وكانت بن ميلود ميمونة ومغوفل خليدة  افقاـ هبا الباحثىذه الدراسة 
)دوافع التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين الرياضي يف حصة الًتبية  :ربت عنوافوكانت  الًتبية البدنية والرياضية

سنة ( وىي دراسة تتمحور حوؿ تالميذ الطور الثانوي لثانوية محزة 18-16البدنية والرياضية لدى تالميذ من 
يس مليانة معهد علـو بن بعيود فراح عزيزة جامعة مخ:بن عبد ادلطلب خبميس مليانة ربت إشراؼ  األستاذة 
 : تلخصت الدراسة فيما يلي و  2013/2014وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يف السنة اجلامعية 

 إشكالية الدراسة :

 ما ىي دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ؟

 الفرضية العامة:  

 النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .دافعية التالميذ ضلو شلارسة 
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 التساؤالت الجزئية :

 ؟دافع اصلاز النجاح بساىم يف شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ىل  -

 ؟دافع ذبنب الفشل بساىم يف شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ىل  -

 :الجزئية الفرضيات

 دافع اصلاز النجاح بساىم يف شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية . -

 دافع ذبنب الفشل بساىم يف شلارسة النشاط الرياضي يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .-

 المنهج  المتبع في الدراسة :

حيث سبثلت باختيار  ،العشوائيةبالطريقة العينة اف اختيار وك ،أما ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ىو ادلنهج الوصفي
% من رلموع التالميذ ادلتمدرسُت بثانوية محزة بن عبد ادلطلب خبميس 18تلميذا وتلميذة بنسبػػػػػػػػػػػػػػػػة  60

 مليانة.

 في الدراسة:النتائج المتوصل إليها

لنشاط البدين الرياضي يف حصة الًتبية البدنية توجد داللة إحصائية لدى الذكور واإلناث يف شلارسة ا ال -
 والرياضية .

 التعليق على الدراسات السابقة : -8

من خالؿ إطالعنا على الدرسات السابقة وادلرتبطة واليت كاف ذلا أثر يف توضيح الصورة لدى الباحث عن طبيعة 
ث ويعتمد عليها يف دراستو ، والدراسة ادلشكلة وتفاصيلها ، حيث تعترب ىذه الدراسات الوسيلة اليت توجو الباح

األوذل اليت قاـ هبا دكتور مراد كانت قد درست نفس موضوع دراسيت احلالية ، ولكن توجد إختالفات  بُت 
الدراستُت يف العينة ، حيث إعتمد الدكتور مراد على دراسة الفروؽ بُت سكاف ادلدينة والريف ، يف حُت 

روؽ بُت مستويات ادلرحلة الثانوية ، وكذلك توجد إختالؼ يف نوع ادلقياس إعتمدت يف دراسيت على معرفة الف
بُت الدراستُت ، وعموما إستفدت من ىذه الدراسة يف اجلانب النظري ويف صياغة اإلشكالية والفرضيات ، أما 

ادلاجستَت  كنيوة مولود وكانت ضمن متطلبات نيل شهادةبالنسبة للدراسة الثانية واليت كانت من إعداد الباحث  
إال أف ىذه الدراسة زبتلف عن دراسيت يف  ،، حيث أف ىذه الدراسة تتطابق مع دراسيت احلالية يف ادلوضوع 

 األقساـالعينة ادلختارة حيث إعتمد ىذا الباحث يف دراستو على دراسة ادلستوى الدراسي واجلنس لتالميذ 
على معرفة الفروؽ بُت ادلستويات الدراسية دوف األخذ ، يف حُت إعتمدت يف دراسيت  الثانويةللمرحلة  النهائية
اإلعتبار عامل اجلنس ، يف حُت مت اإلعتماد على نفس ادلنهج يف الدراستُت ، ومت تطبيق نفس األداة بعُت 
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ادلتمثلة يف ادلقياس حيث إعتمدنا على مقياس اإلذباىات ضلو النشاط البدين الرياضي لكنيوف، أما بالنسبة ألوجو 
فادة من الدراسة فتكمن يف اجلانب النظري ويف صياغة اإلشكالية والفرضيات وكذلك يف أداة الدراسة اإلست

بن ميلود ميمونة ومغوفل وكذلك يف مناقشة النتائج ، أما بالنسبة للدراسة الثالثة واليت كانت من إعداد الباحثاف 
حيث تشاهبت الدراستُت يف دنية والرياضيةيف إطار احلصوؿ على شهادة ادلاسًت يف الًتبية البوكانت خليدة 

ادلوضوع ويف ادلنهج ادلستخدـ ، وإختلفت يف األداة حيث إستعمل الباحثاف مقياس مغاير للمقياس الذي 
إستخدمتو يف دراسيت ، أما أوجو اإلستفادة من الدراسة فكانت يف اجلانب النظري ويف صياغة اإلشكالية 

 والفرضيات . 

ل الدراسات سبنحنا بشكل عاـ احلقائق الكامنة وراء ادلواضيع اليت نرغب يف معاجلتها و و خالصة القوؿ أف ك
 ادلتمثلة يف ىذا البحث الذي ضلن بصدد اصلازه .
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 :تمهيد

كما ،يعترب اإلنساف الوحيد من الكائنات اضتية الذي بقدرتو معرفة ما يدفعو إذل القياـ بتصرؼ ما           
يعترب أيضا موضوع  الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أمهية و إثارة الىتماـ الناس رتيعا ، فهو يهم 

نشاط الرياضي حىت يتسٌت لو أف يستغلها يف تطوير األب و يهم اظتريب يف معرفة دوافع ؽتارسة األفراد لل
 أدائهم ؿتو األفضل، فاألداء ال يكوف مثمرًا إالَّ إذا كاف يرضي دوافع لدى الفرد.

تلعب الدافعية دورا ىاما يف ميداف التعلم والنشاط الرياضي، فعلى سبيل اظتثاؿ ديكن أف حيضر الفرد         
ذل اظتكاف اظتخصص للتعلم أو التدريب و لكن إذا دل يكن لو الدافع للتعلم طفال    أو شابا ذكر أو أنثى ، إ

و التدريب ، فال شك أف الفائدة من التعلم و التدريب ستكوف ػتدودة ، مبعٌت آخر فإنو ديكن لآلباء أف 
ية جيربوا أوالدىم على ؽتارسة نشاط رياضي معُت ، بل حيضروف فعال إذل اظتلعب اظتخصص للممارسة الرياض
، ولكن يف نفس الوقت ال يستطيع أي من اآلباء أف يضمن أف ىذا الناشئ سوؼ يبذؿ اصتهد و العطاء 

اظتطلوبُت لإلستفادة من عملية التعلم و اظتمارسة الرياضية ألنو يفتقد إذل الدافع و الرغبة يف التعلم و اظتمارسة 
 الرياضية و لذلك سنحاوؿ أف نعطي شرحا كافيا عتذا اظتوضوع.
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 مفهوم الدافعية: -1
لقد حظي موضوع الدافعية باىتماـ عدد كبَت من علماء النفس، وبالتارل تعددت ػتاوالت تعريفها         

 ومن ىذه التعاريف نذكر:
احملركات اليت تقف وراء سلوؾ الفرد و اضتيواف على حػد سػواء فهنػاؾ "التعريف الذي يرى أف الدافعية ىي         
داخليػة عنػد حػدوث السػلوؾ و عدة أسباب وراء كل سػلوؾ ، وىػذه األسػباب تػرتبل  الػة الكػائن اضتػي السبب أ

 .  1"و مبثَتات البيئة اطتارجية من جهة أخرى من جهة ،

قد يكوف شعوري أو  الفسيولوجيأنػو  "حالة من التوتر النفسي و  مصطفى عشويوؾتد الدافع عند        
القياـ بأعماؿ و نشاطات و سلوكات إلشباع حاجات معينة للتخفيف من التوتر  ال شعوري يدفع الفرد إذل

 .2وإعادة التوازف للسلوؾ و النفس عامة "

الدافع ىو حالة توترية داخلية ناجتة عن حالة نفسية أو فسيولوجية جتعل الفرد يف  "ازتد أمُت فوزي "ويرى 
وتستمر بو اذل ىدؼ معُت حىت يزوؿ ىذا التوتر ويستعيد  حالة عدـ االتزاف، وىذه اضتالة تثَت سلوؾ وتوجهو

3الفرد توازنو النفسي والفسيولوجي . 
 

" أهنا عبارة عن كلمة عامة ختتص بتنظيم السلوؾ إلشباع اضتاجات و  R.THOMASويرى       
 .4البحث عن األىداؼ"

ىذا اطتالؼ إالَّ أهنا تبقى تلف يف مفاىيمو ومهما كاف ختونستخلص أف تعريف الدافع قد تعدد وتنوع و 
  احملرؾ لسلوؾ اإلنساف و اليت جتعل اصتسم يف حالة نشاط .

 نظريات الدوافع: -2
 ماكدوجال( الغرائز: )نظرية نظرية 2-1

 الذي     سنة ، Mac. Dougallماكدوجاؿ"  ولياـ " النفس عادل إذل األصل يف ترجع النظرية ىذه
 تدفعو و الفرد اليت حترؾ ىي الغرائز أف حيث غريزية، فطرية لإلنساف األولية الدوافع و الرغبات كل أف إذل يؤكد
 .عقلي أو حركي نشاط بأي للقياـ

 :يلي كما كانت قد و موضوعية، معايَت طريق عن ػتددة قائمة يف األساسية الدوافع رتب قد و

                                                 
مذكرة ماسًت قسم الًتبية اضتركية  –واسل اصنف  – االداء المهاري لدى العبي كرة اليداىمية الدافعية على مستوى  مرزوقي ػتمد ياسُت ،  -1

 .11 ، ص2013/2012بسكرة ،
2

 83، ص  1990ئر، ديواف اظتطبوعات اصتامعية ، اصتزا، 1ط،  مدخل إلى علم النفسمصطفى عشوي ،   -
، مذكرة ماسًت معهد علـو  دافعية تالميذ المرحلة الثانوية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي،غواطي خَت الدين  –دريش معاد  3-

 46ص  2014 -2013-ة ستيس مليانة جامع –وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 4- Thomas.R , Preparation Psychologique du Sportif ,ed ,Vigot ,1991 ,p32 
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 .اكتساب أو تعلم دوف الغريزية السلوكات تظهر أف جيب -
 .الواحد النوع يف عامة السلوكات ىذه تكوف أف جيب -
 .حية أنواع يف اظتوازية الظواىر اكتشاؼ ديكن -
 .هبا اظتنوطة الوظائف تالئم متميزة جسمية تراكيب تستخدـ غريزة كل -
 :ىي و الغرائز و اإلنساين السلوؾ غتملها يف تفسر أساسية غريزة عشر ثالثة وضع قد و -

 الذات، السليب، تأكيد البدائي التعاطف االجتماع، اعترب، النفور، اـ،الطع عن البحث اظتقاتلة، الوالدية،
 السعاؿ.  و كالضحك أمهية األقل الغرائز بعض و .االستعانة الًتكيب، غرائز التحصيل، د،يالتزا اطتضوع،

 :أوجو أربعة عتا غريزة كل أف بُت كما
 .معينة مثَتات ظتالحظة االستعداد ىو و إدراكي وجو -
 .معينة استجابة مناذج ىو و وعينز  وجو -
 .الغريزة إذل ينتسب انفعاؿ -
 .الغريزية الرغبة أو للفعل اندفاع -
 شكل عواطف على استداللية بصورة تظهر لكن و واضحة بصورة الفرد سلوؾ يف تظهر ال الغريزة أف اعترب و

 استعداد ىي " نفسية جسدية يعةطب ذو فطرية، وراثية استعدادات مصدرىا الدوافع أف كما معُت مبوضوع ترتبل
 مث من و إدراكو، عند خاص بانفعاؿ يشعر حسنا، إدراكا يدركو نفسي مثَت االنتباه إذل الفرد حتمل نفسي فطري
 اجتاىو.     معُت سلوؾ يسلك
 الغرائز مرتبطة نظرية أف أكد و "اظتيل"و"االستعداد" مصطلح أدخل األخَتة كتاباتو يف " ماكدوجاؿ " لكن
 على دوافع السلوؾ تفسَت حاولت النظرية ىذه أف نفهم سبق ما خالؿ من و .األولية) األساسية دوافعبال

 .الغرائز من بغريزة اإلنساف بو يقـو نشاط كل ارتباط إذل أشارت و الغرائز، أساس
 يتأثر افع الفردد و سلوؾ لكن النظرية، إليها أشارت كما غرائزية، فطرية ىي األولية الدوافع أف القوؿ ديكن نعم

 .1احملركات اطتارجية كل على السيطرة يستطيع ال الفرد أف كما اجملتمع، و كالبيئة خارجية بعوامل
 نظرية التحليل النفسي -2-2

 إذل غريزتُت الفرد دوافع يرجع الذي Freudفرويد"  سيجموند" النفس عادل إذل أصوعتا يف تعود النظرية ىذه
 ىي الذات احملافظة على أو اصتنس غريزة أف يرى حيث "العدوانية" غريزة و "ساصتن" غريزة :مها أساسيتُت
 .اإلنساين الدافعية يف األساسي العنصر
 .النفس على و الغَت على اعتدـ و التخرييب السلوؾ يف يربز العدوانية غريزة أف يرى كما

                                                 
 

- 
أىمية استثارة الدافعية من خالل ممارسة التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتفوق الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية  ،مرزاقة رتاؿ 1

 .187ص  2001-2000-جامعة اصتزائر -دارل ابراىيم –جستَت ،قسم الًتبية البدنية والرياضية ، رسالة مابالجزائر
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 كحب اللذة الوجدانية و اإلشباع مظاىر ؼتتلف للفرد، اصتنسية اظتيوؿ ؼتتلف تشمل "فرويد" عند اصتنسية الغريزة
 .اضتياة و العيش يف الرغبة و األبناء و الذات

 توتر أو دافع ملح أو بدنية إثارة حالة عن تصدر ألهنا بدنية وظيفة أهنا مصدرىا يف "فرويد" يراىا كما الغريزة و
 حدوث بالتارل و التوتر و ثارةاإل إزالة يتحقق لكي ما ىدؼ لبلوغ معُت موضوع ؿتو تتجو اليت و اصتسم داخل
 .واإلشباع اللذة
  .يستطيع معرفتها الفرد أف حيث شعورية، تكوف قد النفسي السلوؾ دوافع أف النفسي التحليل نظرية ترى و

 :الحاجات نظرية -  - 
 حترؾ اليت ىي أف اضتاجات ترى اليت 1938" سنة Murrayالنفس" عادل إذل أصوؿ يف تعود النظرية ىذه
 الدافعة القوة فإف "موراي"حسب  و اضتاجات، ىذه إشباع و حتقيق قصد معينة بواقف للقياـ تدفعو و ردالف

 لو حتقق مواقف إذل مشبعة مواقف من يبذؿ الفرد جتعل اليت ىي اضتاجة و حاجات، من لديو ؽتا أصال تنطلق
 .اضتاجة ىذه إشباع
 تنشأ " اضتاجات بأهنا      عاـ صاحل زكي يعرؼ حيث اطتارجية، بيئتو و الفرد بُت االتزاف عدـ ىي اضتاجة
 من تكوف قد اضتاجة و اإلنساف" بقاء حتفظ الالزمة اضتيوية البيولوجية الشروط عن البيئية الشروط اؿتراؼ عن

 .الغَت من كاإلىانة خارجية مثَتات  ورائها من تكوف و العطش و كاصتوع داخلية مثَتات ورائها
 :ىي كاأليت و الفرد، سلوؾ خالؿ من اضتاجة على التعرؼ قصد أساسية، معايَت ستسة " موراي " حدد
 .نتيجتو و السلوؾ توابع  -
 .النتيجة تلك إذل للوصوؿ اظتشبع السلوؾ منل  -
 .ػتددة ظتؤثرات االستجابة و اظتوضوعات من جملموعة االنتقائي اإلدراؾ  -
 .اضتاجة بتلك تتصل اليت اظتشاعر أو االنفعاالت صراحة عن التعبَت  -
 .اظترجوة النتائج إذل الوصوؿ يف الفشل عند العكس و اضتاجة، إشباع عند الرضا إبداء  -
 كذلك أخرى، حاجات من إضتاحا أكثر حاجات ىناؾ أنو حيث الشدة، يف اضتاجات بُت اختالؼ ىناؾ

 1.الدافع و اضتاجة بُت طردية العالقة إذف قوة، أكرب دافع كاف كلما درجة أشد حاجة ىناؾ كلما كاف
 :السلوكية النظرية - - 

 الفرد سلوؾ أف ترى اظتدرسة ىذه  "Thorndike"ثورونديك"  " األمريكي العادل النظرية ىذه رواد بُت من 
 معينة. للقياـ مبواقف الفرد تدفع غريزة غترد ليس و " استجابة و تنبيو " أخر مبعٌت أو فعل رد و فعل عن عبارة

 بعامل يكوف مزودا اطتارجي اظتوقف أف األمر يف ما كل و ميكانيكي، آرل تفسَت السلوؾ تفسر لوكيةالس اظتدرسة
 عصب يف التنبيو ىذا  يرقد مت اظتخ يف اظتوجودة األعصاب يف التنبيو ىذا يسَت تك اضتي الكائن فيو مثَت أو

 .اضتي الكائن عضالت فتتحرؾ الغدة أو العضالت إذل مصدر
                                                 

-
1

، رسالة ماجستَت ،معهد  عالقة االصابات الرياضية بدافعية االنجاز لحصة التربية البدنية والرياضية عند تالميذ الطور الثانويبلوؿ فريد ، 
 .727 ،ص 2009-2008، الًتبية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل
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 خيص ىذا فيما النفسي، التحليل نظرية مع يتناقض ما وىذا الفرد سلوؾ يف الشعور و لغريزةا عامل يدخل ال
 الفرد فإف اكتساب االجتماعي السلوؾ دافع خيص فيما أما اضتب(، اطتوؼ، األورل)الغضب، الفطري الدافع
 .االستقرار و منإذل األ اضتاجة التفوؽ، النجاح، إذل كاضتاجة )الشرطي(، اظتنعكس التعلم طريق عن يكوف

 :الوظيفية النظرية  - -
 أف دوافع النظرية ىذه أصحاب يرى      سنة "G.Allport"ألبورت"  جوردف " العادل النظرية ىذه رائد
 التعديل و طريق اإلبداؿ عن النمو و التطور ذلك يتم حيث منوه، و الفرد تغَت مع تنمو و تتطور و تتغَت الفرد
 .اظتعنوية و اظتادية بيئتو عناصر مع تفاعلو أمناط و جتاىاتوا قيمة و الفرد ميوؿ يف
 :ىي و النمو و التطور مبادئ من مبجموعة يرتبل الفرد دافع فإف "ألبورت" جهة من و

 الفرد عند عملية التعلم أف و خاصة الالشعور طاقة من مشتقة الفرد عند الدافع طاقة تعٍت الوظيفية اظترحلة  -
 .اظتيوؿ و االجتاىات و الطاقات نم اصتديد دوما حتدث
 .تطوره و الفرد منو مبرحلة مرتبل فالدافع الشرطي اظتثَت نظرية ترفض الوظيفية االستقاللية  -
 عند العاـ للدافعية النمل لتكوين ضرورية عوامل كلها التقليد و التدريب و النضج و النمو و التكامل من  -
 .الفرد
 .هبا دير اليت معرفة اظترحلة خالؿ من تفسَته يتم الفرد فدافع الدافع، وظيفة حليةمبر  تؤمن الوظيفية النظرية  -
         عن التخيالت الناجتة العصبية كالصدمات الفرد حياة يف اظتفاجئة األحداث تفسر الوظيفية النظرية  -
 .اظترضية اظتخاوؼ و

 الوظيفية من الناحية الدوافع مرحلية حيث اعية،االجتم التنشئة عملية ؾتاح تفسر للدوافع الوظيفية النظرية  -
 .الفرد سلوؾ يف التعديل و التغيَت لتوقيع الفرصة تعطينا
 إمنا و مكافأة ما، وجود رغم تفوقو و الفرد عبقرية خلق تقف اليت الدوافع تفسر للدوافع الوظيفية النظرية  -

 .1الدوافع  بالتارل تنمو و التطور و والنم إذل هبا يؤدي استخداما خصائصو و مواىبو الفرد يستخدـ
 :االجتماعي التعلم نظرية -6- 
 اظتواقف تكرار  و التقليد عملية إذل كذا و السابق، التعلم إذل ترجع الفرد دوافع أف النظرية ىذه أصحاب يرى
 على سساالجتماعي تتأ التعلم نظرية أف إذل     "  " Banduraبانديورا  ألربتو" أشار قد و اجملتمع يف

 سلوؾ عندما يالحظ الفرد أف يعٍت ىذا و اآلخرين، تقليد أو مبالحظة التعلم أي )القدوة(، التعلم بالنمذجة
 .اظتالحظ  السلوؾ كل أو بعض أداء باستطاعتو يكوف فعندئذ اآلخرين
فشل  أو أف ؾتاح ذإ الفرد، حترؾ اليت الرئيسية اظتصادر من يعترب السابق التعلم أف إذل " دوالميلر " يشَت كذلك
 سلوؾ تكرار الدافع يف و الرغبة تنشأ بالتارل و اجيابية، و سلبية نتائج على التعرؼ إذل تؤدي معينة استجابة
 الطاقايت كافية للتزويد بدرجة القوة من تكوف استشارة أية " أنو على اضتافز " دوالميلر " يرى كما الناجح،
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 السلوؾ و السلوؾ، ال يوجد لكنو بالطاقة، السلوؾ تزويد على لفق يقتصر اضتافز فإف ذلك مع و للسلوؾ،
 اضتافز، مفاىيم، أربعة على ينطوي التعلم  عليو و ق،قيتح التعلم جيعل ؽتا اضتافز خفض يتم بالطاقة يتزود

  .التعزيز و االستجابة الدالة، العالمات
 فشل أو أف ؾتاح إذ الفرد، حترؾ اليت الرئيسية اظتصادر من يعترب السابق التعلم أف إذل " دوالميلر " يشَت كذلك
 سلوؾ تكرار الدافع يف و الرغبة تنشأ بالتارل و اجيابية، و سلبية نتائج على التعرؼ إذل تؤدي معينة استجابة
 الطاقايت كافية للتزويد بدرجة القوة من تكوف استشارة أية " أنو على اضتافز " دوالميلر " يرى كما الناجح،
 السلوؾ و السلوؾ، ال يوجد لكنو بالطاقة، السلوؾ تزويد على فقل يقتصر اضتافز فإف ذلك مع و للسلوؾ،

 اضتافز، مفاىيم، أربعة على ينطوي التعلم عليو و يتحقق، التعلم جيعل ؽتا اضتافز خفض يتم بالطاقة يتزود
  .التعزيز و االستجابة الدالة، العالمات

 أساس اضتواجز على تقـو الفرد دوافع أغلب أف على اتفقوا النظرية ىذه أصحاب أف يتبُت سبق ما خالؿ من
 .نسبيا فهي قليلة للدوافع األولية اظتصادر أما اظتتكررة، و اظتقلدة السلوؾ أمناط ؼتتلف خالؿ من اظتكتسبة
 :اإلنسانية النظرية  - -
 اإلنسانية     "  " Maslowماسلو"  " إذل األصل يف النظرية ىذه تعود الدوافع تفسيَت يرفض أنو حيث
 بعض بأف يعًتؼ لكنو ،التعزيز و اضترماف و كحافز السلوكية أو االرتباطية النظريات مفاىيم بداللة رتيعها
 تدرجيي، يكوف اضتاجات أف إشباع يرى كما بيولوجية، حاجات بإشباع مدفوعة تكوف اإلنساين السلوؾ أشكاؿ
 1.األخرى اضتاجات يأيت بعدىا مت األمنية فيزيولوجية،ال كاضتاجات القاعدية اضتاجات إشباع حيث

 : وظائف الدوافع -3
إف أي رد فعل عن أي سلوؾ ال ديكن أف حيدث تلقائيا وإمنا حيدث كنتيجة ظتا يدور يف نفسية الفرد        

أف  ىذا الفرد حاجياتو وغرائزه ومنو نستخلص هبا ومنو فالسلوؾ لو أغراض تتجو ؿتو حتقيق نقاط معينة
 للدوافع عدة وظائف تقـو هبا لتنشيل السلوؾ وىي ثالثة :

 مد السلوك بالطاقة : – 3-1
ومعػػٌت ذلػػك أف الػػدوافع تستشػػَت النشػػاط الػػذي يقػػـو بػػو الفػػرد ويػػؤدي التػػوتر الػػذي يصػػحب إحبػػاط الػػدافع        

ى أف اإلنسػاف واضتيػواف مػن لدى الكائن اضتػي إذل قيامػو بالنشػاط لتحقيػق ىدفػو وإعػادة توازنػو وتػدؿ اظتالحظػة علػ
خالؿ التجارب يف اضتياة اليومية كالمها خامال طاظتا حاجاتو مشبعة أما إذا تعػرض للحرمػاف فإنػو ينشػل مػن أجػل 
إشباع ىذه اضتاجات    و الرغبػات فالػدافع دتػد السػلوؾ بالطاقػة ، لكػن سػرعاف مػا تفتقػد ىاتػو اظتكافػأة جاذبيتهػا 

 أخالؽ قبل أف تكوف من أجل اظتكافأة ففي ىذه النقطة تصبح اظتكافأة غَت ضرورية.إذا أدرؾ اظتراىق أف الرياضة 
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 أداء وظيفة االختيار: -3-2
ويتجلى ذلك يف أف الدوافع ختتػار نػوع النشػاط أو الرياضػة الػيت يسػتجيب و يتفاعػل معهػا اظتراىػق و يهمػل        

لسػػلة مػػثال ، كمػػا أهنػػا حتػػدد ضتػػد كبػػَت الطريقػػة الػػيت األنشػػطة األخػػرى ، فالػػذي يهػػوى كػػرة القػػدـ ؾتػػده يكػػره كػػرة ا
"  أنو عندما يكػوف اجتػاه عػاـ للمواقػف و اظتيػوؿ فإنػو ال جوردن ألبورت يستجيب هبا ظتواقف أخرى ، فقد أقر " 

خيلػق فقػل حالػػة التػوتر يسػػهل استشػار ا فتػػؤدي إذل نشػاط ظػاىر يشػػبع اظتوقػف أو اظتيػػل بػل يعمػػل كوسػيلة خفيػػة 
 ختيار كل سلوؾ متصل بو وتوجيهو.النتشار وا

 :توجيو السلوك نحو الهدف-2-3
إف غترد عدـ الرضا على حالة اظتراىق ال يؤدي وال يكفي إلحداث التحسن و النمو عنده بل جيب        

 توجيو طاقاتو ؿتو أىداؼ معينة ديكن الوصوؿ إليها و حتقيقها.

 يلي:يلخص وظائف الدوافع فيما  حلمي المليجيفالدكتور 

 إثارة اآلليات و األجهزة الداخلية أي أهنا دتثل اظتصادر الداخلية للعمل.  -  أ      

 مد السلوؾ بالطاقة الالزمة و مبساعدة اظتثَتات اطتارجية اليت تستثَت السلوؾ. -ب      

 اختيار نوع النشاط و حتديده.  -ج     

 1من يقظة الفرد وقدرتو على االنتباه ومقاومة التشتت. تأخَت ظهور التعب حتوؿ دوف اظتلل ؽتا يزيد -د      

 :تصنيف و تقسيم الدوافع-4
 تصنيف الدوافع:-4-1

أف أحػػػد الطػػػرؽ اظتفيػػػدة لفهػػػم موضػػػوع الدافعيػػػة ىػػػو تصػػػنيفها إذل  7644< عػػػاـ SAGEيوضػػػح " سػػػاج "  
هتمػػػُت بالكتابػػػة يف غتػػػاؿ علػػػم فئتػػػُت عرضػػػيتُت مهػػػا : الػػػدوافع الداخليػػػة والػػػدوافع اطتارجيػػػة ، ويتفػػػق العديػػػد مػػػن اظت

الػػنفس الرياضػػي مػػع التصػػنيف السػػابق  يف تنػػاوعتم ظتوضػػوع الدافعيػػة وعالقتهػػا بػػاألداء الرياضػػي ومػػنهم علػػى سػػبيل 
 اظتثاؿ ال اضتصر : " 

  7657  عاـ   " TROPPMAN " et " FOUSSE "" فوس " و " ترومباف " 

  7650عاـ   " LIEWELIN " et "BLUCKER"" ليولن " و " بلوكز " 

 . 7652" ػتمد عالوي " عاـ 

 . 7651عاـ  " SINGER "" سنجر " 
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 .7651عاـ  " DROTHY HARRIS "" دروش ىارس " 

 الدافع الداخلي :  -4-1-1

 7652"  عاـ  مارتنزيعٍت الدافع الداخلي أنو مكافأة داخلية أثناء األداء ، ويعرب عن ىذا اظتعٌت "          
دافع الداخلي يعترب جزءا مكمال ظتوقف التعلم وخاصة إذا كاف الفرد يسعى للتعلم مستمتعا عندما يقر أف ال

باضتصوؿ على اظتعرفة وليس ىدفو من التعلم اضتصوؿ على اظتكافأة اطتارجية ، ويتضح الدافع الداخلي يف 
ماـ لفريق النشاط الرياضي عندما نالحظ إقباؿ بعض النشء على ؽتارسة نشاط رياضي معُت أو اإلنض

رياضي بدافع الرغبة واضتب يف اظتمارسة ، وقد تستمر ىذه الرغبة ما داـ النشاط أو األداء الرياضي ديثل لو 
خربة جيدة وليس ىناؾ ما يهدده أو يعاقبو ودينع إستمراره  فدافع اإلستمرار يف اظتمارسة يكوف نابعا من 

ع بو ، والواقع أف الناشئ عندما يقبل على ؽتارسة طبيعة النشاط الرياضي الذي أحبو واألداء الذي يستمت
النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنو ديارس النشاط الذي يريده ويرغب فيو ، وىذه السعادة تفوؽ اضتصوؿ 

 على مكسب مادي أو مكافأة خارجية .

 1إف الدافع الداخلي ينبع من داخل الفرد ، وحيدث أثناء األداء. 

 ي : الدافع الخارج -4-1-2
يقصد بالدافع اطتارجي حصوؿ الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء واظتمارسة ، وإف السبب     

الرئيسي لإلستمرار يف اظتمارسة واإلقباؿ على األداء الرياضي ىو اظتكافأة اطتارجية اظتنتظر أف حيصل عليها .  
 .2و قيمة اظتكافأة اطتارجية اليت ينتظرىا فالدافع اطتارجي على النحو السابق ينشأ من خارج الالعب وحترك

إذف نعٍت بالدوافع الداخلية أسباب ودوافع اطتوض يف نشاط رياضي ، وعادة تقابل الدافعية الداخلية دافعية 
خارجية ، فالشخص احملفوز داخليا يتصرؼ حىت يتحصل على مكافآت مرتبطة بالفعل ذاتو ، فاىتمامو إذف 

 عٌت البحث عن اللذة اليت قد يشعر هبا أثناء القياـ بالفعل الرياضي .مركز على تأدية الدور ، مب

أما الشخص احملفوز خارجيا فهو يتصرؼ حىت يتحصل على مكافآت خارجية عن فعلو ، فاىتمامو إذف    
 يًتكز يف ىذه اضتالة على اضتصوؿ على مكافآت مرتبطة بالفعل ال على الدور يف حد ذاتو .

 : تقسيم الدوافع -4-2
 ونقسمها إذل قسمُت مها : الدوافع األولية ، الدوافع الثانوية.
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 الدوافع األولية :  -4-2-1
وتسمى أيضا بالدوافع الفيسيولوجية  أو اصتسمانية وىي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانية         

اـ ، اضتاجة إذل تفرضها طبيعة تكوين جسم اإلنساف ووظائف أعضائو ومن أمثلتها : اضتاجة إذل الطع
الشراب ، اضتاجة إذل الراحة ، اضتاجة اصتنسية ، اضتاجة إذل اللعب )عند األطفاؿ( و اضتاجة إذل اضتركة و 

 النشاط.....إخل.

وقدديا كانت تسمى ىذه الدوافع بػ" الغرائز " إال أف الكثَت من علماء النفس يف الوقت اضتارل ال        
َت سلوؾ اإلنساف إذ غالبا ما يستخدموف لفظ الغرائز لتفسَت سلوؾ يستخدموف مصطلح الغرائز لتفس

 اضتيواف.

 الدوافع الثانوية: -4-2-2
وتسمى أيضا الدوافع أو اضتاجات اظتكتسبة أو اإلجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعلو مع البيئة ،        

عنها و تصبح عتا قو ا اليت تؤثر يف السلوؾ   وتقـو الدوافع الثانوية على الدوافع األولية ، غَت أهنا تستقل
كنتيجة لتأثَت العوامل اإلجتماعية اظتتعددة ، ومن أمثلة الدوافع الثانوية : اضتاجة إذل التفوؽ و اظتركز أو 
 1اظتكانة ، السيطرة و القوة     و األمن و التقدير و اإلنتماء و اضتاجة إذل إثبات الذات..........اخل.

 والحاجات النفسية :الدوافع  -5
"  أنو  "ينبغي أف نعرؼ اآلف أف وراء كل سلوؾ دافع  ،فإذا رأينا شخصا مصطفى عشوي يرى "         

منطويا على نفسو ينبغي أف ال نصدر األحكاـ ضده ، بل جيب أف نسأؿ عن الدافع وراء ذلك إف  كاف 
ينبغي أف نسأؿ عن الدافع وراء كل سلوؾ  متكربا أو يثَت مشاكل يف العمل أو يف اظتمارسة ، نفس الشيء

ديكننا مالحظتو ونريد دراستو ، فالدافع حالة من التوتر النفسي والفيزيولوجي الذي قد يكوف شعوريا أو ال 
شعوريا ، تدفع الفرد للقياـ بأعماؿ ونشاطات وسلوكات إلشباع حاجات معينة للتخفيف من التوتر وإلعادة 

 بصفة عامة."التوازف للسلوؾ أو للنفس 

 ومن ىنا نذكر بعض اضتاجات النفسية وىي كاآليت :

 .اضتاجة إذل اإلطمئناف 

 .حاجة التفوؽ 

 .حاجة التبعية 

 .حاجة التعلم واظتعرفة  
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 الدوافع النفسية:-5-1
ىناؾ ارتباط كبَت بُت الدوافع سواء كانت فيسيولوجية على شكل حاجات أساسية فطرية أو         

مة ، أو دوافع نفسية إجتماعية . نعٍت بالدوافع النفسية مثال اضتاجة إذل األمن حاجات مكتسبة متعل
 ،اضتاجة إذل اضتب  اضتاجة إذل احًتاـ وتقدير الذات واضتاجة إذل تأكيد الذات.

 خصائص الدوافع النفسية :-5-2

ال يبدو أف عتذه الدوافع أسسا فطرية واضحة وال عوامل بيولوجية أنو  "  مصطفى عشوييشَت           
 ظاىرة.

للثقافة والًتبية دور ىاـ يف أمناط ومناذج ظهور ىذه الدوافع حسب ترتيب معُت ويف أمناط إشباع ىذه 
 1الدوافع.

ال ال ديكن فصل ىذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع اإلجتماعية كالتملك والسيطرة وغَت ذلك إ 
من الناحية الفطرية إذ ينبغي النظر إذل الذات اإلنسانية نظرة تكميلية تراعي األبعاد العضوية والنفسية 

واإلجتماعية وؽتا ينبغي التأكيد عليو ىو ضرورة مراعاة دوافع الناس وحاجا م أثناء اإلتصاؿ هبم والتعامل 
سلوؾ األشخاص، وىي أف وراء كل سلوؾ معهم ، وكل ذلك انطالقا من إدراكو قاعدة ىامة تسَت وتقيد 

دافع ، إال أف نوع الدافع الذي حيدد سلوكو ىو الذي خيتلف من شخص إذل آخر،كما أنو خيتلف من 
موقف إذل آخر ، وعليو فإف إدراؾ اظتوقف بأبعاده الزمانية واظتكانية واإلنفعالية ىو العامل األساسي 

 ركة لسلوؾ شخص أو أشخاص ما.للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع احمل

 : مصدر الدافعية في الميدان الرياضي -6
أف " اضتاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقتها سلوؾ عقلي ، وىي موجهة ؿتو  GROS. G يعترب          

ىدؼ معُت حيقق اإلشباع " يظهر أف دافعية الرياضي اظتدروسة من ؼتتلف الزوايا، ىي من أصل فيزيولوجي 
 2ضتركة( واجتماعي )اضتاجة للفوز( والبحث عن العيش يف رتاعة.)لذة ا

 الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية: -7
إذل أنػو " من العوامل األساسية اليت تساىم وتلعب دورا مهما يف " MACOLIN "يشَت          

، درجة من الشروط الفيزيائية ، األداء الفردي ، أو أداء الفريق ، نذكر القامة الفيزيائية ، مستوى القدرة 

                                                 
 . 87مصطفى عشوي ، نفس اظترجع ، ص  - 1
 

2
- Gerard , Bet Gros.G ,in " l'entrainement de Basket-ball " ed ,vigot ,Paris ,1985 ,p223  
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الشخصية  وأخَتا الدافعية اليت تعترب من أمهها يف التأثَت على أداء الالعب" ويربز اظتختصوف يف علم النفس 
 :الرياضي ىذه األمهية يف العالقة التالية 

 . الدافعيــة  +  التعلــم  =  النتيجــة ) األداء  ( الـرياضيـة     

ه اظتعادلة اظتختصرة ، شرطا ضروريا ولكن غَت كايف ، فالدافعية بدوف جتارب ماضية تؤدي تبُت ىذ         
 1إذل نقص النشاط الرياضي والالعب بدوف دافعية فهو دوف النتيجة أو اظتستوى الرياضي.

 األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية : – 8
 الحاجة لالنجاز :  -8-1

نجاح والفوز يف اظتنافسات الرياضية وػتاولة بذؿ قصارى اصتهد يف اظتنافسة الرياضية و وىي اضتاجة لتحقيق ال    
 مواجهة حتدي اظتنافسُت والتدريب الشاؽ اظتتواصل للوصوؿ للتفوؽ الرياضي .

 الثقة في النفس :  -8-2
مهارتو ويستطيع الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة الثقة بالنفس يكوف واثقا جدا من نفسو ومن قدراتو و    

 التصرؼ بصورة جيدة يف اظتواقف  غَت اظتتوقعة يف اظتنافسة ويعرب الثقة عن وجهة نظره بدوف تردد.
 التصميم :  -8-3

الرياضي الذي يتميز الذي يتميز بسمة التصميم يعترب من بُت الالعبُت األكثر بذال للجهد سواء يف  بالالع
أف يًتاخى بغض النظر عن طوؿ الفًتة التدريب أو نتيجة اظتنافسة وينفق التدريب    او يف اظتنافسة وال حياوؿ 

 اظتزيد من الوقت واصتهد لتحسُت قدراتو ومهاراتو ويتمسك بأىدافو ألقصى مدى .  
 الثقة بالنفس :  -8-4
الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبل النفس يستطيع التحكم يف انفعاالتو بصورة واضحة يف العديد من  

 اظتواقف اظتثَتة بال انفعاالت يف أثناء اظتنافسات الرياضية وال يفقد أعصابو بسهولة يف أوقات الشدة أو الضغوط . 
 التدريبية :  -8-5

الالعب الرياضي الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات اظتدرب وحيًـت كل من قاـ بتدريبو ويستثَت     
 7ت كما يشعر بأف مدربو يفهمو جيدا وال يتحيز لالعبُت معينُت. مدربو عندما يواجو بعض اظتشكال

 ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي : -9
تعٍت الدافعية يف النشاط الرياضي ببساطة إجتاه وشدة اصتهد الذي يبذلو الناشئ يف التدريب         
 واظتنافسة.

                                                 
 

1
- Macolin (revie). Les Facteurs qui contribuent a la performance individelle ou d une equipe .N 

02.Spécial Sport .Février 1998.p12  
 .  27،28، ص  1998، مصر، مركز الكتاب للنشر  ،1،ط موسوعة االختبارات النفسية للرياضيينػتمد حسن عالوي : "   -1
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 شدة الجهد : -9-1
 بذلو الناشئ أثناء التدريب أو اظتنافسة .يعٍت مقدار اصتهد الذي ي       

 اتجاه الجهد: -9-2
يعٍت اختيار الناشئ لنوع معُت من النشاط ديارسو ، أو اختياره مدرب معُت يفضل أف يتدرب معو أو        

 نادي معُت ديارس فيو رياضتو احملببة ...........إخل.

 العالقة بين االتجاه وشدة الجهد:  -9-3
وجود عالقة وثيقة بُت إجتاه وشدة اصتهد على اظتثاؿ الناشئ الذي يواضب على حضور رتيع  يالحظ       

جرعات التدريب ) اجتاه اصتهد ( يبذؿ جهدا كبَتا يف جرعات التدريب اظتختلفة الذي حيضرىا )شدة اصتهد(  
قليال عندما يشارؾ  ويف اظتقابل فإف الناشئ الذي كثَتا ما يتأخر أو يغيب عن جرعات التدريب يظهر جهدا

 يف التدريب

 دافع اإلنجاز)التفوق( في المنافسة الرياضية :  -11
يعٍت دافع اإلؾتاز يف اظتنافسة الرياضية اصتهد الذي يبذلو الرياضي من أجل النجاح يف إؾتاز الواجبات اليت  

ند إؾتاز الواجبات واظتهاـ يف التدريب أو اظتنافسة كذلك اظتثابرة عند مواجهة الفشل والشعور بالفخر ع يكلف
 اليت يكلف هبا .

 ء)المراىق(:ىأىمية دافع اإلنجاز والمنافسة الرياضية للنش -11-1
 اختيار النشاط : -11-1-1
 يتضح يف اختيار النشاط ظتنافس متقارب يف قدراتو أو اختيار منافس أقل أو أكثر من قدراتو يلعب معو. 

 :الجهد من أجل تحقيق األىداف -11-1-2
 % من جرعات التدريب يف األسبوع.62ويعٍت مقدار أو كم اظتمارسة مثل : حضور    
 المثابرة :  -11-1-3

ويعٍت مقدرة الرياضي على مواجهة خربات الفشل وبذؿ اظتزيد من اصتهد من أجل النجاح و بلوغ        
اكز متقدمة و بالرغم من اعتدؼ  و مثاؿ عن ذلك عندما يشًتؾ الناشئ يف بعض اظتسابقات وال حيقق مر 

  1ذلك يستمر يف التدريب من أجل حتسُت مستواه يف اظتسابقات اظتوالية.

 

                                                 

 .42، ص  1997، القاىرة ،  دار الفكر العريب  ، 1ط ، اإلعداد النفسي لتدريب الناشئين و أولياء األمور، أسامة كامل راتب   1-
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 :مكونات دافع اإلنجاز نحو النشاط الرياضي -11-2

    : مفهـو القدرة -تعرب عن العالقة بُت 

 صعوبة الواجب -                                  

 اصتهد اظتبذوؿ -                                  

 " أنو يوجد ىدفاف أساسياف لإلؾتاز يشمالف اظتفاىيم اظتختلفة مها :   نيكولزوعلى ؿتو خاص أوضح " 

 ىدؼ االجتاه ؿتو األداء -                                   
 1 ىدؼ االجتاه ؿتو الذات. -                                  

عن دافعية اإلؾتاز أو التفوؽ ؿتو النشاط الرياضي نستنتج أهنا عبارة عن إرادة و من خالؿ ما مت التكلم عنو 
واجب معقد ( بقدر كبَت من الفعالية و السرعة ، أي  –مثابرة الفرد من أجل جتاوز العقبات ) دترين صعب 

 ببساطة الرغبة يف النجاح و الفوز. 

 وظيفة الدافعية في المجال الرياضي : -11-3
 اإلجابة على ثالثة تساؤالت ىي :وتتضمن   

 .ماذا تقرر أف تفعل ؟ اختيار نوع الرياضة 

 . ما مقدار تكرار العمل ؟ كمية الوقت واصتهد أثناء التدريب 

 . كيفية إجادة العمل ؟ اظتستوى األمثل للدافعية يف اظتنافسة 

اختيار الالعب لنوع النشاط  فيما يتعلق باإلجابة عن السؤالُت األوؿ والثاين ، فإهنما يتضمناف        
الرياضي وفًتة ومقدار اظتمارسة ،  وليس ذتة شك ،  فإف الدافعية عندما تكوف مرتفعة ؿتو رياضة معينة ، فإف 

ذلك يعكس مدى االىتماـ هبذه الرياضة واإلستمرار يف اظتمارسة ، أي تؤدي إذل اظتثابرة يف التدريب 
 لم واكتساب و صقل اظتهارات اضتركية اطتاصة هبذه الرياضة.باإلضافة إذل العمل اصتاد مبا يضمن تع

أما خبصوص اإلجابة عن السؤاؿ الثالث عن كيفية إجادة العمل ، فإف وظيفة الدافعية يف مضموف ىذا       
السؤاؿ تتضح يف مستوى مالئم يف اضتالة التنشيطية ) اإلستثارة ( حيث أف لكل العب اظتستوى اظتالئم من 

 2حىت حيقق أفضل أداء يف وقت اظتنافسة . اإلستثارة

 

                                                 
 .11، ص  1998القاىرة ،  دار الفكر العريب ، ، 1ط،  المشاركة الرياضية و النمو النفسي لألطفال، صدقي نور الدين ػتمد   -1
 .25، ص 1997،، القاىرة 2، اظتفاىيم ، التطبيقات ، دار الفكر العريب ، ط علم النفس الرياضةأسامة كامل راتب ،   -2
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 أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي: -11
 " الدوافع اظترتبطة بالنشاط الرياضي إذل : روديكيقسم "

 ومن أمهػػها: الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي:   -11-1

 .اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط الرياضي 

 بب رشاقة ورتاؿ ومهارة اضتركات الذاتية للفرد ، ونذكر على سبيل اظتثاؿ اصتمباز اظتتعة اصتمالية بس
 ،التزحلق على الثلج ،وغَتىا من الرياضات اليت تتميز برشاقة األداء واضتركات .

  الشعور باإلرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب اظتزيد من
 واصترأة وقوة اإلرادة.الشجاعة 

  اإلشًتاؾ يف اظتنافسات )اظتباريات( الرياضية اليت تعترب ركنا ىاما من أركاف النشاط الرياضي وما يرتبل
 هبا من خربات انفعالية متعددة .

 .تسجيل األرقاـ والبطوالت وإثبات التفوؽ وإحراز الفوز 

 ػػها:ومن أمه   :الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي  -11-2

  ػتاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ؽتارسة النشاط الرياضي ،فإذا سألت الفرد عن
 أسباب ؽتارسة النشاط الرياضي فإنو قد جييب أمارس الرياضة ألهنا تكسبٍت الصحة وجتعلٍت قويا .

 اج فقد ديارس ؽتارسة النشاط الرياضي إلسهامو يف رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنت
 الفرد النشاط الرياضي ألنو يساىم يف زيادة قدرتو على أداء عملو ورفع مستوى إنتاجو يف العمل .

 .اإلحساس بضرورة ؽتارسة النشاط الرياضي يف حالة السمنة حىت خيفف من وزنو 

  مشًتؾ يف الوعي بالدور اإلجتماعي الذي تقـو عليو الرياضة إذ يرى الفرد أنو عليو أف يكوف رياضيا
 1األندية والفرؽ الرياضية ويسعى لإلنتماء إذل رتاعة معينة ودتثيلها رياضيا .

بإجراء  ث للتعرؼ على دوافع ؽتارسة النشاط الرياضي عند فتيات الثانوية  وداد الحاميكما قامت  
ة ، وشبهت ىذه يف وقت الفراغ ، واختارت عينة عشوائية من األعضاء اظتشًتكة يف األندية بالقاىرة واصتيز 

 الدوافع مع اليت ذكرىا روديك مع بعض الدوافع اإلضافية وىي :

 . اظتيل الرياضي ، أي أف الفرد لو ميل ؿتو ؽتارسة النشاط الرياضي 

 .الًتويح ، فبممارسة النشاط الرياضي يكوف لتحقيق اظتتعة والراحة 

                                                 
 .208وي ، مرجع سابق ، ص ػتمد حسن عال - 1
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  اصتسد فالفرد ديارس النشاط اكتساب نواحي عقلية ونفسية مبا أف سالمة العقل مرتبطة بسالمة
 الرياضي لتحقيق منو عقلي ونفسي سليمُت .

، بإجراء  ث ليتعرؼ على دوافع النشاط الرياضي 7642يف سنة  محمد صالح علويحيث قاـ  
للمستويات الرياضية العالية للبنُت والبنات ، واختَتت عينة عشوائية من العيب والعبات اظتستويات 

 صر ومت تصنيف إجابات أفراد العينة إذل :الرياضية العليا يف م

 اظتكاسب الشخصية . -   

 التمثيل الدورل .  -            

 حتسُت اظتستوى .  -            

 التشجيع اطتارجي .   -            

 اكتساب نواحي اجتماعية .   -            

 اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية .  - 

 ية .اكتساب شتات خلق  -

 اظتيوؿ الرياضية . -

 1هبذا فإف دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابو على حد كبَت عند رتيع األفراد باختالؼ أعمارىم. 

 تطور دوافع النشاط الرياضي: -12
إف الدوافع اظترتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدىر ، بل تتناوعتا بالتبديل يف غضوف الفًتة   

 اليت ديارس فيها الفرد النشاط الرياضي. الطويلة

إذ تتغَت دوافع النشاط الرياضي يف كل مرحلة سنية حىت حتقق مطالب واختيار اظترحلة السنية اليت دير هبا  
الفرد كما ختتلف دوافع الفرد طبقا ظتستواه الرياضي ، إذ ختتلف دوافع التلميذ يف اظترحلة األساسية عن دوافع 

لثانوية واليت ختتلف بدورىا عن دوافع الالعب ذو اظتستوى العارل نظرا ألف كل مستوى دوافعو تلميذ اظترحلة ا
 اليت يتميز هبا .

الدوافع اظترتبطة بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية األساسية اليت دير هبا الفرد ،إذ  – جوني -يقسم   
 ىذه اظتراحل ىي :يرى الفرد أف لكل مرحلة رياضية دوافعها اطتاصة هبا و 

 

                                                 
 57.56مرجع سابق ص .ص  غواطي خَت الدين ، –دريش معاد  1
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 سنة . 71سنوات إذل 3: وتكوف يف مدة  مرحلة الممارسة األولية للنشاط الرياضي 

 سنة .75سنة إذل 72: وتكوف من مرحلة الممارسة التخصصية للنشاط الرياضي 

 سنة فما فوؽ .75: وتكوف من  مرحلة المستويات الرياضية العالية 

 ،، اقتصرنا على توضيح دوافعها دوف التطرؽ إذل اظترحلتُت األوذل والثالثة ومبا أف اظترحلة الثانية ىي اليت  منا 

وىذه اظترحلة ترتبل دوافع اظتراىق بالتخصص يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية ،إذ يرغب اظتراىق يف 
 أف يكوف العبا يف كرة السلة أو يف كرة القدـ أو رتبازيا مثال.

 رحلػة:ومن أىم الدوافع يف ىذه اظت

 ميل خاص ؿتو نشاط معُت . 

 اكتساب قدرات خاصة . 

 االشًتاؾ يف اظتنافسات . 

 اكتساب شتات خلقية وإرادية . 

 اكتساب نواحي عقلية ونفسية. 

 نماذج عن الدافعية المرتبطة بالنشاط الرياضي: -13
 نموذج الدافعية لتفسير انسحاب الناشئ من الرياضة: -13-1
يل و الرغبة يف اظتشاركة(، وحيتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر أسباب )اإلنسحاب أو عدـ اظت     

 انسحاب الناشئ من الرياضة.

 : التفسير المعرفي لألىداف المنجزة -13-1-1

ويذىب ىذا البناء النظري إذل أف قرار اإلنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء درجة إؾتاز         
 1ح حتقيقها.األىداؼ و مدى إدراكو لنجا 

 نظرية دافعية الكفاية:  -13-1-2
و يشَت إذل أف قرار اإلنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء مدى إدراؾ الناشئ لكفايتو و         

قدراتو، حيث أنو اظتفًتض أف الناشئ الذي يدرؾ نفسو على ؿتو أقل كفاية ومقدرة من أقرانو دييل إذل 

                                                 
1

 .22مرزوقي ػتمد ياسُت ،نفس اظترجع سابق ، ص - 
 



 

22 

 

  الدافعية في المجال الرياضيالدافعية في المجال الرياضي    ------------------------------------------------------------  األولاألولالفصل الفصل 

ا عن نشاط آخر تظهر فيو كفاءتو ومقدرتو، ىذا ويتسع مفهـو دافعية اإلنسحاب من ىذا النشاط  ث
 الكفاية ويشمل مدى إدراؾ الناشئ للنواحي البدنية و اإلجتماعية و اظتعرفية.

 النموذج المعرفي االنفعالي للتوتر: -13-1-3
متطلبات األداء و  ويعٍت أف قرار اإلنسحاب ديكن أف يكوف بسبب التوتر الناتج عن عدـ التوازف بُت       

 مقدرة الناشئ على مواجهة ىذه اظتتطلبات أو كنتيجة الفتقاده القدرة على التوتر اظتزمن الناتج عن اظتنافسة.

 نموذج الدافعية لتفسير ممارسة )الرغبة أو الميل( الناشئ للرياضة: -13-2
ية إذل نفسية و بدنية، ويوضح أف ىناؾ أسباب شخصية وأخرى موقفية، وتصنف األسباب الشخص        

ويأيت يف مقدمة األسباب النفسية دوافع اشًتاؾ الناشئ يف الرياضة : الشعور باظتتعة ، تكوين األصدقاء ، 
 خربة التحدي واإلثارة لتحقيق النجاح والفوز.

دتثل  أما األسباب البدنية ، فيأيت يف مقدمتها : تعلم مهارات وقوانُت اللعب، أما األسباب اظتوقفية اليت
اشًتاؾ الناشئ يف الرياضة : مقدار اظتشاركة يف اللعب روح الفريق، اإلستمتاع باستخداـ اإلمكانيات و 

األدوات و األجهزة اظتختلفة، باإلضافة إذل ىذا النموذج حيتوي على نفس البناءات النظرية الثالثة اليت أشرنا 
 1إليها مسبقا.

 أىمية الدافعية في المجال الرياضي : -14
 يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أمهية و إثارة الىتماـ الناس رتيعا.

" يف كتابو:علم النفس الديناميكي ميدانا حيويا woodworthـ، اقًتح " وود ورث ""7625يف سنة 
" أو علم الدافعية motivational psychologyللدراسة أطلق عليو علم النفس الدافعي"

"motivology". 

" بأف اضتقبة التالية من تطور علم النفس سوؼ تعرؼ faynikiـ ، تنبأ "فاينكي""7632و يف سنة 
 بعصر الدافعية.

" يف كتاهبما : Liewelln and Bluckerـ ، أشار كل من ليولن وبلوكر"7650ويف سنة         
% من 22الدافعية دتثل حوارل سيكولوجية التدريب بُت النظرية و التطبيق ، إذل أف البحوث اطتاصة مبوضوع 

 إرتارل البحوث اليت أجريت يف غتاؿ علم النفس الرياضة خالؿ العقدين اآلخرين. 

" يف كتابو : التدريب والدافعية ، أف wlliam Warrenـ  أشار ولياـ وارف "7652ويف سنة         
ألف التفوؽ يف رياضة معينة % من العملية التدريبية ذلك 62 -% 42استثارة الدافع للرياضي ديثل من 
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  الدافعية في المجال الرياضيالدافعية في المجال الرياضي    ------------------------------------------------------------  األولاألولالفصل الفصل 

يتطلب اكتساب الالعب للجوانب اظتهارية و اطتططية، مث يأيت دور الدافعية ليحث الرياضي على بذؿ اصتهد 
 و الطاقة الالزمُت لتعلم تلك اظتهارات ، و للتدريب عليها بغرض صقلها و إتقاهنا.

ىت اآلف من نظم تطبيقات سيكولوجية، ويرجع وللدافعية أمهية رئيسية يف كل ما قدمو علم النفس الرياضي ح 
 ذلك إذل اضتقيقة التالية  :  

 .1إف كل سلوؾ وراءه دافع ، أي وراءه قوى دافعية معينة 
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 : خالصة -
يف اضتقيقة موضوع الدافعية موضوع ىاـ وحساس إذ يتصل بالدرجة األوذل بدراسة دوافع السلوؾ         

 ومن جهة أخرى كيفية استخداـ العاملُت يف قطاع الًتبية والتعليم عتذا اظتوضوع اعتاـ . البشري من جهة

ومن خالؿ ما مت ذكره يف ىذا الفصل تبُت لنا ىناؾ العديد من النظريات والدراسات اليت تناولت موضوع 
راسات النفسية الدوافع بشكل عاـ لكن يبقى اإلحاطة مبوضوع الدافعية من رتيع اصتوانب قاصرا على الد

والسلوكية وىذا بالرغم من االلتفاتة الطيبة ألصحاب الفكر الًتبوي يف دراسة موضوع الدافعية يف اآلونة 
األخَتة، وما ديكن أف منيزه يف ىذا الصدد أمهية الدافعية يف الًتبية البدنية والرياضية، باعتبار إثارة الدافعية 

 ؾتاحو وتفوقو يف اجملاؿ الرياضي أو الدراسي ، وتطوير قدراتو لدى التالميذ يعترب عامال فعاؿ ومهما يف
 البدنية والعقلية بأقصى حد ؽتكن .
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  النشاط البدني الرياضي التريويالنشاط البدني الرياضي التريوي                      ------------------------------------------------      الثانيالثانيالفصل الفصل 

 
 تمهيد :

 ومهوازنػا إعػدادا مهاػامبل الفػرد إعػداد إذل وتنوعهػا أنشػته،  تعػدد خػبلؿ من الرياضي البدين النشاط يعمل
 خػبلؿ مػن أبعادهػا ومعرفػ  الفػرد  إعػداد خخيػي  يف اضتاسػ  العامػل تعهػا  إذ اطتػاات مبخهلػ  تػوود  حبيػ 

 حسب والرياضي  البدني  الًتبي  الهعليمي أو ياضيالر  البدين النشاط أوج، اههمت الغرض وعتذا باألخر االحهااؾ
 البدنيػ  للًتبيػ  العامػ  األهػداؼ خػبلؿ مػن وهذا صحيا ونفسيا و اجهماعيا اظتراهق الهلميذ الًتبوي بإعداد اظتفهـو

 بيػف  اليوميػ  اضتيػاة عػن النارتػ  راتالهػوت خفض على العمل واصتسمي  مع اضتركي  اتر القد حتسُت من والرياضي 
 الهفييل الشامل عتذا اظتوضوع . إذلوسوؼ نهترؽ , خاص  بيف  اسي ر الد واضتياة م عا
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  النشاط البدني الرياضي التريويالنشاط البدني الرياضي التريوي                      ------------------------------------------------      الثانيالثانيالفصل الفصل 

  الرياضي: و البدني النشاط تعريف -1
 األرفع و األكثر تنظيما هو و اإلنساف لدى للظاهرة اضتركي  األخااؿ الراقي  أحد الرياضي و البدين النشاط يعها
 . لبدينا للنشاط األخرى األخااؿ من
 أقيى وضماف راتالقد قياس أجل اظتنظم  من اظتنافس  وهو خاص خال ذو نشاط بأن، "في  مات" يعرؼ و

 يف ؽتان  نهيج  أفضل هبدؼ حتقيق البدين الهدريب بأن، الرياضي النشاط نتيو فعلى ما بذلك و   عتا حتديد
  .ذات، حد النشاط يف أجل من إفتا و الرياضي فقط الفرد أجل من ال اظتنافس 

 : التربوي الرياضي و البدني النشاط أنواع -2
 الفرد نشاط ؽتارس  هناؾ أف معرف  الواجب من   كاف الرياضي  الًتبي  و النشاط نواحي عن نهال  أف أردنا إذا

  اظتبلكم  هذا النشاط أنواع بُت ومن تأديه،  يف باآلخرين دوف االسهعان  نتارس، الذي النشاط ذلك هو و وحد 
 الفرد فيمارس، اآلخر النشاط وأما .   الرمح رمي   القوى ألعاب    السباح   اظتبارزة اظتيارع    اطتيل ركوب  

 .  اصتري السباح  و يف الههابع فرؽ   السل  كرة من أمثله، و الفرؽ بنشاط يسمى ما هو اصتماع  و داخل
هذا  هبا يؤدي اليت للتريق  النشاط وتبعا أوج، سبح تقسيم، نتاننا لان االجهماعي  الناحي  من الهقيي  هذا

 : ومنها ذلك إذل لتهاج ال وبعضها خاص  أدوات كرات أو إذل لتهاج ما النشاط فمن النشاط
  : ىادئة ألعاب -2-1
األلعاب  كقاع  ػتدود مااف و هادئ جو يف ران،أق مع أو وحد  الفرد ب، يقـو جسماين غتهود إذل حتهاج ال

 . اليـو طواؿ اظتبذوؿ اصتهد بعداب للراح  األلع هذ  تاوف ما أغلب و الغرؼ إحدى و أ الداخلي 
 بسيطة: ألعاب -2-2
ببعض  مقرون  قيص و خال أناخيد يف تهمثل و القواعد كثرة و الهفاصيل من خلوها إذل بساطهها ترجع  

 األطفاؿ . تناسب اليت البسيت  اضتركات
  :المنافسة ألعاب  -2-3

راد األف فيها   يهنافس األلعاب هذ  نوع و يهناسب جسماين  وغتهود عييب عضلي توافق و مهارة إذل حتهاج
 قبل من الشروط رتيع توفَت من بد فبل مهنافسُت أو خيمُت توفر يشًتط اظتنافس  أف مبا رتاعيا   إذف و فرديا
 بالنشاط يدعى الذي و رس  باظتد طاظترتب الرياضي النشاط متص وفيما . الفوز حتقيق أجل من اظتهنافسُت أحد

 و   أصدائها نفس ػتقق و البدني  الًتبي  لانامج اظتامل  واءاألج أحد يعها فإن،   البدني  البلصفي للًتبي 
  1ي .خارج نشاط و داخلي نشاط إذل بدور  ينقس 
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 :التربوي الرياضي و البدني النشاط خصائص -3

 : منها مهنوع  خيائص ةبعد الرياضي البدين النشاط يهميو 

  مهتلبات اجملهمع مع الفرد كل مهتلبات تبلقي عن يعا هو و اجهماعي نشاط عن عبارة البدين النشاط -

 . األساسي الدور حركات، و البدف يلعب الرياضي و البدين النشاط خبلؿ -

 . تنافس ٍب تدريب هو النشاط هبا يهس  اليت اليور أصبحت -

 و األعبػاء اظتهتلبػات مػن كبػَتة درجػ  الرياضػي إذل النشػاط أركػاف و الرياضػي  اظتنافسػ  و الهػدريب لتهػاج -
 يوجػد ال .مػن االنهبػا  عالي  درج  تهتلب ألهنا النفسي  للفرد العمليات يسر على الابَت اجملهود البدني  يؤثر

 مباخرة و ة واضح بيور  الفشل أو النجاح اعتونت  أو أو للفوز واضح أثر اإلنساين النشاط أنواع من نوع يأر 
 فػروع كػل يف لتػدث الػذي ال األمػر اظتشػاهدين مػن غفػَت رباسػهقتاب رتهػو  الرياضػي النشػاط يظهػر  مثلمػا

  .همعاجمل و ػتيت، الهاي  مع على الفرد عديدة تساعد موايا على لتهوي أن، كما   اضتيات

 :التربوي الرياضي البدني النشاط وظائف -4

 : الفراغ أوقات لشغل الرياضي البدني النشاط -4-1

 اسػهغبلؿ علػى نعمػل أف بػد فػبل أفضػل لغد للخَت مهتلعا عامبل   بنيه، يف سليما و قويا الفرد ياوف أف أردنا إذا
 ياػوف قػد . أفػراد اجملهمػع كػل علػى فوائػد  تنعاس ومفيد نافع وقت إذل ضائع وقت من حتويل، و الفراغ  أوقات

 فػراغه  مػن وقػت مػن األقػل علػى االسػهفادة يػودوف الػذين النػاس للاػ ميػدر أحسػن الرياضػي البػدين النشػاط
   غَتها و و النحت كالرس    اظتفيدة األنشت  من الاثَت وجود رغما العافي  و باليح  عليه  يعود بناء نشاط

 زمػ البل اضتركيػ  و البدنيػ  الافػاءة لهنميػ  الوحيػدة الوسػيل  و   الرياضػي للنشػاط بديلػ  تاػوف أف كتػب أنػ، إال
 . مفيدة بتريق  الفراغ أوقات لشغل مساعدة وسائل األنشت  هذ  تاوف أف لان و اظتهدفق  للحيات

 العير اطتتػَتة مشابلت إحدى حل الفراغ و وقت اسهغبلؿ حسن يف الرياضي البدين النشاط يساه  هاذا و
 1.الفراغ لوقت فيدم اسهغبلؿ عدـ إدماهن  سبب  كاف راتاظتخد و الاحوؿ على اظتدمنُت من الاثَتة  

 تتوير  وبالهارل القدرة تتوير و تنمي  إذل يؤدي األمر الذي   للحرك  بيريا تهتلب إدراكا اليت لمواق النسب  لب
 اسػهخدام، و الػذهن إنعػاش يف يسػاه  الرياضػي النشػاط اف عػاـ بوضػوح يعػٍت هػذا و العػاـ الػذكاء و الهفاػَت
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 فقط البدني   الناحي  على مقهيرة ليست الرياضي النشاط ألواف أف إذل ف باإلضا   و تأثَت فائدة أكثر اسهخداما
 .1العام  الثقاف  تنمي  يف البالغ  األقتي  ذات اظتعارؼ و اظتعلومات من الاثَت اكهساب يياحبها بل  

 : التفكر لتنمية الرياضي البدني النشاط -4-3
 " مسارها و غرضها حتديد و أدائها قبل اضترك  فاَت يفاله يف يهمثل فاري جانب   جانبُت الرياضي لؤلداء إف

 الرياضي  الفاري  اظتداوم  إذل اضتركي بالهوقيع يسمى ما هو العقلي الهحديد هذا و"  االجتا  السرع    القوة
 اظتسبق اقهيار  ضوء على عقليا  وصاغها الفرد فار كما فعليا اضترك  بهتبيق يهعلق هو و عملي آخر وجانب

 للحرك  اظتسبق الهفاَت أف اظتؤكد و .اضتركي باإليقاع يسمى ما هو و   اعتدؼ و الوسيل  بُت الاائنات قاتللعبل
 ػتقق األداء كاف سلي  الهفاَت كاف فالما   ؾتاح، عليها يهوق  الذي هو أبعادها و العقل صياغ  مدى و

الهفاَت  على يهأسس ولان، آلي  ورةبي يه  ال الرياضي فاألداء   صحيح العاس و أهداف، و ألغراض، ناجح
 . الهفاَت تنمي  يف الرياضي  األنشت  أقتي  تامن وهناؾ   األثرب، يهبُت و في، يؤثر الذي

 : تحسينها و الصحة لصيانة الرياضي البدني النشاط - 4-4
 هذا و مهاررة و دودةػت فهي االعهيادي  البدني  اجملهودات وحىت اإلنساف ب، يقـو كاف الذي البدين اجملهود إف  

 دل راضأم من ويشهاي السمن  مثل  لؤلمراض مقاومه، على قدرت، و حساسيه، و مرونه، اإلنساف تفقد جعلها
 اسهتاع لقد   النفسي  مراضاأل   اصتهازالعييب   الدموي  الدورة رض ا أـ مثل قبل من منها يشهاي يان

 من اإلنساف انهقاؿ من الراجع  و منها الاثَت أماـ ائر حا وق  ولان،   العضاؿ معظ  يسيتر على أف التب
 عدـ بالهارل و البدين الهحليل من اظتويد إذل يهج، جعل،  ؽتا اطتموؿ و الاسل حياة إذل اضترك  و النشاط حياة

 ـالقيا من دتان، اليت البدني  اللياق  من كبَتا دراق من، يهتلب ذلك ألف األساسي  بواجبات، النهوض على القدرة
 .الواجبات هبذ 

 : االجتماعية العالقات راءإلث الرياضي البدني النشاط  -4-5
 اظتسهعيي  واظتنافس  البارزة العضبلت نتاؽ للفرد غتاعتا يف العناي  مركب  يهخذ الذي هو الرياضي البدين النشاط

 و اآلخرين خدم  يف يتوعها و فيها يهغلب و فيها يهحا  و ذاهتا الرياض  خبلؿ من يعرؼ الذي الفرد و  
 يساعد ولان، فقط بعضه  من  االقًتاب فرص للهبلميذ تهيح وسائل تقدمي على يقهير ال الرياضي النشاط
 الرياضي اجملاؿ يف ليست الرياضي  الروح و االجهماعي  العبلقات إثراء و االجهماعي الهاي  على الهبلميذ هؤالء

 2.اجملهمع داخل اضتياة غتاؿ يف بل   فحسب
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 نبذة تاريخية عن التربية البدنية والرياضية: -5
إف الًتبي  البدني  والرياضي  قدنت  قدـ اإلنساني  فقد مرت يف تارمتها بعدة مراحل هته  أساسا بدراس  تاريخ 
النشاط البدين و الرياضي لئلنساف وذلك من أجل إسهخبلص الدروس والعا من اظتاضي والهعرؼ على األختاء 

قوع فيها يف اضتاضر واظتسهقبل   فقد كاف عتذ  األخَتة حضور وتاريخ عريق يف ؼتهل  اضتضارات وجتنب الو 
 القدنت .

 التربية  البدنية  والرياضية  في الحضارات القديمة: -5-1
 :التربية  البدنية  و الرياضية  في الحضارة   المصرية 

  حقيق  تارمتي   حي  ال تواؿ الشواهد واآلثار ػتهفظ  مبا إف ؽتارس  الًتبي  البدني  يف عير الدول  اظتيري  القدنت
سجل، اظتيريوف القدماء على جدراف مقابره  ويف معابده  وأوضحت بعض اظتيادر اظتيري  أف األلعاب 
الرياضي  اليت كاف نتارسها اليبي  والهبلميذ  تدؿ على أف الرياض  كانت وسيل  تربوي   وذكر بعض اظتؤرخوف أف 

   يف مير القدنت  كانت تسمى " بيت الهعلي "  وكانت الًتبي  البدني  من بُت مناهج الدراس .اظتدرس
 البدنية والرياضية في الحضارة اإلغريقية والرومانية:            التربية 

 أما عن اضتضارة اإلغريقي  فقد كانت هناؾ مدارس تعهمد أساسا على الًتبي  البدني  وتسمى بالباريسها وكذلك
. أما الباريسًتا فهي تهميو بالفخام  واالكهماؿ الفٍت وهي ختهص بالفهياف حىت سن  حي  يهدربوف  15اصتمنويـو

على فنوف الرياض  حتت إخراؼ مهخييُت يف حُت أف اصتمنويـو عبارة عن مدرس  رياضي  ذات مساح  كبَتة 
  وقد كانت أيضا 16اكم  إبهداءا من سن يشرؼ عليها مدير معُت من الدول  وال يسمح إال ألبناء التبق  اضت

تقاـ مهرجانات تسمى باأللعاب األوظتبي  وهذا كل أربع  سنوات وتشهمل على ألعاب القوى وكذا اظتيارع  
واظتبلكم  وركوب اطتيل  أما يف اضتضارة الروماني  فقد خجع الروماف األطفاؿ على ؽتارس  ألعاب ذات نشاط  

والقفو واظتبلكم  وألعاب الارة والييد  إنتانا  مننه  بأف العقل السلي  يف كاألرجوجات ومسابقات اصتري 
اصتس  السلي  وقد نسبت هذ  اضتام  إذل حاي  الروماف "جوفيناؿ" وأكد اظتفار الروماين" بلوتارؾ" على أقتي  

 (1)اؽ.األنشت  البدني  لؤلطفاؿ وربتها باألخبلؽ ونيح باالعهداؿ فيها حىت يهجنب األطفاؿ اإلره
 التربية البدنية والرياضية في العصور الوسطى:  -5-2

أما يف العيور الوستى فقد ظلت الفلسف  البلهوتي  تنظر نظرة خك للًتبي  البدني  وترى بأف الًتبي  الروحي  
 ة. والعقلي  هي أساس تربي  اإلنساف وهو ما أثر تأثَتا سلبيا كبَتا يف تاريخ الًتبي  البدني  يف هذ  الفًت 
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 التربية البدنية والرياضية في العالم اإلسالمي: 5-3
:علموا أوالدك  صلى اهلل عليو وسلم" أما الدين اإلسبلمي فقد ح  على ؽتارس  الرياض  لقوؿ الرسوؿ"     

مدرس  حب اإلنساني   1774الرماي  والسباح  وركوب اطتيل". و يف عير النهض  أسس يوهاف بيسداو عاـ 
 (1)خيص ثبلث حيص ظتمارس  أنشت  ترولتي  كاصتمباز واأللعاب .وفيها 

 التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث: -5-4
( فقد توحدت أهداؼ الًتبي  البدني  وأصبح هناؾ إتفاؽ كبَت يف 1990-1967أما يف العير اضتدي )     

االت وبالهارل فقد أصبح من حق اصتميع ؽتارس  ما تقدم، هذ  األخَتة من تاوين اظتواطن الياحل يف رتيع اجمل
أنشت  الًتبي  البدني  وهو تتور ملحوظ لهووؿ بذلك فارة أف الرياض  تقهير على فئ  معين   وؽتا نتيو هذ  الفًتة 

 هو اإلقرار بأف الًتبي  البدني  والرياضي  قد أصبحت علما قائما على مبادئ بيداغوجي  .

 : مفهوم التربية -6
 : لمفهوم اللغويا 6-1

 بالعودة إذل معاج  اللغ   ؾتد أف كلم  تربي  يف اللغ  عتا ثبلث أصوؿ لغوي  هي:
 (2)ربا  يربو  ربوا مبعٌت زاد وفتا  وأربيه،: فتّيه، قاؿ تعاذل: "ويريب اليدقات ". األول:
 عم  ترهبا " أي تراعيها": لك ن صلى اهلل عليو وسلمرىب يريب مبعٌت نشأ وترعرع  قاؿ رسوؿ اهلل "  الثاني:
 رب  يرب  مبعٌت أصلح، وتوذل أمر  وساس، وقاـ علي، . الثالث:

ويف اللغ  البلتيني  أاسهخدمت الًتبي  للدالل  على تربي  النبات أو اضتيواف  وهتذيب البشر  دوفتا تفريق بُت هذ  
 األحواؿ رتيعا .

 :المفهوم االصطالحي - 6-2
اعي  اظتقيودة وغَت اظتقيودة  إلحداث فتو وتغَت وتاي  مسهمر للفرد  من رتيع يعٍت أهنا العملي  الو      

جوانب، اصتسمي  والعقلي   والوجداني  من زوايا ماونات اجملهمع  وإطار ثقافه،  وأنشته، اظتخهلف : االجهماعي   
الت اظتسهقبل  فهعمل االقهيادي  والثقافي   والعلمي   على أساس من خاات اظتاضي وخيائص اضتاضر  واحهما

على تشايل األجياؿ اصتديدة يف غتهمع إنساين يف زماف ومااف معُت وتنمي  ماونات خخيياهت  اظتهفردة  ومبا 
نتانه  من تنميهها إذل أقيى درج  ؽتان  من خبلؿ ما ياهسبون، من معارؼ واجتاهات ومهارات  ومبا جتعل  

ع نفس،  ومع بيئه، ومواق  اضتياة اظتهغَتة ومنهجا يساه  يف أحد كل فرد مواطنا  لتمل ثقاف  غتهمع،  مهايفا م
 غتاالت العمل واإلنهاج  وحاسا لقضايا أمه،  واإلنساني  رتعاء .
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عتذا فإف دور كامي يرى بأف الًتبي  هتدؼ إذل أف تثَت وتنمي لدى الفرد حاالت جسمي  وعقلي  يهتلبها  من، 
(1)غتهمع، احمللي الذي يعد  للحياة .

 

 مفهوم التربية البدنية والرياضية  - 7
لقد تعددت مفاهي  الًتبي  البدني  والرياضي  بُت الباحثُت حي  تعرؼ الًتبي  البدني  بأهنا هي العملي       

الًتبوي  اليت هتدؼ إذل حتسُت األداء اإلنساين من خبلؿ وسيط  هو األنشت  البدني  اظتخهارة لهحقيق ذلك  
البعض يرى أف الًتبي  البدني  والرياضي  إفتا هي مرادؼ للهعبَتات مثل: الهمرينات  األلعاب   وذكرت لومباُت أف

اظتسابقات الرياضي   وبعد تعريفها لال من هذ  الهعبَتات أوضحت أف تضمُت هذ  اظتاونات يف برامج الًتبي  
و غَت تنافسي   إجباري  أو اخهياري   البدني  والرياضي  يعهمد على كوف هذ  الاامج منظم  أو عفوي  تنافسي  أ

داخل نتاؽ اجملاؿ الوظيفي أو خارج، وغَت ذلك من اظتهغَتات  ولانها أبت إال أف تبدي برأيها يف صياغ  
 الهعري  على النحو الهارل:

للياق  من " الًتبي  البدني  هي العملي  اليت ياهسب الفرد خبلعتا أفضل اظتهارات البدني  والعقلي  واالجهماعي  وا
 خبلؿ النشاط البدين " .

بأف الًتبي  البدني  جوء من الًتبي  العام  هدفها  كوبساي كوزليك  ومن تشياوسلوفاكيا ) السابق  ( ياز تعري 
 تاوين اظتواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجهماعيا بواست  عدة ألواف من النشاط البدين اظتخهار لهحقيق اعتدؼ " 

وبرت بوباف بأف الًتبي  البدني  هي: " تلك األنشت  اظتخهارة لهحقيق حاجات الفرد من ومن فرنسا وضع ر 
 اصتوانب البدني  والعقلي  والنفسي  اضتركي  هبدؼ حتقيق النمو اظتهاامل للفرد ."

ليت تثري لد تعريفا للًتبي  البدني  حي  يرى بأهنا:"ذلك اصتوء اظتهاامل من العملي  الًتبوي  اذكر بيًت أرنو  حي  
 (2) وتوافق اصتوانب البدني   العقلي  االجهماعي  الوجداني  لشخيي  الفرد بشال رئيسي عا النشاط اظتباخر".

ومن هنا ؾتد أف الًتبي  البدني  دل تنحير يف مفهـو واحد  وإفتا تعددت مفاهيمها بُت العديد من الباحثُت      
 مضموف واحد مفاد  أف الًتبي  البدني  تعمل على إنشاء الفرد فال منه  أعتى رأي، اطتاص  ولانه  يهفقوف يف

وتاوين، يف رتيع اجملاالت البدني   االجهماعي   االنفعالي   العقلي  من خبلؿ النشاط البدين حىت ياوف مواطنا 
 صاضتا متدـ وطن،.

 : عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة -8
هي أحد مقاصد الًتبي  ألهنا تعهمد على أسس تربوي  بالغ  األقتي  بالنسب  للفرد وعتذا ؾتد  إف الًتبي  البدني      

أهنا أصبحت ختييا ظتمارس  أنشت  رياضي  داخل اظتؤسسات الًتبوي  )جامعات  مدارس  رياض األطفاؿ...( 
 بوي .وذلك للمساقت  يف الرفع من الثقاف  والهتبيع االجهماعي وغَتها من اظتقاصد الًت 
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حي  توص  هذ  العبلق  بأهنا تلك العملي  الًتبوي  اليت ته  عند ؽتارس  أوج، النشاط البدين واليت تنمي وتيوف 
 جس  اإلنساف فحينما يلعب اإلنساف أو يسبح أو نتشي أو يهدرب على اظتوازي أو نتارس الهوحلق على الثلج أو 

على تقوي  جسم، وسبلمه، فإف عملي  الًتبي  ته  يف نفس  يباخر أي لوف من ألواف النشاط البدين اليت تساعد 
(1)الوقت وهذ  الًتبي  قد جتعل حياة اإلنساف أكثر رغدا أو بالعاس قد تاوف من النوع اعتداـ .

 

والًتبي  البدني  جوء بالغ األقتي  من عملي  الًتبي  العام   وهي ليست ) حاخي  أو زين  ( تضاؼ للانامج      
وسيل  لشغل األطفاؿ لانها على العاس من ذلك جوء حيوي من الًتبي  وجاء يف اظتيثاؽ الدورل اظتدرسي ك

للًتبي  البدني  والرياضي  اليادر عن اليونساو يف الفيل الثاين بعنواف ) الًتبي  البدني  والرياضي  دتثبلف الركن 
  لذا ينبغي أف ننمي الًتبي  البدني  والرياضي  األساسي الذي تقـو عي، الًتبي  اظتسهمرة يف نظاـ الًتبي  العام (

باعهبارقتا بعدين أساسُت للًتبي  والثقاف  حسب قدرات كل إنساف وأف ننمي كذلك إرادت، والهحا  يف أهوائ، 
وأف ننمي إندماج، الهاـ يف غتهمع، وينبغي أف تضمن اسهمراري  النشاط وؽتارس  الرياض  طواؿ حياة اإلنساف 

 (2)تربي  خامل  ودائم  و معمم  .وذلك بواست  
ومن هذا األخَت ؾتد أف العبلق  بُت الًتبي  البدني  والرياضي  والًتبي  العام  تعها قوي  جدا  الشيء الذي      

 جعل الاثَت من الباحثُت يعرفوهنا بأهنا جوء ال يهجوأ من الًتبي  العام .
 مكانة التربية البدنية والرياضية في الجزائر: -9

يؤكد ميثاؽ قانوف الًتبي  البدني  والرياضي  بأف الشباب يشال أذتن رأس ماؿ لؤلم   كما تعرؼ الًتبي       
 ( 3)البدني  يف اصتوائر على أهنا نضاـ تربوي عميق االندماج بالنظاـ الًتبوي الشامل .

  تعها دسهورا هاما لتدد اضتقوؽ صدر قانوف الًتبي  البدني  والرياضي   هذ  الوثيق  اعتام 1976أكهوبر  23يف 
والواجبات عتذا اجملاؿ اعتاـ  يف كل اظتسهويات من حي  اظتبادئ العام  للًتبي  البدني  والرياضي  وتاوين اإلطارات 

 (  4)ٍب تنظي  اضترك  الرياضي  الوطني  واجمللس الوطٍت للًتبي  .
 ػتاور أساسي  وهي: 6وقد مشل الدسهور 

 لًتبي  البدني  والرياضي  يف اصتوائرالقواعد العام  ل -1

 اصتوائر تعلي  الًتبي  البدني  وتاوين اإلطارات. -2

 تنظي  اضترك  الرياضي  الوطني . -3
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 الهجهيوات والعهاد الرياضي. -4

 زتاي  ؽتارسي الرياض . -5

 الشروط اظتالي . -6

ح  وحترير طاق  العمل (فقد نص أف الًتبي  البدني  خرط ضروري لييان  الي 1986أما اظتيثاؽ الوطٍت لسن ) 
ورفع القدرة الدفاعي  لدى األم    وفضبل عن اظتوايا اليت توفرها للفرد تشجع وتتور خياال معنوي  هام  مثل : 
الروح اصتماعي    كما حترس على تاوين اإلنساف   كما أهنا عامل تعاوين نفسي وبدين   دتان التلب  من ؽتارس  

 ؼتهل  أنواع الرياض  .
 :ة وأىداؼ التربية البدنية والرياضيةأىمي -11
 أىمية التربية البدنية والرياضية: 1- 11

اهه  اإلنساف من قدمي األزؿ جبسم، وصحه، ولياقه، وخال،  كما تعرؼ عا ثقافات، اظتخهلف  على الفوائد   
عن ؽتارس  األنشت  دل  واظتنافع اليت تعود علي، من جراء ؽتارس  األنشت  البدني   كما أدرؾ أف اظتنافع الناجت 

اصتوانب النفسي   االجهماعي   دتهد آثارها اإلكتابي  النافع  إذل تهوق  على اصتانب البدين  اليحي فحسب  إفتا
واصتوانب العقلي   اظتعرفي  واصتوانب اضتركي   اظتهاري    ولعل أقدـ النيوص اليت أخارت إذل أقتي  النشاط البدين 

ذكر  سقراط مفار اإلغريق وأبو الفلسف  عندما كهب أّف: " على اظتواطن أف نتارس على اظتسهوى القومي ما 
 الهمرينات البدني  للحفاظ على لياقه، البدني  كمواطن صاحل متدـ خعب، ويسهجيب لنداء الوطن ".

عهقد كما ذكر اظتؤل  خيلر يف رساله، " رتاليات الًتبي  " أف اإلنساف ياوف إنسانا فقط عندما يلعب"  وي
اظتفار ريد أف الًتبي  البدني  دتدنا بههذيب لئلرادة ويقوؿ أن، ال يأس  على الوقت الذي متيص لؤللعاب يف 

 مدارسنا  بل على النقيض  فإن، هو الوقت الوحيد الذي نتضي على خَت وج،.
العادل والسياسي بنجامُت   وقد كاف أوؿ من عا عن أقتي  الًتبي  البدني  والرياض  يف الواليات اظتهحدة األمرياي  

 (1)فذكر يف مؤل  ل، موايا الهمرين البدين يف توطيد وتقوي  أركاهنا .
أقتي  النشاط البدين قائبل " إف قدرة األداء البدين ليس غترد ماوف أساسي      كما أكد الرئيس كيندي 

الًتبي  اظتيري " سعد موسى للجس  اليحيح فقط وإفتا أيضا أساس للنشاط العقلي اطتبلؽ  كما كهب مفار 
" بأف الهأكيد على الرياض  البدني  يهدؼ إذل تنمي  القوى اصتسمي  يف التفول  حبي  تاوف جاهوة للعمل وقهما 
يتلب منها ذلك إذل جانب الًتويح والًتفي، عند الابار  ويف الرياض  إبقاء للجس  يف خال مقبوؿ في، رتاؿ 

 (2)وصح ".
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قنا إلي، ؾتد أف أقتي  الًتبي  البدني  والرياضي  تظهر من خبلؿ ما يسهثمر  الهلميذ من ومن خبلؿ ما تتر      
اظتاهسبات خبلؿ النشاط البدين والرياضي الذي نتان من بلوغ أهداؼ تربوي  تساعد  يف ترقي  واسهثمار 

ات االجهماعي  كما اصتانب الثقايف واالجهماعي  وتظهر أيضا من خبلؿ مساعدت، على الهاي  مع رتيع احمليت
تنمي قدرة االتياؿ والهوافق بُت الرغب  والعمل من خبلؿ نشاط مبٍت على مواق  تعليمي  منهظم  وهادف  ترمي 

 إذل تفعيل اظتعارؼ واطتاات الفاري   اضتركي  واطتلقي  كوهنا وسيل  تعوز العبلقات البشري  اظتفيدة.
الهنفيذ واإلدراؾ  كما ترمي إذل إدراؾ أقتي  الوقاي  من األمراض  كما تساعد على تنمي  القدرات البدني  وعناصر

 (1)واآلفات اظتضرة باليح  واجملهمع .

 أىداؼ التربية البدنية والرياضية: 11-2
إف ما عرفنا  عن أقتي  الًتبي  البدني  والرياضي  يقودنا إذل وضع األهداؼ اليت تعا عن مفاهي  واجتاهات      

  وتعمل يف سبيل حتقيقها وإؾتازها  ومن خبلعتا تار اظتهن  وجودها  وتوضح وظائفها وغتاالت النظاـ الًتبوي
 اههماماهتا  تهفق بداه  مع أهداؼ الًتبي  يف تنشئ  وإعداد اظتواطن الياحل بتريق  مهوازن   مهاامل  وخامل .

ي  البدني  والرياضي  لبعض اظتدارس وسنبُت فيما يلي األهداؼ األكثر خيوعا يف قوائ  األهداؼ العام  للًتب
 العاظتي :

 :التنمية البدنية و العضوية 

هته  الًتبي  الرياضي  يف اظتقاـ األوؿ بهنشيط الوظائ  اضتيوي  لئلنساف من خبلؿ إكساب، اللياق  البدني       
لوظيفي  وإكساهبا والقدرات اضتركي  اليت تعمل على تايي  أجهوة اإلنساف بيولوجيا ورفع مسهوى كفايهها ا

اليفات اليت تساعد اإلنساف على قيام، بواجبات، اضتياتي  دوف سرع  الشعور بالهعب أو اإلرهاؽ  فمن خبلؿ 
األنشت  البدني  ياهسب الفرد القوة والسرع  واصتلد العضلي والهحمل الدوري والهنفسي  والقدرة العضلي   

باإلضاف  إذل حتسُت عمل اصتهاز القليب الوعائي  وبقي  أجواء  والرخاق   واظترون   والهوافق العضلي العييب 
 (2)اصتس  ؽتا يساعد على االرتقاء مبقومات وأسس اللياق  البدني  يف اإلنساف .

وتهضمن الهنمي  البدني  والعضوي  قيما بدني  وجسمي  مهم  تيلح ألف تاوف أغراضا مبلئم  ومهم  على 
 وتهمثل يف:اظتسهويُت الًتبوي و االجهماعي 

 اللياقة البدنية: -أ
حي  كهب خيفرز عن مفهـو اللياق  "أهنا مركب  للاائن البشري   دتان، من أداء وظائف، يف أقيى حد عتا      

 الهحمل ػ اظتهارة" -الافاي  -  وتهضمن تركيب اصتس  
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 :القوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات -ب
ئلنساف إذل حد كبَت مبسهوى لياقه، البدني   وبقوة عضبلت، حتديدا فهي اليت جتعل يرتبط القواـ السلي  ل     

جس  اإلنساف يف وضع مهوف مياانيايا يف مواجه  تأثَت اصتاذبي  األرضي   حي  يعرؼ ختا  عياد القواـ اصتيد 
رضي   حبي  ياوف ترتيب بأن، " اصتس  اظتعهدؿ الذي ياوف يف حال  اتواف ثابت بُت القوة العضلي  واصتاذبي  األ

العضبلت والعاـ يف وضع طبيعي حبي  حتفظ إؿتناءات اصتس  التبيعي  دوف أي زيادة أو نقياف  حىت يقـو 
اإلنساف بعمل، اليومي ويؤدي رتيع اضتركات اليت لتهاج إليها دوف أي تعب وبسهول  وبأقل غتهود " وبرنامج 

على أنشت  بدني  مبلئم  لدع  القواـ ووقايه، من االؿترافات الًتبي  البدني  والرياضي  اظتدرسي  لتهوي 
 والهشوهات  كما يهوود الهلميذ من خبلل، باظتعارؼ واظتعلومات لهنمي  االجتاهات االكتابي  ؿتو القواـ اصتيد.

 : التركيب الجسمي المتناسق والجسم الجميل ج ػ
ب اصتسمي للهبلميذ حي  توداد ؿتاف  كهل  اصتس   وتقل تؤثر أنشت  الًتبي  البدني  والرياضي  على الًتكي     

شتن  اصتس   وهذا يسري على اصتنسُت بشال عاـ خبلؿ سٍت النضج والبلوغ  وقد فحص ويلو وزمبلؤ  
مراهق   مقارن  بعدد ؽتاثل كعين   34( تأثَت ستس  أخهر من الهدريب البدين اليومي على 1962-1963)

غَتات واضح  يف الًتكيب اصتسمي  حي  زاد فتو األنسج  النشت  وؿتاف  ضابت  وقد أوضحت النهائج ت
اصتس   يف مقابل تناقص يف فتو األنسج  الدهني  يف اجملموع  اليت دتارس الهمرين البدين  من اجملموع  اليت دل 

 دتارس الهمرين البدين.
 السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم: - د

بي  البدني  والرياضي  إذل توعي  الهبلميذ مبدى فعالي  األنشت  اظتقًتح  يف السيترة على يسعى مدرس الًت      
البدان  والهحا  يف وزف اصتس  إذل جانب تنظي  التعاـ وهذا ما أكدت، خبَتة عل  الهغذي  جُت مايرحي  

 (1)وري للسيترة على البدان    وأن، ال يافي تنظي  التعاـ". قالت:"أف الرياض  والنشاط البدين أمر ضر 
                                                                                    :تنمية المهارات الحركية 

) األصلي (  من أه  أهداؼ الًتبي  الرياضي   حي  تبدأ براغتها من فًتة التفول  لهنشيط اضترك  األساسي      
 وتنمي  أفتاطها الشائع  واليت تنقس  إذل:

 .حركات انهقالي : كامشي واصتري والوثب 
 .حركات غَت انهقالي : كالثٍت والل  واظتيل 
 .حركات معاصت  وتناوؿ: كالرمي والدفع والركل 
      أسس من ٍب تأسس اظتهارة اضتركي  على هذ  األفتاط  فهي مهارات مهعلم . فهي وإف كانت ته

على اللياق  البدني  واضتركات األصلي   إال أف االعهبارات اإلدراكي  واضتسي  عتا أقتيهها يف اكهساب اظتهارات 
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اضتركي  ومن أمثلهها: اظتهارات الرياضي  الهخييي   فاظتهارات اطتاص  بارة القدـ منها على سبيل اظتثاؿ ) إيقاؼ 
ضرب الارة بالرأس (   ختهل  عن اظتهارات اطتاص  بارة اليد أو  –ضرب الارة بالوج، اطتارجي للقدـ  –الارة 

 التائرة أو نشاط رياضي آخر .
  :التنمية المعرفية 

يهيل هذا اعتدؼ باصتانب العقلي واظتعريف  وكي  نتان للًتبي  الرياضي  أف تساه  يف تنمي  اظتعرف  والفه  
ن  يف األنشت  البدني  والرياضي   كهاريخ اظتسابق  أو والهحليل والًتكيب  من خبلؿ اصتوانب اظتعرفي  اظتهضم

اللعب   وقواعد اللعب اطتاص  هبا  وأساليب الهدريب واظتمارس   وقواعد الهغذي  وضبط الوزف اطتاص  هبا ..اخل 
من جوانب عتا طبيع  معرفي  ال تقل أقتي  عن اصتوانب اضتركي  والبدني  يف النشاط  ولقد وذّل العير الذي  

نت الرياض  تعهمد في، على القوة البدني  وحدها  باإلضاف  إذل أف تعل  اظتهارة اضتركي  يعهمد يف مراحلها كا
األولي  على اصتوانب اظتعرفي  واإلدراكي   وهذ  األبعاد اظتعرفي  لؤلنشت  الرياضي   كما تنمي لدى األفراد اظتهارة 

 تساعد  على الهفاَت واختاذ القرارات.الذهني  اليت نتان أف تفيد  يف حيات، اليومي   و 
 :التنمية االجتماعية 

تساه  الًتبي  البدني  والرياضي  يف غرس القي  الثقافي  واطتلقي  اليت تواج، أعماؿ كل مواطن وتساه  يف      
 (1)تعويو احملب  كي يهعدى ذات، يف العمل وتنمي  روح االنضباط والسعادة واظتسؤولي  .

االجهماعي  عا برامج الًتبي  البدني  والرياضي  أحد األهداؼ اظتهم  والرئيسي  يف الًتبي  البدني    كما تعد الهنمي 
فاألنشت  الرياضي  تهس  بثراء اظتناخ االجهماعي ووفرة العمليات والهفاعبلت االجهماعي  اليت من خأهنا إكساب 

ات و اضتيائل االجهماعي  اظترغوب  واليت تنمي اظتمارس للرياض  والنشاط البدين عددا كبَتا من القي  واطتا 
اصتوانب االجهماعي  يف خخييه، وتساعد يف الهتبيع والهنشئ  االجهماعي  والهاي  مع مقهضيات اجملهمع ونظم، 
ومعايَت  االجهماعي  و األخبلقي . ففي دراس  أولسن  الهجريبي  على أطفاؿ اظترحل  االبهدائي  أوضحت النهائج 

مج رياضي على حتسُت اظتهارات اضتركي   وعلى الهاي  االجهماعي لؤلطفاؿ  وأوضحت دراس  ليماف أثر برنا
أف أوج، النشاط اليت يقبل عليها األطفاؿ من سن السابع  حىت الهاسع  عشر كوهنا تشال أساس الهفاعل 

ودراس  كوثر رواش ( 1979االجهماعي عت   وهذا ما أكدت، الدراسات العربي  مثل أطروح  نبيل  منيور) 
 (  من حتسُت الهاي  االجهماعي كنهيج  ظتمارس  النشاط البدين والرياضي .1985)

 :التنمية الجمالية والتذوؽ الحركي 

يف غتاؿ الًتبي  البدني  والرياضي  كثَتا ما يًتدد لفظ رتيل للهعبَت عن آداءات حركي  رفيع  اظتسهوى  كما      
أن،) فناف ( ألن، صاحب أسلوب ذاٌب مهميو يف أدائ، ولعب،  فلقد تعدى أداء يي  الهبلميذ أحد زمبلئه  ب
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هؤالء الهبلميذ مرحل  الهانيك اظتوصوؼ  إذا أصبحت تؤدى هذ  اظتهارات بقدر كبَت من اإلحساس واظتشاعر 
 تعبَتا عن تذوؽ حركي رتارل رفيع اظتسهوى.

بُت مهارة راقص  –يف رأي،  –سياولوجي جوهري  ولقد بُت فيلسوؼ اصتماؿ ريد  بأن، ال يوجد أي اخهبلؼ
 أو خاعر أو العب كرة  أو العب تنس أو رساـ.

وقد أخار مونرو  إذل أف دائرة الفن قد اتسعت يف لعير اضتدي  حىت أصبحت تشهمل مهارات بشري  مهباين   
 ( 1)كاأللعاب الرياضي  .

قي  أصيل  من صمي  طبيعهها  ذلك ألف للًتبي  البدني   وبالهارل فإف القي  اصتمالي  يف الرياض  إفتا هي:     
والرياضي  لغهها اطتاص  اليت ختهل  عن لغ  اظتوسيقى أو الرس  هي اللغ  اليت جتذب ) اظتشاهدين واظتمارسُت ( 

 إليها األمر الذي يرقق اظتشاعر  وينمي الهذوؽ واظتشارك  االنفعالي  صتماليات اضترك  بألواهنا اظتخهلف .
 لترويح و أنشطة الفراغ:ا 

يعد الًتويح أحد األهداؼ القدنت  للًتبي  البدني  الرياضي   فعا الهاريخ مارست أغلب الشعوب ألوانا من    
النشاط البدين من أجل اظتهع  ودتضي  وقت الفراغ  واظتشارك  الًتولتي  من خبلؿ األنشت  البدني  تهيح قدرا كبَتا 

اعي  والنفسي  واصتمالي   اليت تثري حياة الفرد  وتضي  عتا األبعاد البهيج  اظتشرق  من اطتاات والقي  االجهم
والنضرة اظتهفائل  للحياة  ذلك ألهنا دتد الفرد بوسائل وأساليب للهاي  مع نفس، وغتهمع،  كما أف اظتشارك  يف 

حت تبلـز حياتنا اليومي  اظتعاصرة  الاامج الرياضي  تهيح فرص الهنفيس عن مشاعر الهوتر والشد العييب اليت أصب
وتوفر أيضا فرص اكهساب مهارات االسًتخاء والراح  واالسهجماـ  ويف الًتبي  الرياضي  كتب أف نعمد إذل 
إكساب األفراد اظتهارات الرياضي  اليت يتلق عليها مهارات مدى اضتياة واليت دتان الفرد بعد خترج، ودخول، 

 (2)اط رياضي أو بدين ترولتي مفيد وؽتهع .ظتعًتؾ اضتياة من مواول  نش

 :التنمية النفسية 

يظهر دور الًتبي  البدني  والرياضي  من خبلؿ تدريب الهلميذ اليت على الهحا  يف تعبَتات، االنفعالي  عن طريق  
 اخًتاك، يف األلعاب اظتخهلف  فاللعب ياوف مبثاب  معمل ؽتهاز يسهتيع اظتراهق في، أف نتارس الهحا  يف

 (   3)عواطف، وطرح القلق والشعور بالثق  والهمهع بالبهج .
كما تسهفيد الًتبي  الرياضي  من اظتعتيات االنفعالي  والوجداني   اظتياحب  ظتمارس  النشاط البدين  يف تنمي    

ات خخيي  الفرد تنمي  تهس  باالتواف والشموؿ والنضج  هبدؼ الهاي  النفسي للفرد  وتعهمد أساليب ومهغَت 
الهنمي  االنفعالي  يف الًتبي  الرياضي  على عدة مبادئ  منها: الفروؽ الفردي   وانهقاؿ أثر الهدريب  على اعهبار أف 

                                                 
 .173ص 1991  دار الفار العريب  القاهرة الجمباز التربوي لألطفال والناشئين  أمُت أنور اطتورل  عدرل بيومي -1
 .26 ص1998  دار الفار العريب  القاهرةل وطالب التربية العمليةالتربية البدنية المدرسية دليل معلم الفصواخروف اطتورل أمُت أنور  -2
قس  الًتبي    مذكرة ماسًت  دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من العنف المدرسي  عند تالميذ المرحلة المتوسطةقي  رفيق    -3

 .25ص  2012- 2011-بسارة –والرياضي   البدني 
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الفرد  كياف مسهقل   ل، قدرات، اطتاص  ب،   اليت ختهل  عن بقي  أقران، . وعلى اعهبار أف القي  النفسي  
للًتبي  الرياضي   تنعاس آثارها من داخل اظتلعب إذل خارج،  يف  اظتاهسب  من اظتشارك  يف الاامج )اظتقنن  (

ومن هذ  القي  النفسي  السلوكي : حتسُت مفهـو الذات النفسي  والذات اصتسمي      خال سلوكيات مقبول 
ح  الثق  بالنفس  تأكيد الذات  إخباع اظتيوؿ واالحهياجات النفسي  خاة النجاح اظتربي   تنمي  مسهويات التمو 

 (1)والهتلع للهفوؽ واالمهياز .
ويساه  هدؼ الهنمي  النفسي  عا أنشت  الًتبي  البدني  والرياضي  يف إتاح  فرص اظتهع  والبهج   فاظتناخ      

السائد واظتياحب لؤلنشت  البدني  والرياضي  هو مناخ يسود  اظترح واظتهع   ألف األصل يف هذ  األنشت  هو 
متف  اإلنساف من الهوتر والقلق والضغوط ويسعى إذل نشاط يهيح ل، اللذة ونتان، من اللعب واضترك   حي  

الهنفيس عن هذ  الضغوط والهوترات واألحداث اظتوعج   كما أف ألواف النشاط اضتركي اظتخهلف  من رياض  
 وألعاب ورقص تهيح فرصا ثري  للتفل للهعبَت عن نفس،.

ميدر التاق  والدافع اضتيوي للفرد  كما صرح فرويد بأف اصتهاز النفسي ولقد أعها أفبلطوف جسد اإلنساف هو 
هو تتور اضتقيق  اصتسدي  األصلي   ويؤكد لوريا  أف من اطتتأ تيور الشعور واإلدراؾ  –على حد تعبَت   –

اضتسي على أن، غترد عمليات سلبي  حبه   فقد تبُت أف الشعور  يهضمن عناصر حركي   ولقد تعددت هذ  
psychosomatic.(2)جسمي  ياهر وتأكدت من خبلؿ اظتبح  النفسظتظا

 

كما رتع أنور أمُت أنور اطتورل دراسات بعض الباحثُت يف كهاب، يف عل  النفس الرياضي ومنها الدراس  اليت 
وأدلت نهائجها على أف  أجراها رائد عل  النفس الرياض  أوجليفي  تهاو على ستس  عشر أل  من الرياضيُت 

 ثَتات الًتبي  البدني  والرياضي  اصتانب النفسي هي:تأ
 اكهساب اضتاج  إذل حتقيق وإحراز أهداؼ عالي  ألنفسه  ولغَته . .1

 االتساـ باالنضباط االنفعارل والتاع  واحًتاـ السلت . .2

يف اكهساب مسهوى رفيع من الافايات النفسي  اظترغوب  مثل: الثق  بالنفس  واالتواف االنفعارل  والهحا  
  النفس  واـتفاض القلق والهوترات العيبي   واـتفاض يف الهعبَتات العدواني  .

 :الثانويةأىداؼ التربية البدنية والرياضية في المرحلة  -11
ختهل  نوعا ما عن األهداؼ اظتامج يف   الثانوي لقد أعتى منهاج الًتبي  البدني  والرياضي  أهداؼ يف اظترحل        

   ونتان أف نوجو أهداؼ الًتبي  البدني  والرياضي  يف هذ  اظترحل  يف النقاط الهالي :نوي الثااظترحل  
 ؽتارس  اضتياة اليحي  السليم . -

 إتاح  الفرص  لنابغُت رياضيا من التبلب للوصوؿ إذل مراتب البتول . -
                                                 

 .23مرجع سابق  ص  ف   عدناف درويش جلوفػتمد عبد الفهاح عنا -1
 .57ص1998  القاهرة 2  دار الفار العريب  طالتربية الحركية للطفل أمُت أنور اطتورل  أسام  أنور كامل  -2
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 تنمي  اضتواس والقدرة على الهفاَت. -

 تنمي  الثقاف  الرياضي . -

 ي  واالجهماعي  اظتنشودة.تنمي  اليفات اطتلق -

 تنمي  صفات القيادة الرخيدة والهبعي  الياضت . -

 قت الفراغ.و حسن قضاء  -

 :برنامج التربية البدنية والرياضية - 12
إف دروس الًتبي  البدني  والرياضي  مع ما تقدم، من فوائد للهبلميذ يف ؼتهل  اجملاالت تعها غَت كافي       

إذل كل األنشت  اليت تظفي علي، السعادة  فقاابقا هذا ألف الهلميذ يعها تواذكرناها س للوصوؿ إذل اظترامي اليت
والبهج  وياوف أكثر تفاعبل وإكتابي  مهخليا بذلك من  القلق وكذا كل الضغوطات وخاص  داخل األقساـ إف 

مج يسهويف كل النقاط اظتذكورة دل نقل أسوار اظتدرس   وحىت تؤدي الًتبي  البدني  والرياضي  وظيفهها وضع عتا برنا
وهذا من خبلؿ دع  الدروس بأنشت  داخلي  تاوف خارج غتاؿ هذا األخَت وكذا أنشت  خارجي  تاوف خارج 

 (1)أسوار اظتدرس  وسنعرض فيما يلي كل عنير بشيء من الهفييل .
 النشاط الداخلي: -12-1
والرياضي  وتظهر أقتيه، يف مدى اسهفادة الهبلميذ من  يعها النشاط الداخلي امهدادا لدرس الًتبي  البدني      

ؼتهل  أوج، هذا النشاط سواء من الناحي  البدني  اضتركي  أو النفسي  االجهماعي  وغَتها. وهو تلك األوج، من 
النشاط اليت نتارسها الهبلميذ وينظمها ويشرؼ على تنفيذها مدرسوا اظتادة خارج أوقات الدواـ الرشتي وغَت 

ة باصتدوؿ الدراسي وتاوف داخل أسوار اظتدرس   وكتب أف ال يهعارض توقيت النشاط الداخلي مع اصتدوؿ مقيد
الدراسي باظتدرس   فيمان ؽتارسه، قبل بدأ الدرس األوؿ أو أثناء الفسح  أو عقب الدراس  أو فًتة العير حي  

   أو أياـ اصتمع .يرجع الهبلميذ للمدرس  مرة ثاني  إذا كانت اظتدرس  قريبا من بيهه

 :النشاط الخارجي -2 -12
النشاط اطتارجي يعها اسهمرار للنشاط الداخلي وألن، يقـو على تلك األنشت  اليت نتارسها الهبلميذ خارج      

 أسوار اظتدرس  فهو يهيح للهلميذ اكهساب العديد من القي  الًتبوي  اليت تسعى الًتبي  البدني  والرياضي  لهحقيقها.
ذا نتان إف نقوؿ أف النشاط اطتارجي هو أوج، النشاط اليت نتارسها الهبلميذ خارج أسوار اظتدرس  وتقـو وهب

اظتدرس  بنت ضيم، واإلخراؼ علي، حي  أف هذ  األخَتة تاوف بعيدة عن الهقيد باصتدوؿ الدراسي يف اظتدرس   

                                                 
 .151-132  ص1997  دار الفار  القاهرة المناىج المعاصرة في التربية الرياضية  أكـر زكي ختايب  - 1
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س  خارج أسوارها بل نشاط هو بدين ورياضي كما أن، ال يقهير على اظتسابقات واظتنافسات اليت تشًتؾ هبا اظتدر 
(1)وترولتي كالرحبلت واظتعسارات واألعماؿ الهتوعي ...اخل .

 

ومن هنا نتان أف نسهنهج أف درس الًتبي  البدني  والرياضي  والنشاط الداخلي واطتارجي يعهاوف وحدة واحدة 
واطتتتي  وكذا العقلي  والنفسي   ري واظتها ي  رتيع نواحي الهبلميذ )البدني يساه  يف غتملها يف تنم

 واالجهماعي ...(. 
 درس التربية البدنية والرياضية: -13
 :تعريف درس التربية البدنية - 13-1

يعرؼ حسن خلهوت وحسن معوض درس الًتبي  البدني  والرياضي  بان، الوحدة اليغَتة يف الانامج الدراسي 
لًتبي  البدني  والرياضي  فياظتدرس  تشمل أوج، النشاط الذي يريد اظتدرس فاطتت  خامل  ظتنهاج ا  للًتبي  البدني  

 . أف نتارسها الهلميذ يف هذ  اظتدرس  وأف ياهسبوا مهارات اليت تنظمها االنشت 
ل، دور فعاؿ يف حتقيق  الذي درس الًتبي  البدني  والرياضي  كغَت  من الدروس األخرى اظتنهجي  األخرىكما يعها 
 (2). اخئالًتبوي   ونتثل الدرس وحدة تعليمي  يف اظتنهج اظتدرسي ويعد كحقل أساسي لهعلي  وتربي  الن األهداؼ

ويقوؿ الدكهور عدناف درويش جلوف الدرس كتب أف ياوف خامبل وكتب أف كتمع رتيع رغبات الهبلميذ يف  - 
 (3)اللعب .

ق األهداؼ الًتبي  كتب أف يشهمل على اليفات وحىت ياوف درس الًتبي  البدني  ل، دور فعاؿ وؽتيو يف حتقي
 الهالي :

 أف ياوف للدرس هدؼ واضح معروؼ يرجى الوصوؿ إلي، سواء كاف تربويا أو تعليميا أو االثناف معا. -
 أف تاوف أوج، النشاط مبني  على أساس سلي  ساء من الناحي  النفسي  أو الًتبوي . -
للهبلميذ كاظتيوؿ واالحهياجات والفروؽ والنمو وتقومي االجتاهات   أف تراعي أوج، النشاط األسس النفسي  -

 االكتابي  ؿتو درس الًتبي  البدني .
 أف تاوف أوج، النشاط مبلئم  ضتال  اصتو مع مراعاة النظاف  الشخيي . -

أف يهخلل الدرس نشاط حر تلقائيا يبع  على السرور والبهج  ولترر الهبلميذ من الهشايبلت والنداءات  -
 الشالي .

 لتقق مبدأ إخراؾ الهبلميذ أطوؿ فًتة ؽتان  من اضتي . -

 لتقق مبدأ ب  القي  واظتعايَت االجهماعي  وتاوين االجتاهات االكتابي  ؿتو اظتدرس  واجملهمع. -
                                                 

 .153-152سابق  ص  أكـر زكي ختايب . مرجع -1
 .19ص1983 1  دار الفرقاف  طمنهاج التربية الرياضية بين النضرية والتطبيق علي الدريدي  السيد علي ػتمد  -2
 .100  ص1997متبع  اصتامع   بغداد  نضرية التربية البدنية, قاس  حسن البيري  -3
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أف يهبٌت أوج، النشاط اخهيار طرؽ الهدريس على األسس العلمي  للعلـو األساسي  للًتبي  البدني  والرياضي  عل   -
 شريح  وعل  وظائ  األعضاء  وعل  اضترك ....اخل.اله

 أف تهناسب أوج، النشاط مع اإلماانات اظتوجودة باظتدرس  سواء كانت مادي  أو بشري . -

كلما كاف الهعاوف بُت الهبلميذ واظتدرس يف تنفيذ أوج، النشاط بعيدا عن الشالي  والهعقيد وقريبا من الهلقائي   -
قدرة الهبلميذ على الهنفيذ كلما ساعد ذلك لهحقيق هدؼ الهعلي  الذاٌب كل  والنشاط اضتر الذي تظهر في،

 (1)حسب قدرت، وهو اعتدؼ الذي نسعى للوصوؿ إلي، .

 محتوى درس التربية البدنية والرياضية: -13-2
بالرغ  من اخهبلؼ تقسيمات الدرس يف السنوات األخَتة إال أن، ال توجد خبلفات جوهري   ولان       
ؼ األساسي يهمثل يف الشال العاـ للهقسيمات الداخلي  للدرس واليت ختضع بدوف خك آلراء اطتااء اطتبل

الذين يقوموف بوضع مناهج الًتبي  البدني  ومهما حدث من تقسيمات فإف هناؾ اتفاؽ تاـ على أف الدرس 
 واطتهامي.يهاوف من ثبلث أجواء رئيسي  ختدـ بعضها البعض هي اصتوء الهمهيدي  والرئيسي  

o :الجزء التمهيدي 

 بدرس الًتبي  البدني  وياوف يف بدايه،  واصتلحت هذ  الهسمي  للهعبَت  األخذ باليد: هذا اظتيتلح خاص
 عن الدخوؿ الهدركتي يف الدرس وتهضمن ما يلي:

 .مراقب  اللباس الرياضي للهبلميذ 

 .أخذ غيابات الهبلميذ عن طريق اظتنادات 

 ابق  وإعتاء هدؼ اضتي  اظتراد القياـ هبا.        الهذكَت هبدؼ اضتي  الس 

  الهسخُت: ويعرؼ حسبj.l.a.ubicheوm.pradot (1986،على أن )   غتموع  األنشت ":
اظتسهعمل  من أجل الوصوؿ إذل اضتال  اظتثلى من الهحضَت البدين والنفسي الضروري للهتبيق الشديد وهو يه  عن 

: االنقباض العضلي  النظاـ الدوري  النظاـ  ظتخهل  احمليبلت الهالي طريق جهد بدين يهتلب نشاط وظيفي 
 2الهنفسي ".

                                                 
  2004  دار الوفاء رية والتطبيقظفي مرحلة التعليم األساسي بين النأساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية  ,ػتمد سعيد عومي -1

 .178-177ص
p.seners La leçon d’EPS. Editions vigot.Paris. France. 2  2..p 85)- 2
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 ونتان تقسي  الهسخُت كما يلي:
  تسخُت عاـ:ويهمثل يف اصتري وكذا الهسارع) حتضَت عييب عضلي (وكذا دتديد عاـ ) حتضَت الذاكرة

 .اضتركي (

  وكذا الًتكيو على الهمديد اطتاص بنوع تسخُت خاص: ويه  بأنشت  خاص  كاصتري مع تغيَت اإليقاع
 1النشاط .

إف واجب اإلزتاء ليس فقط جتهيو أجهوة اظتخهلف  ولان أيضا الهجهيو النفسي للهبلميذ  وإذا أردنا أف نساعد 
الهبلميذ على تقبل الدرس بروح اظترح واالنشراح فهذا يهحقق يف اصتوء األوؿ من اضتي  من خبلؿ الهشويق وكذا 

  ضَت اظتلعب مثبل....جتهيو وحت
 الجزء الرئيسي:

يف اصتوء الرئيسي من اضتي  كتب حتقيق رتيع الواجبات احملددة سلفا للحي  واليت تشمل تنمي  اليفات       
البدني  واألساسي  طبقا للمنهاج السنوي وكذلك تنمي  اظتهارات اضتركي  وأيضا تتوير بعض اظتعارؼ النظري  

ي، واإلرخاد والشرح عند تعل  اظتهارات اصتديدة ٍب تعويد الهبلميذ على طرؽ الهعامل للهبلميذ عن طريق الهوج
اليحيح  والعادات الًتبوي  وهذ  الواجبات رتيعها نتان حتقيقها إما كل على حدا أو بشال مًتابط حبي  يه  

(2)حتقيق أكثر من هدؼ .
 

ت  نوعي  ػتددة مرتبت  بالنشاط  كما تهاح يف هذا اصتوء من الدرس كتب أف نتارس الهبلميذ مهارا      
(3)للهبلميذ الفرص  لهتبيق اظتهارات اليت تعلموها أو قاموا بهنميهها  وقد ياوف ذلك بواست  منافس  .

 

 يه  تتبيق هذا اصتوء عن طريق ثبلث مناهج للهعل :
 . منهج الههابع -
 . منهج الدوراف -
 ذ.رخات مع الهارار الفردي للهبلميمنهج الو -

 يعها اصتوء الرئيسي من أه  األجواء يف الدرس ويظهر يف النقاط الهالي :
 يعها العمود الفقري للدرس. -
 أساس اطتت  العام . -
 يه  في، تعلي  اظتهعلمُت اظتهارات اظتخهلف  لؤلنشت )نشاط تعليمي(. -

                                                 
2- jean-jacquessarthou. Enseigner l’EPS de lareflexion didactique a l’action pedagogique 
.editionactio. Paris.2003. p1571

 

 .85 ص2004القاهرة  2ط   مركو الاهاب للنشر طرؽ التدريس في التربية الرياضيةنيللي رموي فهي .  ناهد ػتمود سعد.   -2
 .185ص 2003اإلساندري   1  ماهب  ومتبع  اإلخعاع الفني  .طأساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية  ميتفى السايح ػتمد -3
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 (1)يه  في، تتبيق اظتهارات اظتهعلم  من طرؼ الهبلميذ )نشاط تتبيقي( . -

 الجزء الختامي:
 للجوء اطتهامي من اضتي  واجبات ثبلث  هي:

 هتدئ  أجهوة اصتس  . -
 الهوج، إذل أحاسيس الهبلميذ. -
 (2)القياـ ببعض الواجبات الًتبوي  . -

وهذ  النقاط ال ته  إال عن طريق إعتاء بعض الهمرينات واأللعاب اليغَتة بغرض الههدئ  واالسًتخاء واعتبوط 
يا وكذا الرجوع بأجهوة اصتس  إذل حالهها التبيعي  اليت كانت عليها قبل تنفيذ الدرس  وبعد ذلك باضتمل تدركت

 (3)يه  اصتفاؼ الهبلميذ أماـ اظتعل  لهبادؿ الهحي  .
:" ان، كتب أف تسمح اظترحل  النهائي  بالرجوع الهدركتي للهدوء  m.Pieron (1992)ويف هذا اصتوء يقوؿ 

عض الهمارين الهنفسي    وكذؿ دتارين اسًتخاء ودتديد وهذا بعد غتهود بدين خديد".كما وال كتب الهخلي عن ب
 (4)نتان أف ته  عن طريق جري خفيفو هذ  التريق  تسمى )االسًتجاع الفعاؿ( .

إف هذا احملهوى ال ييل بنا إذل األهداؼ اظترجوة خاص  اصتوانب الًتبوي  والنفسي منها إال إذا طبقت       
تهماخى مع هذ  األهداؼ عتذا فقد ًب الهخلي عن التريق  الهقليدي  اليت تعمد على لهدريب الرياضي  طريق 

واليت ترتاو على عاملُت فقط قتا الذاكرة والهارار وأصبحت التريق  اظتسهعمل  حاليا هي التريق  النشيت  اليت 
ات وانشغاالت الهبلميذ حي  ترتاو على هته  باصتانب الًتبوي للهلميذ وكذا تأخذ بعُت االعهبارات اههمام

 -اظتبادرة والهيور  الهأمل  الهفاَت اظتنتقي  كما تساعد بقسط وافر يف تنمي  خخيي  الهبلميذ  وتعهمد على:
 اظتشارك  التواعي  للهبلميذ وقدرة الهعامل مع اآلخرين. –اضتال  االندماجي  

 :أىداؼ درس التربية البدنية - 13-3
 طابعا وتاسب، الفرد خخيي  بناء يف فعاؿ دورا عتا صفات ىهنمي  إؿ يهدؼ والرياضي  البدني  ي الًتب درس إف

 :حي  ؽتيوا
 .والسرع  والرخاق  واظترون  القوة: مثل البدني  اليفات تتوير على الهلميذ تساعد -
 . ي كاضتر  واطتاات اظتهارات هسابكا  على تساعد -
 . اجملهمع مع والهاي  اطتلقي  اليفات اكهساب على الفرد تساعد -
 فتو لهحقيق اظتخهلف  الرياضي  واأللعاب واألنشت  الاامج ؽتارس  كاف  خبلؿ من اليحي  الوقاي  على تعمل-

 . اإلنساف يساعد
                                                 

 .196ػتمد سعد زغلوؿ مرجع سابق.ص  أبو هرج   مااـر علمي -1
 .85مرجع سابق.ص  نيللي رموي فهي   ناهد ػتمود سعد -2
 .99ص  مرجع سابق  مااـر علمي أبو هرج  -3

4- p.seners La leçon d’EPS. op cit.p  8 . 
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 :                                                      والرياضية البدنية التربية درس واجبات -13-4
   كالتاع  السمات اطتلقي  تنمي  عل يعمل فهو كثَتة وي بتر  واجبات ل، والرياضي  البدني   بي الًت  درس إف 

 للهشجيع منافس  باقام  اههماـ على الومبلء  يعمل مع اليعوبات واقهساـ واظتثابرة واظتواضب  باليداق  الشعور
 على يعمل يذ  الهبلم لدى النفسي  االضترابات خفض على تلوب   يعملاظت اظتهارات إلتقافاو  الهدرب  على

 1.اظتراهقُت لدى العدواني  السلوكات من الهقليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1
  2011/2012 -اصتوائر–سيدي عبد اهلل معهد       رسال  ماجسهَت دور التربية البدنية في التقليل من الشعور بالقلقبوسناف فاتح    - 

 .9ص
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  النشاط البدني الرياضي التريويالنشاط البدني الرياضي التريوي                      ------------------------------------------------      الثانيالثانيالفصل الفصل 

 

 خالصة :
 

 أخرنا ما خبلؿ من يهجلى لنا اظتفهـو اليحيح ثايننسهخلي، من خبلؿ ما درسنا  يف الفيل ال أف نتان ما إف
 رغباهت  وراد األف حاجات إخباع على يعمل  الاثَتة وفوائد  ع،أنوا بال الرياضي البدين و النشاط حوؿ إلي،

 ًب ما إذا للفرد فعالي  وقائي  و وسيل  يعها فهو ؽتهعا    ترفيهيا   اجهماعيا نشاطا كون، إذل باإلضاف  اظتهباين 
 الفرد راتقد يرتتو  يف كبَت دور ل، الًتبوي الرياضي و البدين النشاط أف كما مسهمرة منهظم  و بيف  اسهغبلل،

 وتدفع، لآلخرين واحًتاـ الهعاوف و اصتماع  تربي  روح يف مهم  وسيل  أهنا و   اظترون  و اظتداوم  القوة و :مثل
 . البدني  رات،تتوير قد خبلؿ من كذلك و اصتماع  مع االندماج خبلؿ من اظتسهويات أعلى إذل للوصوؿ
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  سنة(سنة(5151--5151خصائص المرحلة العمرية )خصائص المرحلة العمرية )  ----------------------------------------        الثالث الثالث الفصل الفصل 

 :                                                                                                               تمهيد
إف منػػا فردػػر  رػػر دبرفلػػة  متتدتػػدا  سبمتػػا  ػػي فردػػرح  فالكلكػػا إذل  رلدػػا فرراارػػاح ة ػػي  ػػ   ػػ   ف رفلػػة  رلدػػا      

أة فرطدػة ريػا فرل  ػىل إذل  رلدػا فر دػاغ أة فررخيػا ة ألمتدػل فيهدػ ؿ فكػن فك ػ   كػلا    ف رف قا فريت يقرب فكاػ  فردػر 
يف فرتي فريت ي اؤةف فكا  فراخاؿ يف  رلدا ف رف قا ك   ألمتدل فر لاف عي فر ل ت إذ تت ق فر ل ت فر لػاف  تػلا أة 

ر ػػ   رلدػػا ع ػػار  ػػي فرطدارػػػا إذل سػػلمت  إ إف ف رف قػػا فػػرح أة  رلدػػا  ػػػا لت سػػا  ػػي لكػػ ح فر  ػػر ح ة ػػػ ف   عمت  
فررخيا تتػ   رددػر   ارػاغ عػ دل فرر ػ ر ةرػا سبرػي فردػر   ػي ف متكػ ز  ػ   ف رلدػا  لهػ ح رتػاة عدكػن  اف ػدا   ػافر 

ف ػي خػالؿ  ح تاارا ح ة اةف أث ر   ن كا  قا تؤثر عدكن ةرباث راين عقاح ندتكا يصعب فرمتخدص  لا   تمتق ال
عػػاح تاػػافت ندتػػكا ةعقدكػػا ةف مت  عكػػا ة تػػ كا رددػػر  تػػؤثر عدكػػن  صػػارح    خيػػرح ة  ربػػاث -ف رف قػػا-- ػػ   فردػػرح 

ريا    خيرح ح ةتعمترب  ػ   ف رلدػا  ػي أ ػ   رفلػة فرل ػا فرػيت تااػر فكاػ  فرتػ  ت فيةركػا ر خصػكا فردػر ح ةيرمت ػة 
ح فرطدػة خ  ػا يف لػ ؿ ة فرعقدي ة فرلدتي ة  ف  ػ  ترمتتػ ن  ػي أ كػا   راػا يف لكػ  فكا  فرلضىل فر اين ة فالتي

فرري  ا نارف ردمتد عة ف مت   ؿ        فيخاح ة رلدػا  ف رف قػا ةإر نػ   لػ  قػ ف ق لػ  يف  افيػا فردصػة   ػرح في كػا 
ة تا ػك  أ ع   ػ   ح ل  يف حبثل    ف  ي  رفسا  رلدػا ف رف قػا يادل  رفلة فرل ا ةتطرقل  إذل    فر  راا رارفسا خممت

 .دكزيارا كا ة فرلدتكا ة ك ف فحلرككا  فات كا ة فر
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  سنة(سنة(5151--5151خصائص المرحلة العمرية )خصائص المرحلة العمرية )  ----------------------------------------        الثالث الثالث الفصل الفصل 

 :تعريف المراهقة -1
 لغة : /1-1
 (1) ي  ي فردعة "رف ق" ة رف ق فراالـ أي ق رب فحلد  أي  دغ لا فرر  ؿ فاا  رف ق إ -
ف رف قػا   اللدكزيػا تعين فالقرفب ة فرانا  ي فحلد  ح ة ف رف قا ق ف ف عػ  : فردػا فرػ ي يػانا  ػي فحلدػ  ة  عػ   -
((adolescence ( ة ف  ػػػمتقا  ػػػي فردعػػػة فرالتكػػػينadolesceh ة  عل  ػػػ  فالقػػػرفب  ػػػي فرلضػػػىل فر ػػػاين ة )

فات ي ة فرعقدي ةفالندع رل ة فال مت  عي ح ة ف رف قا تقع    هن يػا فرطدارػا ة افيػا فررخيػا  ػ رر فػ  رف ق دل يعػا 
 (2)هدال ةركس رفخيا إ

 اصطالحا :  /1-2
سػػلا ة  ػػ   فرمتاايػػافت ريػػا  قكقػػا الف قاػػار ف رف قػػا ة  16إذل  21تعػػرؼ ف رف قػػا عدػػا أهنػػ  ف رلدػػا  ػػ   ػػ   -

 إ اهت  ألمتدد ف لتب فالس ة فرارةؼ فر كئكا ة فرعاف ة فال مت  عكا ةفالقمتص  يا
 (3)ا إسل 12إذل  22سلا أي        12سلا  ع    ةقا تمتأخر إذل  21إف ف رف قا قا تت ق سي  -
تعػػرؼ ف رف قػػا عدػػا أهنػػ  فػػرح فحلكػػ ت فرافقعكػػا  ػػ  فر دػػاغ ة فرلضػػىل ة تمت كػػز  متاػػافت  تػػ كا ة ندتػػكا  دااقػػا   -

 (4)ك حلت سكا فرزفئاح ة فراقاؼ عدا فرقك  فجملر ح حبكث يص    ل ؾ ف مت  ـ    اار ة فرايي إ
تلمتاػػي  تػػي فررخيػػا ة إخيػػرفؼ فرقػػا  فرعقدكػػا  نضػػىل فراقػػ ئل فالتػػكا ة   ػػا ف رف قػػا  ػػي  رلدػػا ررػػي ربايػػا    -

 (5)ف خمتددا عدا سب ـ فرلضىلإ
 المراهقة حسب بعض العلماء: -2

 ف رف قا لتب كة  ي " ة كس" ح "كتمتك  ارغ" ح "را  ؿ" 
 :debesse –/ المراهقة حسب دوبيس2-1

سػػي  ةيت ربػػاث  ػػ  فرطدارػػاف ف رف قػػا تعمتػػرب عػػ  ح ل اعػػا  ػػي فرمتاػػاالت فاتػػ كا ة فرلدتػػكا فرػػأيػػر  " ة ػػكس" 
 ك فرر ف رف قا  رلدا فنمتق ركا رباث فكا  تاافت  ي   ن   أس س     : ح  فررخيا

 
 

                                                 
 إ190ح ص  2559ح  فر ف  رؽح فرط عا فرث رث ة فير عاف ح  اةت ح منجد الطالبفؤف  ففرفـ فرت مت ين ح -1
 إ125-122ح  ص  1661فرع   فر فررمت ب فا  عي ح  اةف ه عا ح   علم النفس الطفولة والمراهقة ، عدي ف حل فهللافةي ح -2
 إ 110-119ح ص  1666ح  فر فررفتب فا  عي ح فرط عا فيةذل ح  اةت ح  ل و المراهقالتكيف المدرسي للطفن  يا خيرف ي ح  -3

-
 إ10ح ص  1661ح  فر فرلاضا فرعر كا ردط  عا ةفرل ر ح اةف ه عا ح  اةت ح  سيكولوجيا النموع ا فررمحي فرعكتاي ح 4

-
 إ29ح ص  1666ه عاح  صر ح  ح    عا فإلسرلاريا ح اةف قدرات و سمات الموهوبين كخ ئكة  عاض ح  خدكة5
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 / تغيرات جسمية :2-1-1
تمت ثػػػة يف فرلضػػػىل فردتػػػكارا ي فرػػػ ي ي دػػػغ ذرةتػػػن يف  ػػػ   ف رلدػػػا إذ يرمت ػػػة منػػػا فيعضػػػ   فرافخدكػػػا ة ف  ر كػػػا ح 

 فريت تطرأ عدا ف رف ق ح ركة   ف فيخا إذل فرعزرا ة فالنطاف  إ حبر      فرمتاافت ف ارفارا كا
 / تغيرات نفسية :2-1-2

تمت كز  متهايا فرل  ط فالتي ة نضهن إذل   نب منا فرقارفت فرعقدكا ك رقارح عدا فرمتدرا ف لطقػي ة فرمتهريػا ة 
رلدػػػا فالن ثػػػ ؽ فرا ػػػافين ة فػػػرح فرمتاػػػاالت فرمتخكػػػة ح ك ػػػ  تمتخكػػػة ف رف قػػػا فيز ػػػ ت ة فرقدػػػق ة فرمتػػػاتر ح   عمت  ر ػػػ   

فرلدتكا فرع كقا ح فرػيت تػؤ ي  ػ  رف ق رتػعي يف  ػ   ف رلدػا ح إذل فرػمتخدص  ػي ر ػ ط فرمتعدػق فرطدػارل  افرايػن رفري ػ  
                                  يف فرمتارر ة تأكػكا فر فت إ                                                                                    

 : kestemberg/ المراهقة حسب كستمبورغ2-2
"كتمت  ارغ" ف رف قا  رلدا إع  ح فرمتلاك  فرلدتي  ااهت  فالتكا فرطدكدكا ح عدا ف ا  فرطاية  ػػػػػػػػػػػػ  رلت ا رػ

ةير  كتمت  ارغ أف  رلدا  ةخممتدل فالسمت  رفت ف عقاح فريت لاثت يف فرطدارا ة ك فرر يف  رلدا فرر افح
ف رف قا ركس عدايا ح ةال  لدصدا عي   قي  رفلة فرل ا فرت  قا حبكث إف     فيخاح تمتد عة خربفهت  ة عدا 
أس سا  ت ين  رلدا ف رف قا ح ف   زبمتدل فرطدارا  ي أث ر تعا   ا اح عدا ف رف قا ح إذ يعمترب كتمت  ارغ ف رف قا 

ن  ة ذرر  ت ب فرمتاا فالتي فر ي يمت ثة يف إكمتت ب فرلضىل فالتي مم  يرفض عدا ألفرح تعاية ر لا س  قا ر
 (1)فرد كاي إف رف ق  رةرح إ   ج   ف فرلضىل فرمتطاري يف نا ـ فرعالئقي 

 :lehalle/ المراهقة حسب لوهال2-3
مت ع فرػ ي تمتاسػطن فرع ئدػاح ة ة فالنا   كا  ػ جمل اف رف قا  ي فر اث عي فالسمتقالركا فالقمتص  ي أفأ   "را  ؿ" فاى

قػػ ف تااػػر ف رف قػػا ك رلدػػا فنمتق ركػػا ل إػػا ح تتػػعا إذل ربقكػػق فالسػػمتقالركا فرلدتػػكا ة فرمتاػػرر  ػػي فرمت عكػػا فرطداركػػاح 
 في ر فر ي يؤ ي إذل تاافت عدا ف تمتا  فر خصي ال سك   يف عالقمتن فااركا    فين  ة فآلخرييإ

إذ تمتضػػ ي  ح قػػا  ػػي  رلدػػا  ايػػاح رع دكػػا فرمتاػػرر فرػػ فل  ػػي خممتدػػل أخيػػر ؿ فرمت عكػػاةكػػ رر يػػر  "را ػػ ؿ" أف ف رف
 (2)فر اث عي فالسمتقالؿ فرا افين ة فال مت  عي  ة فالقمتص  يإ 

نتمتخدص  ي فرمتع ريل فرت  قا إف ف رف قا  رلدا  ي ف رفلة فرل ا تمت كز  عاح خصػ ئص أ رز ػ  فرمتاػافت فاتػ كا 
 ة فرلدتكاإ 

 
 

                                                 
 إ237-236-235ن  يا خيرف ي ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص  -1
 إ242-232ح ص  ر ع ندتنن  يا خيرف ي ح  -2
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 علم النفس قديما و حديثا للمراهق:نظرة  -3
ة أهنػ  فػرح ثػارح ةسبػر  تمت كػز   رعاف ػل فهلا ػ   فرػيت  حعد  فرلدس فرقامي يلاػر إذل ف رف قػا ناػرح فسمتتػالـ ة ت ػ ـؤ 

ال ررػػي ذبل اػػ  إال  ةق  ػػا فحلػػاف ز ف ضػػ  ح ةكػػ ف يعمتػػرب أيضػػ   ػػ   ف رلدػػا  تػػمتقدا ة  لدصػػدا سب  ػػ  عػػي ف رفلػػة فرػػيت 
 ة فريت  عا  إ ق دا  
أ   عد  فرلدس فحلايث فكمتهن أيض  إذل فعمت  ر  رلدا ف رف قا ريا  تمتقدا عي ف رفلة فيخػر   ػة  متصػدا ة أهنػ     

 (1)تارج يف فرل ا فر اين ةفالتي ة فرعقدي ة  ي ف متاف  رد رلدا فريت تت قا إ 
 مراحل المراهقة:  -4

 قع    فرطدارا ة فررخيا ة رري تقتك   رفلدا  إذل ثالث  رفلة:تعمترب ف رف قا  رلدا  ي ف رفلة فرل ا ةت
 سنة( : 15-11/ المراهقة المبكرة )1 -4

ةفردكزيارا ي  فات يح سلا ( تاافت ةف اا عدا ف تمتا  29 -21يعكش فرطدة فر ي يرفةح ع ر       ) 

 (2)ةفرعقدي ةفالندع رل ةفال مت  عيإ

يف  ا  ر فات  ةةق ئدػن ممػ  يػؤ ي إذل فر ػعار  ػ رمتافزف  تل  ح ة  صاا ا  متاافتعمترب     فرح تقد  ت علكدا ة 
ك   تاار ف طرف  ت فندع ركػا  صػ ل ا  متاػافت فكزيارا كػا ة  ػااط فرػاةففع فالتػكا فرػيت ال يعػرؼ ف رف ػق ككدكػا 

 ك اا  ةفرتكطرح عدكا  ة ترت ط     ف رلدا  ثالثا  ا  ر:
 دكدا  ة ة ل ف   عر فر فتكا  ثة   كرفت ف رف ق إفال مت  ـ  متداص فر فت ة رب 
 ف كة إذل قض   أكثر فراقت خ رج فر كت  عكاف عي أفرف  فيسرح ة  رفق متا  إ 

 ة تمت كز     ف رلدا   الندع الت فرعلكدا ة فرمتل قض فالندع رل  ي لب ة كر  ة خيه عا ة خاؼإ 
فرعايػا  ػي في ػار فك ػاأ  ػرفض فكػع أفرػ ر ة ي ػعر  ػ إللرفج  ك   تػلعرس ل  ػا ف رف ػق  ػي ف زيػا  ػي فحلريػا يف

إف تاف ػػا يف  رػػ ف ةفلػػا  ػػع أ دػػن ح ةت ػػاة  ػػ   ف رلدػػا يف ري يػػا فرع ػػافئكا   رلتػػ ا رأل ػػة ةررػػي عدػػكا  فرمتادػػي 
 إ  (3)  رصرب ة فإل ا   إذل فلمتك   ت أ ل ئا  ة  ع ا  رمتطاير خيخصك هت  ف تمتقدا ةف   ا 

 
 
 

                                                 
 إ322خدكة  كخ ئكة  عاضح ندس ف ر ع فرت  ق ح  ص   -1
 إ216ح ص 2224ح ر ل فح 1ح ط"ح ف ركز فرثق يف فرعريب " الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي   فك ض:  -2

 إ246-245ص 2221حف ط عا فا  عكا فيزرفهكاح فإلسرلاريا ح 2ح ط علم النفسع ا فحل كا فر  ذرل ح3--
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 سنة( :18-15)  المراهقة المتوسطة/ مرحلة 2- 4
ردر ف رف ق يف  ػ   ف رلدػا ه قػا   ئدػا ة فرقػارح عدػا فرع ػة ة إق  ػا عالقػ ت  مت   رػا  ػع فآلخػريي إ ػ   نػاع  ػي 

 (1)فرمتافزف  ع فرع دل ف  ر ي  ةف فالعمت    كثاف عدا فراا لكث يز ف  فر عار   السمتقالركاإ 
 لػػػ  تمت  هػػػأ سػػػرعا فرل ػػػا فاتػػػ ي نتػػػ ك  ة تػػػز ف  فحلػػػافس  قػػػا ة يقػػػرب فرػػػ ك   إذل تق  ػػػة  ػػػ   ف رلدػػػا فرث نايػػػا ة 

 (2)قايا ة تمتت    حل  ساإ تفالكمت  ؿ ة تاة فالندع ال
يصػػػ   ف رف ػػػق أكثػػػر تصػػػ      ػػػع فرع ئدػػػا ة يصػػػر عدػػػا  ػػػ  قدػػػا رػػػن ة  ػػػرب فررثػػػا  ػػػي ف ػػػرف ق  في ػػػار ف  لاعػػػا  

 حكلاع  ي فرمتااي رأل ة ة ردرض رأيا  ف  ص إ حخمارفتح كااؿ ك ص  قا رفق   فرتا 
 سنة( :21-18/ المراهقة المتأخرة )4-3

حك ػ    ػة إق  ػا ةلػاح  متةردػا  ػي ل اعػا أ ػزف   ة  ران تػنأيتعا ف رف ق يف     ف رلدا إذل تالكا  اا    ي 
 يمت كز ف رف ق يف     ف رلدا   رقاح ةفر عار   السمتقالؿإ

 أف  ػػ   ف رلدػػا تعمتػػرب  رلدػػا تد عػػة ة تالكػػا أ ػػزف  فر خصػػكا ةتلتػػكق فك ػػ   كلا ح عػػا أف لكػػث ي ػػا فرعد ػػ   إذل
 (3)أ  ات في افؼ ةف اا ة فرقرفرفت  تمتقداإ

يف هن يا     ف رلدا يػمت  فرلضػىل فاتػ ي ة يصػة فرػ ك   إذل ق  ػن ة ي ػاأ فالسػمتعاف  رداصػاؿ عدػا ع ػة  فئػ  ة 
 ترايي أسرحإ

فررثػػا  ػػي ف ػػرف ق  رطدػػب فرلصػػكاا ة فإلرخيػػ    ػػي في ػػة ة  ػػ ف فرمتصػػرؼ يرػػاف  دػػ     ة يف  ػػ   ف رلدػػا يعػػا 
إذ يعمتقا فررثا  لا  أف فرلػزفع ة فرصػرفع أ ػر  ػمت  قػا ال يلمتاػي أ ػاف ة ت قػا قػك  ة تر كػا في ػة ةف ػاا ة حرأل ة 

 (4) ق  رح يف     فر خصك ت فااياح إذف ألتي في ة فرمتصرؼ يف     ف رلداإ
 مظاهر النمو في المراهقة:  -5
 / النمو الجسمي:1 -5

سبمتػػ ز ف رف قػػا  متاػػافت  تػػ كا سػػرعا ة خ  ػػا يف فرتػػلافت فيةذل  تػػ ب زيػػ  ح إفػػرفز  ر انػػ ت فرل ػػاح ك ػػ  سبكز ػػ  
فحلت سكا فرلدتكا ة قاػار لػب فر ػ  ب علػا فرػ عض فاػ ف يتػ ب فإللػرفج رد رف ػق ينػن ي ػا   ااػر ة اػن ك ػ  

ة فرمتػػأخا يف فرل ػػا فاتػػ ي ة فالتػػي رػػن   ػػرالت ندتػػكا ف مت  عكػػا ف رلضػػىل ف  رػػر رػػا  فإلنػػ ث أف فرمتدرػػا أ

                                                 

 إ 354-353ح ف رمتب فا  عي فحلايثح ص 1حط الصحة النفسية والتوافقر ض ف   ا فرق فيف ح1- 
 إ246 245ع ا فحل كا فر  ذرلح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص 2-

 إ 193  190ر ض ف   ا فرق فيف ح ندس ف ر ع فرت  ق ح  ص   -3

 إ246 ع ا فحل كا فر  ذرلحندس ف ر ع فرت  ق ح ص -4
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يت ب هلي فرضكق ة فحلرج أ   علا فر كار فكلمتىل علن فرثقا  ػ رلدس ة تقػاير  رتدػع ردػ فت ة إف تػأخا فرلضػىل علػا 
 فر كار  عدا  أكثر ن  طإ

اػػزح فاتػػ  فرػػافخدي ة ف ػػ ر ي ة قػػا ت ػػاأ  ػػ   فرطدػػرح علػػا  رلدػػا هدػػرح يف فرل ػػا فاتػػ ي هػػاال ة عر ػػ  يف أ 
 فيةال  في ا   يف سي   رر تصة سي ع رح سلافت ة نصلإ

يمتداؽ فر لاف عدا فر ل ت يف فرقاح فات كا لكػث تل ػا عضػالهت    ػرة أسػرع يف لػ  أف فر لػ ت يػرفك  فرػا ي  
 (1)لاؿ فحلاض ة يف فرعضايي ة فردخ يي ة فر طيإ

ع دكػػا فرل ػػػا عػػ  الف : فلػػا    فخدػػػي ة ػػا فرارفثػػا ح ةفرثػػػ ين خػػ ر ي ة ػػا فر كئػػػا ةال ررػػي فصػػدا   عػػػي  يػػؤثر يف
 عضػػػا   ةفرافقػػػع أف أي عكػػػب أة خيػػػ ةذ يف فرل ػػػا فاتػػػ  ين رد رف ػػػق يعمتػػػرب حبػػػق ذبر ػػػا ق سػػػكا رػػػن فػػػ عض فرعكػػػاب 

رف ػػق ي ػػعر   ػػلقص ك ػػا علػػا   فاتػػ كا كاػػب فر ػػ  ب أة فالعا ػػ ج يف فاتػػ  أة عػػاـ منػػ   فرعضػػالت يقدػػق ف 
 (2)يق رف  ع ز الئنإ

لكث ي اا فات  يف  ػ   ف رلدػا  ث  تػ  يف  عػاؿ فرل ػا إذف  ػ  قػارف دبرلدػا فر دػاغ )ف رف قػا فيةذل( إال أف زيػ  ح  
ف ػق ةف اا ةفافرؽ  د اسا يف كة  ي فرػازف ةفرطػاؿ علػا فالتػ  ةخصا ػ  يف هن يػا ف رلدػا ةفرػيت يمت كػز فكاػ  ف ر 

حب رػػا  ػػاكا  كػػاح يف تقػػاير كػػة  ػػي فرػػز ي ةفي عػػ    ةتمتاػػا  ف ال ػػ  فرلا ئكػػا ةفرلتػػب ةفيمنػػ ط فاتػػ كا ف  كػػزح 
 رددر  يف هن يا ف رلدا ةتعمتاؿح ةيأخ  كة  ي فات  ةفرا ن خيردكا   فرع ـ إ

 ف فرمتصػػرؼ يرػػاف  دػػ    ة يف  ػػ   ف رلدػػا يعػػا  فررثػػا  ػػي ف ػػرف ق  رطدػػب فرلصػػكاا ة فإلرخيػػ    ػػي في ػػة ة  ػػ
إذ يعمتقا فررثا  لا  أف فرلػزفع ة فرصػرفع أ ػر  ػمت  قػا ال يلمتاػي أ ػاف ة ت قػا قػك  ة تر كػا في ػة ةف ػاا ة حرأل ة 

 (3)ق  رح يف     فر خصك ت فااياح إذف ألتي في ة فرمتصرؼ يف     ف رلداإ
 / النمو العقلي و المعرفي :5-2

تػز ف  قارتػن عدػا فرقكػ ـ  ػ ررثا  ػي فرع دكػ ت فرعقدػي فرعدكػ  كػ رمتدرا ة فرمتػ كر فرقػ ئ  يل ا فر ك   فرع ـ رد رف ػق ة 
 عدا فردا  ة فالسمتلمت ج ة فرمتعد  ة فرمتخكةإ

تل ػا  عػض ف دػ  ك  فجملػر ح كػ حلق ة فرعافرػا ة فردضػكدا لكػث يمتهػن فرمتخكػة  ػي فدتػاس إذل فجملػر  ك ػ  تل ػا رايػػن 
  ػػػ ت فرق ئ ػػػا عدػػػا فالسػػػمتاالؿ فرعقدػػػي ة يااػػػر ف مت ػػػ ـ ف ر ػػػق  تػػػمتق دن ف اػػػين ة ف كػػػاالت ة فال مت   ػػػ ت ة فالذب

فرارفسػػي ة تػػز ف  قػػارح فالنمت ػػ   ة فررككػػزحة ركػػة ف ر ػػق إذل فرمتدرػػا فرلقػػاي لكػػث ال يتػػد   ػػ ي ار  ةف  الئػػة أة 

                                                 
 إ226-225-232عدي ف ت  فهللافةي ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص    -1
 إ333-332خدكة  كخ ئكة  عاض ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص   -2
 إ246-245ر ع فرت  ق ح صع ا فحل كا فر  ذرلحندس ف  -3
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عاري  إلخيػ  ع ل  كػ ت لق ئق ك   ترثر ألالـ فركقاا لػاؿ ف  ػرالت أة فحل  ػ ت لكػث يدهػأ هلػ  ف رف ػق ال خيػ
تمت كػػز  ػػ   ف رلدػػا دبرةنػػا فرمتدرػػا ةفرقػػارح عدػػا فاػػص فحلدػػاؿ فر ايدػػا   ػػرة  ػػلا  ةفا ػػع  ػػ  فحلدػػاؿ ف  رلػػا ح ة 

 1ردمتا ة إذل إ    ق ناف ع ـإ
فػػرح فرل ػػا فرعقدػػي فرتػػريع ح لكػػث يصػػ   فكاػػ  فردػػر  قػػ  رف عدػػا فرمتدتػػا ةفرمتاففػػق  ػػع ذفتػػن ة ػػع  كئمتػػن ةتػػز ف  قػػارح 

  ػػرالت  عقػػاح  كتػػر ح  بف رف ػق عدػػا فالنمت ػػ    ػػ  لارػػن  ػػاح أهػػاؿ ممػػ  كػ ف عدكػػن سػػ  ق  ةيصػػ    ة ر نػػن فسػػمتكع 
 2ةتص   راين قارح ك اح عدا فحلد ظ ةفرمت كر ةتاار فردرةؽ فردر يا يف فرل ا فرعقدي ةف ا  إ

ا ك  كػة ردقػرف ح ةفالسػمتطالع فرػرلالت فاػا ف كاؿ فرعقدي رد رف ق ي اةف يف ف مت    تن  أة ن فرل  ه ت ف خمتددػ     
قػػ ةؿ فرمتع ػػا عػػي ذفتػػن ةقدداػػ  ةيلدػػ    فكصػػل   ػػ عر  فر فتكػػا ةخربفتػػن فرا افنكػػا ح لكػػث ياػػمت  ف رف ػػق دبػػ  يػػاةر 

 3لارن ة   يؤثر فكن  ي ألافث يا كا إ
 / النمو االنفعالي:5-3

در  دب  فكا  فرلدتكا ةفالندع ركا ةسبمتػ ز فندع التػن يف  ػ   ف رلدػا ف رف قا فرح منا  متزفياح ا كع فرط ق ت فريت ردرا  فر
 ػػػػ رعلل ةفرمتاػػػػار ةفإلر ػػػػ ؽ ةال يتػػػػمتطكع فرػػػػمتار  فكاػػػػ  ةيتػػػػعا ف رف ػػػػق رالسػػػػمتقالؿ فالندعػػػػ رل أة فردطػػػػ ـ فرلدتػػػػي 

 تمت كز     ف رلدا   حلك ح ةفاة  ت ب فرمتاافت فات كا إ  حةةفالعمت   
 الت علكدػػا حةزبػػمتدىل يف ندتػػن ثػػارفت سبمتػػ ز  ػػ رعلل ةفالنػػاف ع ةقػػا  ػػكش يف ندتػػن فرضػػكق سبمتػػ ز  ػػ   ف رلدػػا   ندعػػة 

ت عػػ  ةفرمتػرـب حة ػػر  ذرػػر فذل فرمتاػػافت فاتػػ كا ةفهلر انكػػاح ةفرمتاػافت يف فرقػػارفت ةفرع دكػػ ت فرعقدكػػا فمتمتػػأثر فندع التػػن 
رف ق لت س ة ر ل ف  ػ عر ةيمتػأدل  ػي فرلقػاح ف   فحلت سكا ةهل ف فرل ا  ا  ر  لا ح  هل  ةك رر عالق تن فرع ئدكا

 حةقا ال يدص  عي فندع التن فكص ب   الكمتئ ب فك متعا ةيلطاي حةة ا   افيا فة  كة رأل فرفرين مم  يقدة فكمتئ  نإ

خدل  ةيلافع ف رف ق حةأسريا ةف مت  عكا ة اكا ةفقمتص  يا   ارسكاةقدق  ي ف ار   خ ةؼةيمتعرض ف رف ق 
ة  متاارف رقدا خربتن يف فحلك ح ةسرعا فرمتاافت فريت  ر ق إ فندع التن فك ا

                                                 
1

   573-356ص   صر ض ف   ا فرق فيف حندس ف ر ع فرت  ق ح - 

 
2

 323-322-227ص صعدي ف ت  فهللافةي حندس ف ر ع فرت  ق ح ص   -

3
 345-342-341 ص ص خدكة  كخ ئكة  عاض حندس ف ر ع فرت  ق ح ص - 
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إف فيمنػػ ط فالندع ركػػا يف  رلدػػا ف رف ػػق  ػػي ندػػس فيمنػػ ط فالندع ركػػا يف  رلدػػا فرطدارػػا ةررلاػػ  زبمتدػػل  ػػي لكػػث  
 (1)فرار ا ةفرلاع إ

ة كك ك ئكػػػا  فخػػػة  فتػػػكارا كاتػػػرت ط فالندعػػػ الت  متاػػػافت عضػػػايا  فركػػػا يصػػػ ل ا    ػػػ عر ة افنكػػػا ةتاػػػافت      
 يف     فالندع الت فكا ة فررثا  لا  إ  يفات  ةيؤثر فرع دل ف  ر 

 / مظاهر النمو االنفعالي:5-3-1
 فرمت   ب يف ف   عر ةسداكك ت ةفرمتا كا ت إ 
 فالناف عكا ةركاب ف طرإ 
  ةعاـ   ط فرعافهل ة  ف ح فردت فإ  ؿسرعا فراضب ةفالندع 
 دعة في ار  ثة : تعهة ف رف قا ةذرر  

 تضخ  فرصات إ -
 فر  رب ةفرداكاإ  -
 ر س فيل يا ذفت فررعب فرع رلإ -
 ف   راا يف فرزيلاإ -

 :  فررري ا يف تأككا فر فت ةذرر  عاح أ ار  لا 
 ر س  ال س  مت كزح  -
 فرمتصلع يف فررالـ ةف  يإ -
 إقا ـ فرلدس يف  ل ق  ت فاؽ  تمتا  ف رف قإ  -
 سمتقالركاإفرمتاخ  إلث  ت فرر ارا ة فال -
 ف كة ردلقاإ فرمت ر  عدا ف ارساح  ق ة ا فرتدطا :فرمت ر  عدا فيسرحح 

                                                 
1

 إ161-166-153ص عدي ف ت  فهللافةيحندس ف ر ع فرت  ق ح ص  -
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 / العوامل التي تؤثر في االنفعاالت:5-3-2
 فرمتاافت فات كا فريت تطرأ عدا ف رف ق إ 
 منا فرقارفت فرعقدكا ةتأثا   عدا تاا فندع الت ف رف ق ةفسمته   تن إ 
  ف ق علا فخمتالهن ةتع  دن  ع فالس فآلخرإفرمتاتر ةفحلرج فر ي يصكب ف ر 
   ناع فرعالق ت فيسريا فرق ئ ا    في ايي ةفإلخاح ةفيق رب ةفإلخاح فك    كلا 
  ف اار فالندع رل فرايين يف     ف رلدا ي اة ةف ا  إذ تلمت ب ف رف ق فر ر ةفرصرفع فرايين فاا ركة 

نمتكهػا  افا   لطقك  ة   يزيا  ي فالندع الت ف رف ق خيعار    إلمث ةف طكئػ  ل ق ا ةربدكة ةفا  في ار ةفرقك  فرايلكا
 (1)   يرتر ن  ي أخط   تمتع رض  ع فرقك  فرايلكاإ

 :ي/ النمو االجتماع5-4
لكػػ ح ف رف ػػق فال مت  عكػػا  دكئػػا   رصػػرفع ت ة فرا ػػاض ة فرمتل قضػػ ت فكعػػكش  ػػرفع   ػػ  أرف  أ ػػاق ئن ةأرف  أسػػرتن 

فالسمتقالؿ عي فرافرايي ة   ل  متن إذل  ت عاهت  ة   رري متن يف إخيػ  ع فرػاففع فالتػي ة ػ  فرقػك   ة   فررري ا يف
فرايلكػػا ةفال مت  عكػػا ةكػػة  ػػ ف يػػؤ ي إذل عك ػػن  متل قضػػ  تااػػر يف سػػداكن ةتدرػػا  حبكػػث يقػػاؿ ةال يدعػػة ةقػػب ة 

 .  يلدر يف ندس فراقتح يمت ثة رده  عا ةيرريب يف فرتكطرح ةتأككا فر فت 
  يمتهن ف رف ق إذل فال مت  ـ دباار  فر خصي ةتاسكع  فئرح عالق تن أ  ـ فر لػ ت فعػ  ح  ػ  يػمتهاي إذل فال مت ػ ـ

 (2)دباار ي أكثر  ي فر كارإ
  يتا  ف رف ق يف     ف رلدا    عر فحلب ةفرا  ة يامت   ر ة  أفع ؿ فآلخػريي فذبػ   سػداكن ة  ػ عر ح ةيدرػر

 (3)ص  يإيف ككدكا ربقكق فسمتقالرن فالقمت
  يمت كػػز ف رف ػػق  رقػػا ف  ػػ عر ةسػػرعا فالندعػػ ؿ ةفرمت ركػػز لػػاؿ فرػػ فت ةفرق  دكػػا رالقػػ   ة فرلقػػا ةلػػب فالهػػالع

 (4)ةف عرفا ةف كة إذل فرمتضاكا ةفر اث عي ف ثة فرعدك  إ 
  ثرفت ثق فكػػا فرل ػا فال مت ػػ عي  ػػ   صػػدا عػػ  د   ػ  فردػػر  فإلنتػػ ين ذفتػػن مث  كئمتػػن فدكطػػا  ػن ة ػػ  فكاػػ   ػػي  ػػؤ

ةف مت  عكػػا ح فػػ  رف ق يلدعػػة سػػد   ةإ   ػػ   ػػع فجملمت ػػع ح ة ػػي أ ػػ  أمنػػ ط فرتػػداؾ فال مت ػػ عي يف فػػرح ف رف قػػا 
فاايػػػػػػػػػػاح إ افرمتقدكػػػػػػػػػػا ةفد كػػػػػػػػػػ ح إذ أهنػػػػػػػػػػ  تل ػػػػػػػػػػأ  ػػػػػػػػػػي فر ػػػػػػػػػػعار  عػػػػػػػػػػاـ في ػػػػػػػػػػي يف ف افقػػػػػػػػػػل فال مت  عكػػػػػػػػػػ

                                                 
 إ323عدي ف ت  فهللافةي ح ندس ف ر ع فرت  قح ص ح  -1
 .355ر ض ف   ا فرق فيفحندس ف ر ع فرت  ق ح  ص     -2
 . 427ح ص  2221ح ف رمتب فا  عي فحلايث ح فيزرفهكا ح فإلسرلاريا ح اةف ه عا ح صرح  علم النفس العامفازي   ا   ة ح     -3
 .56ح ص  2224ح  ؤستا فر   ب فا  عكاح اةف ه عا ح  سيكولوجية المراهقة كال ي ح ع ا ف لع  ع ا فرق  ر ف  -4
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رخيػػ    ػػي في ػػة ة  ػػ ف فرمتصػػرؼ يرػػاف  دػػ    ة يف  ػػ   ف رلدػػا يعػػا  فررثػػا  ػػي ف ػػرف ق  رطدػػب فرلصػػكاا ة فإل
إذ يعمتقا فررثا  لا  أف فرلػزفع ة فرصػرفع أ ػر  ػمت  قػا ال يلمتاػي أ ػاف ة ت قػا قػك  ة تر كػا في ػة ةف ػاا ة حرأل ة 

 (1)ق  رح يف     فر خصك ت فااياح إذف ألتي في ة فرمتصرؼ يف     ف رلداإ
 / النمو الفسيولوجي:5-5

رف قػا تاػافت كثػاح راقػ ئل فيعضػ   ة ػي فرعاف ػة فرػيت تػؤثر يف فرل ػا فردتػكارا كا نضػىل فراػا  رباث  ع  افيا ف 
 فرص    ةزي  ح إفرفزفهت  ةف   لاث فتكارا ي قاث يف     ف رلدا  ا فر داغ فالتيإ

  ف تقػػػـا فراػػػا  فرصػػػ     ػػػاةر ك ػػػا إذ تتػػػ عا عدػػػا فرل ػػػا فيعضػػػ   فرمتل سػػػدكا ةفيعضػػػ   فيخػػػر  فرػػػيت ترػػػا
                       فرصد ت فالتكا فرث نايا ح ك   تؤثر عاف ة فرمتا يا ةفرافرثا ة فر كئا يف فرل ا فردتكارا كا رد رف ق إ                            

   يمت  فرا اؿ إذل فرمتافزف فراا ي ةيرمت ة نضىل ف ص ئص فالتكا علا فكع ف رف ق  ةقاث فرمتر  ة  ػ
(2)ارا كا ةفرلدتكا يف خيخصكا ف رف ق إفراق ئل فردتك

 

 / النمو الحركي: 5-6
  تصػػػ   لركػػػ ت ف رف ػػػق أكثػػػر تاففقػػػ  ةفنتػػػه    ةيػػػز ف  ن ػػػ هن قػػػاح ةيػػػز ف  إتقػػػ ف فرػػػ كار فيرعػػػ ب فررف ػػػكا

 (3)ةفإلن ث رد ا رفت فحلرككا ةيمتداؽ فر لاف عدا فر ل ت يف منا فرقاح ةف ا رفت فحلرككاإ
 ؤ ي إذل فرتدػػػ ع  تػػػمتا  فرقػػػارح عدػػػا فحلركػػػا ةمم رسػػػا فرعايػػػا  ػػػي فرل ػػػ ه ت فر انكػػػا زيػػػ  ح فرقػػػاح ةمنا ػػػ  تػػػ

 (4)ةفرري  كا إ
  ركة فرل  ط فحلركي إذل فالسمتقرفر ةفررزفنا ة فرمتةزر فرمت ـ ةتز ف  ف ا رفت فحلتكا فحلرككػا  صػدا ع  ػا ح ي ػا

رككػػػػػا فيس سػػػػػكا ةف رت طػػػػػا   رل ػػػػػ ط  صػػػػػطد  فردك قػػػػػا فحلرككػػػػػا رداالرػػػػػا عدػػػػػا فرردػػػػػ  ح يف أ ف  ف اػػػػػ رفت فحل
 فرري  يإ

 / النمو الحسي :5-7
نمتكهػػا  ال قػػاث إال تاػػا هدكػػل يف  ر ػػا فإللتػػ س ا كػػع فحلػػافس ةتػػز ف  فحلت سػػكا فالندع ركػػا رػػا  ف ػػرف ق     

زيػػػػ  ح فإللتػػػػ سح فكااػػػػر ف هػػػػة ةفمحػػػػرفر فرا ػػػػنح ةتاػػػػافت  فخدكػػػػا ة خ ر كػػػػا علػػػػا  ررلػػػػن ت قػػػػا  ػػػػ ي ل اعػػػػا 
 ندع الت فرع  ياإفال

                                                 
 إ246-245ع ا فحل كا فر  ذرلحندس ف ر ع فرت  ق ح ص -1
 .313-312-327-325عدي ف ت  فهللافةيح ندس ف ر ع فرت  ق  ح ص   -2
 .366-363صعدي ف ت  فهللافةيحندس ف ر ع فرت  ق ح ص  -3
 .354 ا فرق فيف ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص ر ض ف   -4
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يف  رلدػػػا ف رف ػػػق ترمت ػػػة فكػػػع فحلػػػافس ة متػػػ رل يصػػػة فإللتػػػ س إذل ذرةتػػػن ينػػػن  ػػػرت ط  ػػػ إل رفؾ فرػػػ ي يصػػػة إذل 
    تمتا  ع رل يف     ف رلداإ

 / النمو الديني :5-8
كػػع فرقػػا  ممػ  يع ػػة عدػا  دػػب فركقاػػا فرايلكػا علػػا ف رف ػػق منػا فرثقػػا   رػػ فت ة فرلضػىل فالتػػي ة تل ػػا رايػن ف    

 ة يز ف  راين لب فالسمتطالع خ  ا فك   ألص فا نب فرايينإ افرلدتك
ة  ػػاهل  فحلػػ   عدػػا  ربػػمتدا فيريد كػػا فرتػػ لقا  ػػي ف ػػرف ق    ذب  ػػ ت فرافرػػايي فرايلكػػا ة تػػاؿ  ل ق ػػ ت ف ػػرف ق 
ي فرضػػػ ا فردػػػر ي ة ة ػػػا  فركقاػػػا فرايلكػػػاح ة ال خيػػػر أف فيخػػػالؽ فرايلكػػػا تػػػلا  سػػػداؾ فردػػػر  ة فا  عػػػا ة تل ػػػ

 (1)فرض ا فال مت  عيإ

 بعض مشكالت المراهقة : -6
تعمتػػرب فػػرح ف رف قػػا لر ػػا ة  ػػع ا  ػػ  فكاػػ   ػػي تاػػافت ة أثر ػػ  عدػػا خيخصػػكا ف رف ػػق ة فجملمت ػػع ة ػػ  يلػػمتىل علاػػ   ػػي 

 تصرف ت ريا ةف اا مم  يؤ ي إذل لاةث    كة  متعا ح ن كر  لا :
 / المشاكل النفسية:6-1
 الصراع الداخلي:/ 6-1-1

فرزفئػاح  نك السمتقالؿ عي فيسرح ة    فالعمت    عدكا  ة    خمدد ت فرطدارػا ة  متطد ػ ت فر ػ  ب ة  ػ  ه ال تػ
 ةفرمتقصا فراف   يف فرمتزف  تنإ

 / االغتراب و التمرد:6-1-2
 ايمتػنحريا فنػن ي ػاأ يف رفػض يمتهن ف رف ق يف فر افيا إذل ةفراين ركمتخ   لا   مناذ   ررػي فالسػمتد  ح  لػن يف ترػايي 

 فرصارح فريت رإا  رافراين مم   عدن يمتهن حنا فا  ع ت ف  ر كا مم  يؤ ي إذل فرمت ر  فحل  إ
 / السلوك المزعج:6-1-3

ح ةال ي ػػ رل دب ػػػ عر فآلخػػػريي ة ايمتصػػل ف رف ػػػق يف  ػػ   ف رلدػػػا   ين نكػػا ة لػػػب فرػػ فت يف ربقكػػػق  صػػ حلن ف   ػػػ
 فر مت  عاـ فالسمتئ ففإإإإفخلإ ن  عض فرمتصرف ت  ثة فرتبح  رمت رل قا تصار  ل

 
 
 
 

                                                 
 .123-129عدي ف ت  فهللافةي ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص  -1
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 / المشاكل االجتماعية :6-2
 / تغير تركيب األسرة و أدوارها:6-2-1

لكث قـر ف رف ق  ي  اللاا في ةفر فريت ك ف يقـا ق  أفرف  فيسػرح ة ذرػر خبػرةج فرافرػايي ةةقػاع فػرفغ أسػري دل 
 ػػػي  تػػػ عاح فيسػػػرححة تاكػػػا في ةفر فال مت  عكػػػا ة ف الكػػػا ة يف  قػػػا متا   يرػػػي  ػػػي ق ػػػة ة كػػػ رر لر ػػػ ف ف رف ػػػق

 (1)فقمتا ـ ف رأح رع دل فر اة ة قض   أةق ت ك اح خ رج ف لزؿإ
كثاف    يتمت   ف ػرف ق   ػي تػاخة فرر ػ ر فك ػ  يعمتربةنػن خيػؤةف خ  ػا قػ  ةيلاػرةف إذل  ػ ف فرمتػاخة ةكأنػن سػدطا 

 (2)ةكأف سكل  تدط عدا رؤةسا  يمتاا    كة ل إعدكا  ةسد   حلريمتا  ح  ة 
 / االنحراؼ:6-2-2
نمتكهػػػا ردا رػػػا فرلدتػػػكا فرػػػيت يعك ػػػا  ف رف ػػػق يف  ػػػ   فردػػػرح ةفرػػػ ي يعمتػػػرب فكاػػػ  ندتػػػن فنػػػن ن  ػػػىل ةع قػػػة ةنمتكهػػػا    

 ردعاف ة ف ؤثرح عدكن يدهأ إذل فالحنرفؼ ةفرضرر   رلدس ةفجملمت عإ
ت  ػػي ف ػػة رب خيػػي فرصػػرفع ت فرافخدكػػا ة صػػ  ر فر ػػعار  ػػ رقدق ةفال ػػطرفب يقػػاـ  عػػض ف ػػرف ق  عدػػا ف خػػارف

 ػػي لػػاح فر ػػعار  ػػ  اؼ ةفركػػأس  لةفيدل عدػػا أ ػػة أف يع ػػة ف خػػار عدػػا محػػ يمتا   ػػي   ػػ كة فرل ػػا ةفرمتخدكػػ
 (3)ةفرالاحإ

كا كاػػػب أي عكػػػب أة خيػػػ ةذ يف فرل ػػػا فاتػػػ  ين رد رف ػػػق يعمتػػػرب حبػػػق ذبر ػػػا ق سػػػكا رػػػنحف عض فرعكػػػاب فاتػػػ    
فر   ب أة فالعا ػ ج يف فاتػ  أة عػاـ منػ   فرعضػالت يقدػق ف رف ػق ةي ػعر    ػلقص كػا علػا   يقػ رف  ػع ز الئػن 

 (4)مم  يؤ ي إذل فرتخريا ةفالسمتازف  فر ي يزيا   ردمتن تعقكاف أة ل رمتن فرلدتكا قدق إ
 / المشاكل الدراسية :6-2-3

 فرح فعمت    ف رف ق عدا ةفراين   رة ك  ةإإف إه را فرح فرارفسا تؤ ي إذل إه را     
إف إه رػػا فػػرح تػػؤ ي إذل خدػػق  عػػض ف  ػػ كة فال مت  عكػػا ةيف  قػػا متا  فرد  ػػة فرر ػػا  ػػ  فػػرل فر دػػاغ فاتػػ ي 

 ف  رر ةفر داغ فالقمتص  ي ف متأخر مم  يؤ ي إذل تأخر فردر  يف فالرمتا ؽ  ع دل فر اةإ
عدا ةفراين ةع  ح    يمت  تا كن تدر ف   عر فرعاةفنكا حنا فيس ت حح فرايرح خيعار ف رف ق   رتخط ةعاـ فرر    

 (5)ف رفق  ح فرز ال  ةفرز كالت  ت ب ف طرف ن فكمتصرؼ  أس ركب  رفا اإ

                                                 

-
 .133-131ر ض ف   ا فرق فيفحندس ف ر ع فرت  ق ح ص 1

 -
 .110ح ص  1666ح فر فردرر ح فير ف ح 2ح ط تربية المراهقين  ا ع ا فررلك  عاس ح 2
 .121-126ف ر ع فرت  ق ح ص ر ض ف   ا فرق فيف ح ندس  -3
 .111خدكة  كخ ئكة  عاض ح ندس ف ر ع فرت  ق ح ص -4

 . 121-126ر ض ف   ا فرق فيف ح  ندس ف ر ع فرت  ق ح  ص -5
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 أسباب نشأة اضطرابات مشاكل المراهقة -7
 تل أ    كة ف رف قا رعاح أس  ب  لا  : 
دػػل فرػػارفثي ةفرمتدػػل فرعقدػػي ةيل ػػأ  ػػي ة ػػا  كرة ػػازـة زفئػػا عػػي ة ػػا نػػاع  ػػي فرمتخ/ األسػػباب الوراثيػػة: 7-1

حأ ػػ  فرطدػة فر ػػ ذ فػػاث 60زة ػ   لاػػ  فيب  ػػي إالـ فكرػاف ل اعا ػػ  11ف طدػاب لكػػث يػرث فردػػر  فرتػػاي 
إ  63  كرة ازـة
 ة ي أس  ب تا ا  ل  فراال ح  ثة:/األسباب الميالدية: 2- 7

 تع هي فيـ ردخ ار ةف خارفت ة فرمتاخ إ 
 تع هي فيـ ر عض في ةيا  ةف فسمت  رح فرط كبإ 
  تعرض فيـ ر عض فحلاف ث أثل   فرح فحل ةإ 
 فراال ح ريا فرع  ياإ 
 إ(1) ع ن ح فيـ  ي سا  فرمتا يا 
 / األسباب البيئية:7-3

ةت ػػػ ة فر كئػػػا خيػػػقكقا  فال مت ػػػ عي ةفالقمتصػػػ  ي  ػػػي ذرػػػر فرمتا يػػػاح في ػػػرفضح فحلػػػاف ثح فرر كػػػاح فردقػػػرح      
 فحلر  فح فرد ةح فرقتاح يف فرمتع  ة  ع ف رف ق ةأقرفف فرتا إ

ةفرعقدكػػػا ةفاتػػػ كا ةكػػػة  ػػػ  قػػػكط  ػػػن يػػػؤثر عدكػػػن  ػػػي عػػػ  فت  اقػػػا تصػػػكب ف رف ػػػق  عػػػض في ػػػرفض فرلدتػػػك    
 ةتق ركا أعرفؼ ة ثة ةنض  ةقافن  ة   قا يا ا يف فر كئا  ي تداث  صارح ع  اإ

 يولوجية:/ مكونات المراهق وحاجاته الب7-4
 رفع  عا  ةك اا  ة فرتكطرح عدكنلكث ياف ن  ااط فراةففع فالتكا عدكن ةفرص  
فرصػػػرفع  ػػػع فإل ػػػ    تػػػ ب سػػػا  فرداػػػ ح فعػػػ  ح ألػػػرب فآل ػػػ   ف ػػػرف ق   عػػػاـ ر ػػػ    عػػػي سػػػداكا  فرطدػػػارل  تػػػ ب   

 ػػي ف ػػة  ػػ  ف فر قػػ   فحل  يػػا رري ػمتا  فرالخيػػعاريا يف أف يرػػرب ف ػػلا  أة ف لػػمتا ح  كل ػػ  يدضػػة ف رف ػػق فر قػػ   كطدػػة 
 ةذبلب ف تؤةركا ة اف اا فرد ة إ                             

ل  ػػػ ت ف رف ػػػق فرلدتػػػكا ك ا ةرػػػا ربقكػػػق  ركػػػز ف مت ػػػ عي ةفررري ػػػا يف فر ػػػعار   السػػػمتقالؿ ةفرتػػػعي فرػػػافئ  حنػػػا    
 ربقكق  ايا ةف اا ف ع دلإ

 
 

                                                 
 إ62-63حندس ف ر ع فرت  ق ح ص  ع ا فررمحي فرعكتاي -1
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 / الخوؼ من مرحلة المراهقة: - 
رف قػػا ترػػاف خمػػ ةؼ ف رف ػػق خيػػ كاا دبخػػ ةؼ فيهدػػ ؿ كػػ  اؼ  ػػي فيخيػػ  ح ةررػػي سػػرع ف  ػػ  يػػمتخدص يف  افيػػا ف 

 يف هن يا ف رف قاإ ؼ ي     ف خ ة 
 / الغضب في مرحلة المراهقة: - 

 ياضب ف رف ق علا   يع ؽ ن  هن ةق ؿ  ةف  داغ  افنإ
 ارسكاإخيعار ف رف ق  عاـ فرمتاففق  ع فر كئا فيسريا أة فر كئا ف 

فيفرف  ف متت اف    هة ةتاين  داـا فر فت أةال يمت متعاف دباػ رفت ف مت  عكػا ك فكػا قػا تػافعا   ػ   فرتػ  ت إذل 
 1فإلله ـ عي عقا تاف ال ف مت  عك إ

أف فرػلقص يف فرعالقػ ت فراففئػا يف فرطدارػا  ػي ق ػة فرافرػايي ةفررفػ ؽح  عدػن  2521سػلا  hojotةيؤكا  ا ػ ت 
   ر عار   رالاح فرلدتكا اللق إ  تمتعاف رال   ا

 المراهقة في الطور الثانوي : -8
يف  ػػ   ف رلدػػا  ػػػي  رفلػػة فرارفسػػػا ي ػػاأ ف رف ػػػق يمتلقػػة فحلكػػػ ح ةفردهػػا  إذل فالسػػػمتقرفر ةفرمتاففػػق  ػػػع فآلخػػريي ةررػػػي 

 ف مت   ن جب  عا فررف ؽ يراف فقة مم  ك ف عدكن يف فرطدارا ةتمتت  عالق تن   رتطاكاإ
 المراهق في الطور الثانوي : مميزات -5

 ال مت  ـ   ر فت ةتداصا  ربدكدا  إ 
 فال طرف  ت فالندع ركا فحل  ح ةفرمتل قص فالندع رلإ 
 فر عا عي فيسرح ةقض   أةق ت فردرفغ خ رج ف لزؿإ 
 فرعصك ف ةفرمت ر  عدا فيعرفؼ ةفرمتق ركا ةف عمتقافت ف   ا   جملمت عإ 
 ااط فراةففع فالتكاإ  
  نص  فرر  ر ة  ةرا فال متع   علا إعاـ إت  ع 

  فر اث عي فالس فيخرإ 
 (2)فرلضىل فالتيإ

 

 
 

                                                 
1

 131-132حندس ف ر ع فرت  ق  حص  ر ض ف   ا فرق فيف -

 -
 إ610-616ندس ف ر ع فرت  ق ح ص  فازي   ا   ة ح2
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 / مشاكل المراهق في الطور الثانوي:11
 / المشاكل األسرية:11-1

 نقا فرافرايي رد رف قإ 
 ع  دا ف رف ق كطدةإ  
 فسمتع  ؿ فرقتاح  ا ف رف قإ 
 تاخة فرافرايي يف أ ار فر خصكا رد رف قاإ 
 كل المدرسية :/ المشا 11-2

 عاـ فاللرفـ فيس ت ح ةفرعل    عنإ 
 فرتداؾ فرعاةفين يف فرمتاريىل  فؿ فرقت إ 
 عاـ فالنمتا ـ يف فرارفساإ 
  أثل   فر رحإ ذ ق هعا فيسمت 
 ف اؼ  ي فال متا ف إ 
 / المشاكل النفسية:11-3

  فر عار   رقدق ةف هة ةفحلت سكا ذب   فآلخرييإ 
 فر اث عي فر فت ةفهلاياإ 
  ع ن ت  ي فإلل  ط ةفرصرفع ت ف مترررحإ ف 
 / المشاكل االجتماعية:11-4

 قدا عا  في اق  إ 
 فرمت ر  عدا  ع يا فجملمت عإ 
 1فخمتالؼ ل   ت ف رف ق ف ل فكا رقك  فجملمت عإ 
 / المشاكل الصحية:11-5

 فإل   ا   ي رفض ف ز لاإ 
 فإل   ا   رصافعإ 

                                                 
1

 حاالتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانويةر اح   حل ح  - 
 إ 132ص  2213ح 3أهرةلا  كمتارف  ح   عا فازفئر -زرفراح – عاا فرر كا فر انكا سكاي ع ا فهلل 

 



 

36 

 

  سنة(سنة(5151--5151خصائص المرحلة العمرية )خصائص المرحلة العمرية )  ----------------------------------------        الثالث الثالث الفصل الفصل 

 فإل   ا   يدل ف عاحإ 
 إ  قدا فرلـا
 متطلبات المراهقة في الطور الثانوي: /11

تعمترب  رلدا ف رف قا  رلدا لر ا ةقصاح را  ف رف ق  دب  فكا   ي تاافت فريت تطػرأ عدػا ف رف ػق خ  ػا يف فرطػار 
 فرث ناي ر ف  ب عدا كة أسرح أف تعمتين  ن ةترع   ةتمتع  ة  ع     ف رلدا جب ر ةرعة  ي  متطد  ت     ف رلدا:

 ذل فاللرفـإفحل  ا إ 
 فحل  ا إذل إث  ت فر فتإ 
 فحل  ا إذل فحلب ةفحلل فإ 
 فحل  ا رد ر نا فال مت  عكاإ 
 فحل  ا ردمتا كن فال  يبإ   

خيرح  داـا فرل  ط فالتي رد رف ق  ي  لطدق فر ريعا فإلسال كا ةأخط ر  عي هريق ف   رسػا ريػا خيػرعكا ةفردػرؽ 
 إلسال يإ   نارح فجملمت ع فراريب ردهلس ةفجملمت ع ف

 / متطلبات المراهقة من الناحية البدنية :12
زبمتدل أ افؼ فرل  ط فر اين  فرري  ػي لتػب إسػرفتكهكا كػة فرػاةؿ يف لػ ؿ فرمتعدػك  ررػي  لػ ؾ عل  ػر   ػركا 

 سلمتطرؽ إركا  ةحنصر   يف ل اعا  ي فرلق طإ
 لكث يعطي فراكمتار  تي   ا في افؼ يف فرلق ط فرمت ركا : 

  فراق يا فرصاكا ردمتال ك  ةتل كا فرقافـ فرتدك إفرع ة عدا 
 ةفق خص ئص فرمتال ك  ة تمتاي هت  ةأةراي هت إ اتل كا فرصد ت فر انك 
 تعدك  ةتل كا ف ا رفت فحلرككا رألن طا فرري  كا ف   رساإ 
 فرمتاريب عدا تط كق ف ا رفت فردلكا ةف ططكا   رارس ةخ ر نإ 
 دا يف  ا  فرت  ت فرلدتكا هل إرع يا فرل ا فرلدتي رمتال ك  ف رل 

 تل كا فاافنب فال مت  عكا ةف دقكا)فررةح فرري  كا فرقك  يا فرمت عكا فرافعكا فرمتع ةف ح فاللرفـ (
 ) فرع ة عدا ن ر فرثق فا فرري  كا ف رت طا ق  )  اكا تلاك كا ت رقكا 
   ا نب فررةقي  ي خالؿ فين طا ف   رساإ ـفال مت  ()

                                                 


 . 216 -216ح ص ندس ف ر ع فرت  قر اح   حل ح   -
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 ة:الخالص

 

 ي خالؿ    س ق نتمتلمتىل أف فرح ف رف قا أز ا ندتكا ة رلدا فندرف يا لرح ةال رري لصر   يف ه قا ف مت  عكا 

  عكلا أة لمت ع خ ص فاي  رلدا تل ط  ي  رلدا فر داغ إذل  رلدا فررخياإ

ا  ة ي  ل   ب ةهل ف  ي فرضرةري  مت  عا ة رفق ا ف رف ق لا يمت  منا  ةيرمت ة نضهن فكمت  ال سدك   ة اك

عدا فيسرح تدا  ل رمتن ة  ةرا فيخ   كا  ركمته ةز     ف رلداح ك   يأل  ةر ف ارسا   عمت  ر   فيسرح فرث نكا 

 رمتربز أ كا فين طا فرري  كا ة   قمتاين  ي أ افؼ ف مت  عكا ةندتكا ة اكاحك متلدس رد رف ق  إ

ا يف لكػػ ت ف رف ػػق ةمنػػا  رػاةر  فهلػػ ـ يف تل كػػا خممتدػػل فينا ػػا  ػػي    ػػ افرمتل ػػكط فر ػػاين ةفرري  ػػي رػػن  ر نػ فةهلػ ذ
ف ة منا  متل سق مم   ري إذل فيخ   ع  فالعمت ػ ر  عرفػا خممتدػل فرمتاػاالت أثلػ   ف   رسػا ردل ػ ط فرري  ػي  ة ػ  

 يمتطد ن ااا  اين ةندت ين   سمتع  ؿ فرطريقا فريت تدا خممتدل رري  ت عي هريق فردعبإ
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 التجربة االستطالعية:  - 1
ينبغتتمساعتةتتاعستدتويتتوساتت ستدذتتعب سبس تت تس،سحعتت سيتت استختت  وتمسبسق بعتتاسختتترست و بتتارتسسبستدل تتايع س

يكمتت ساسطتتعمهانس تتاس نسصتتالحع ست و بتتارسملبستدل عتتاسسإفتتس،االئم هتتاسد ي عتتاستض تتعتوستدلععتتيعساسةماعتت ستد عتتاس
تدبي ساسه يستدلعحات سقمنتاسعمتملستدلتاياتاسسبت مهتال سةات سس=تدثباسسبستدصوق=سقبلستد  بعاستدنهائمسضدبتس

تدبيتتياستدبتتاخ  سبتدلتت  عتسستدتت سذلتتاسصتتا سويالتتي ستدبيتت سبت قصتتالسخادل  صتتلساسهتت تستدلعتتوتنساتت سملعتتلسقتتيف س
سامستدباحتت قتت،ستدلت عتتاسستدكافعتت سبت دلتتامسخادليالتتي ساتت سيعتتملستدنتتيتحمسحتت سي بتتاسدنتتاسقكتتيي سفكتتععسطتتااا سب اااتت س

 هابسإىلستدثانيياسسقصوستد تعفسةا ستدتعن سبقتسدرتخ هاسبملاا  سقيتعتوهاسحعت سقمتتسخورتخت ستخت  الةع سخ
سقامع سا ستدبن ستدثادث سثانييس.س40إذسملصلزسسةا ساب يىسثانيي ستدعقعب ستجلويوعسب ي ستديتديسةا س

عتدستد عتامساتاس،سبذدتىتسحت سقكتينسداباحت سخ  الةع سوثاخ ستد اةوعستضخاخع سبتدلمهوعسدا جعخ ستدلتقت ربستد جعخ ست 
سفكععسبنظععسحيلس عفع سإةوتدسملرالع سععوعسداتملسبي تعفسا سوالذلاسةا س:

س.سسملدتعستدورتخ ستسصوقسبثباسسباياليةع س
 .سسضدتعستدورتخ سن ستدبي سخ جاخ سةعإتساوىس

 .سستد  بعاستحلب سضدتعستدورتخ سستستدصتيخاسستد سقوسقتعقل
س.سبعاسملدتعستدورتخ سد  تسملفضلسمهعي  س

س.اكانعاسستدل اح ساملسملدتعستدورتخ ستساوىسقناخبست 
 المستخدم: المنهــــج -2

تد عي تتت سملبسرلميةتتت ستد تتتعقستدتتت سي بتهتتتاسسفتتتادلنهثسهتتتي: س،ستدلذتتتكالسستدبيثعتتت سختتتاو الفخت اتتتنسانتتتاهثستدبيتتت س
ديعتوتنسبابت نوتسإىلستديثتائاستدت سىلسن ائثسذتسسقعم سابت اهماسات عتاسستدت تلسبتإتدباح سدايصيلسإىلستحل ع  سبس

اسهت  ستدورتختت سةاتت سستدباحتت سة متوإف تتوسس،سساةتتبسخ بعتتت ستدورتخت إقببوتتاسملنستدلتنهثستدلبتت  ومسيتعقب س،س سي يعتهتا
 ربسةودسا ستدلتاياتاسستدلعقب ت سبتطع ت سملبيملسس،ستدلنهثستديصفمستد يسيت موسةا سبصنستدظاهععستدلعتدسدرتخ ها

   .(1))سبصنسبقفب سااسهيس ائ س(سسإذسيتعفستدلنهثستديصفمسخأنبتدلالئاسذل  ستدورتخ س،س،سدكينبستدلنهثسساا

 : ) المقياس( أداة الدراسة  - 3
 ملهوتف حت عا تعلسبا  حت  ها، اوى ةا  بتديقيف تدبي  فعالعاس تو بار بضعل تدورتخ  مهبعت  ا  تن القا
 Kenyon   ع تدوس نعينسسملةو  بتد ي ، وينستدعياالمتدنذا ستدب ضليست جتاهاس ا عاس خ  بعا قمنا تدبي 

د ماثلستدبعئ ستدلصعي سبتجلزتئعي سا س،سسبنظعتستدلصعي  تدبعئ  ةا  بقكععفبسزلموسحب سةالبي تدو  ير قامسخ تعيبببس
 سا عا بي أدن،سحع ستض ع ستد سيت يهناسدانذا ستدبوينستدعياالمسقمناسق بعاستدل عاسسةا ستدبعئ ستجلزتئعي سس

سزلابرسبهمس:س06ا سس ضليسشلارخ ستدنذا ستدبوينسجتاهاست 
س

                                                 
 .سس102،سصس1999س،،ستد اهععسدترستدفكعستدتعيبسس،1 س،سالعلمي البحث دليل،سو ستدوي سةيي سس-س1
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سس.ستدنذا ستدبوينس  ربعستع ماةع  -
سس.ستدنذا ستدبوينسداصي سبتداعاق  -
س.س  ربعسقيتقعسبسلامهععسسبوينتدنذا ستد -
س.ستدنذا ستدبوينس  ربعسيادع  -
سس.ستدنذا ستدبوينسخلفرستد يقع -
س.سا ستدبوينس  ربعسدا فيقستدعياالمتدنذ -

خن سفأ ثعسدابنلسس14بيصاحسدا  بعاسةا ستدلعتحلستدبنع سا سخ ستد الاع سةنهاس جيعب ةبارع    ا  دنبي أ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: تد ايل د ورج بف ا ةبارع  ل ةا  اتارال ب ملب ايتف  بساوى ةا  ت عاخ  حتود ب ، بتدبناس

س.(سسةاروسخورع س ب عمل،سملةاروس،سملسمل ينسرمليسختوس،سملبتفاس،سملبتفاسخورع س ب عس)س
بقتتتتوسعسبالتتتتملستدل عتتتتاسسةاتتتت سملختتتتاسستفتتتت توستدنذتتتتا ستدبتتتتوينس)تدنذتتتتا ستدعياالتتتتم(س كتتتت سقببتتتتع بسإىلسسسسسسسسسسسس

اكيناسسمل ثعسحتويوتسبملبالحساتا،س ماس ك سق بعمبسإىلسفئاسسفعةع س ت سا جانبت سق عيبتا.سبهت  ستدلكينتاسسملبس
تسسفيتئتتوسا باينتت سخت اتتنساتت سفتتعدسكوتتع،سبقتتوسيكتتينسذدتتىتسةاتت ستدفئتتاسستدفعةعتت سقتتيفعساصتتادرسا تتتودعسد طتتبا سبذ

ملخاسستدفائوعستدتماع سملبستد عم ستضدتئع ستد س ثاهتاسنتي ستدنذتا ستدبتوينسخادنبتب سدافتعد.سباسرمليس) نعتين(سملنستدفتعدس
ئتاسسملبسقوسي   ستجتاهاسايعباسضليسخترسه  ستدفئتاسسملبستدلكينتاسستدفعةعت سبقتوسي  ت ستجتاهتاسختادباسضلتيسختترستدف

تدلكينتاسستدفعةعتت ستضوتعىسبت جتتتا سمهب تتاسدلفهتيمس) نعتتين(سهتتيستخت توتدساع تتبسثاختتسنبتتبعاسيتكتت س تلساتت سبعهتت س
س.سبطوعستدذتيرسضليسايالي سنفبمساتلسخيتءس انسةعانعاسملبسرلعدت

(سةاتتت ست عاختتت ستدتتت سقتتتتربسةتتت سرمليتتتبسخادنبتتتب سدكتتتلسةبتتتارعساتتت س×حعتتت سي اتتتبساتتت ستدلبتتت جيبسملنسيضتتتملسةالاتتت س)
س.رتسستد سي ضمنهاستدل عاسستدتبا

 أوزان العبارات اإليجابية والسلبية : -
 :أوازن العبارات اإليجابية كما يلي 

سدرعاسسةنوست عاخ :سملبتفاسخورع س ب ع.س5دتنحس -
سدرعاسسةنوست عاخ :سملبتفا.س4دتنحس -
سدرعاسسةنوست عاخ :سملسمل ينسرمليسختو.س3دتنحس -
سدتنحسدرع انسةنوست عاخ :سملةارو. -
 رع سبتحوعسةنوست عاخ :سملةاروسخورع س ب ع.دتنحسد -

س
س
س
س
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 :وأوازن العبارات السلبية كما يلي 
سدتنحسدرع سبتحوعسةنوست عاخ :سملبتفاسخورع س ب ع. -
سدتنحسدرع انسةنوست عاخ :سملبتفا. -
سدرعاسسةنوست عاخ :سملسمل ينسرمليسختو.س3دتنحس -
سدرعاسسةنوست عاخ :سملةارو.س4دتنحس -
ساخ :سملةاروسخورع س ب ع.درعاسسةنوست عس5دتنحس -
 : والجدول التالي يوضح أبعاد المقياس وأرقام كل من العبارات اإليجابية والسلبية -
 

 عدد العبارات أرقام العبارات السلبية أرقام العبارات االيجابية األبعاد
تدنذا ستدبوينس  ربعس-1

 تع ماةع 
،س25،س20،س17،س11

29 
 8 49،س39،س19

 ستدنذا ستدبوينسداصي-2
 بتداعاق 

،س18،س15،س10،س4
 47،س40،س32،س23

 11 36،س27،س6

تدنذا ستدبوينس  ربعس-3
 قيقعسبسلامهعع

،س50،س42،س28،س7
 9 38،س22،س13،س1 53

تدنذا ستدبوينس  ربعس-4
 يادع 

،س33،س30،س14،س8،س3
 48،س45،س41،س35

س
------------ 9 

تدنذا ستدبوينسخلفرس-5
 تد يقع

،س26،س21،س16،س12
 51،س44،س37

 9 54،س31

تدنذا ستدبوينسدا فيقس-6
 تدعياالم

س8 52،س46،س24،س5 43،س34،س9،س2

 
 1يوضح أبعاد المقياس وأرقام كل من العبارات اإليجابية والسلبية::  ( 11) جدول رقم 

 
 
 
 
 

                                                 
س.س450س-س444صدباخاس،سنف ستدلععملستزلموسحب سةالبيس،سس-س1
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 ) المقياس ( :ختبار سس العلمية لإلاأل -4
سابلس:سهيس ماسستدلياليةع بسستدصوقسبتدثباسسعسإجيادسس

 لصدق : ا-4-1
ختت تملستدباحتت سإبةاعتتبسف تتوس،سس(1)تدتت يسي تتع ساتتاسبالتتملساتت سملعاتتبسفتتتالسستدل عتتاستدصتتادقسهتتيسسدل عتتاستس

سسسه تستءسبتدل  صلساسقأ عوسةا سملنرتءستخلربسملصوقستط يىسبتد يسيبم ستدصوقستدلن  مسإذسيت موسةا س
دل عتاسسقتوسختباسق بع تبسةات سخعئت سةات ستدتع اسات سملنسهت تست،سبسعستد سبالملسا سملعابسفتالسي ع ستدظاهعسستدل عاس

ةعخع سشلاثا سدابعئت ستجلزتئعيت سبسثبتتسدت تتبسخصتوقسبسثبتاسسةتايلسإ سملننتاسحعصتناسةات ستد أ توسات سصتوقستدل عتاسس
حعتت سيتتتوستحتتوسملهتتاستدذتتعب ستديتعتتبسقيفعهتتاساسملدبتسستد عتتاسسس،صتتوقستداستدورتختت ستحلادعتت سبسذدتتىتسض عتت س

تدتت يسي عبتتبست و بتتارسبس عفعتت سصتتي سهتت تساسانسصتتوقست و بتتارسيتتت ساتتبهتتيساتت سملهتتاساتتتاي سعتتيدعست و بتتارسفتت
خبسذدتىتسبسي صتوسخصتوقستدل عتاسسإىلساتوىسدق تبسساتد عاسسبسي بلستدصوقسةا سملختاسساتااتلست رقبتا سملبسااطت

تدكافعتت سد عتتاسستدظتتاهععستدتت سبالتتملساتت ستعاهتتاسبسإاتتاسستدثبتتاسسإىلساتتوىستقبتتاقستد عتتاسساسسحت عتتاسن تتائثسثاخ تت س
ستديخائلسستد ادع :سسسسسساا ستعلسصوقسبسثباسستقبتندبااسسبس

    صدق المحكمين : -
د توسعستق بتاسسهت تستد عتاسساتت ساعتعتملسةامعت سبسدرتختاسسبس تياساسرلتتالستد خعت ستدبونعت سبستدعياالتع سشلتتاسس

سسسستد خعتت ستدبونعتت سيىساتهتتوسعتانتتاسن يقتتملسان  عتتاسهتت تستدل عتتاسسصتتادقاسبد تتوسقمنتتاسخ يزيتتتبسدتتبترستضختتاق عسةاتت سابتت 
سبسقوسمهعحناسةاعهاسخترستضخئا س انتس ادبع هاستجياخع سبسملسي باسس،سسسخبكععاات سزلموسوعضعسجلبستدعياالع س

دتتتتبترسستضختتتتاق عستكوتتتتعي ست عاختتتت سةنهتتتتاسنظتتتتعتسدضتتتتعاستديقتتتتتسبسترقبامهتتتتاسسملوتتتتعىسد ختتتتاق عسف تتتتوستيتتتتملس ادبعتتتت س
ساملسإة اءسخترست رطادتسسبستدنصائحسحيلسه تستدل عاس.سستضخاق عسةا سصوقستدل عاسس ينبسزلكاسخاخ اسس

  الثبات : -2-4سسسسس
و بتتتارستدن تتتائثسنفبتتتهاسق عيبتتتاسإذتساتتتاسملةعتتتوسق بع تتتبسةاتتت سنفتتت ستضفتتتعتدسبحتتتتتسنفتتت سي صتتتوسختتتبسهتتتيسملنسيت تتتمست 

سسقلسةاتت سملنسهتت  ستد عي تت س كتت سإةتتادعسملدتعستدبيتت سةاتت سنفتت ستدتعنتت ساتتعسسختتا ساصتت ف سسإذسمل تتوس،س(سسس2س)تدظتتعبفس
سملبسمل ثعسحتتسظعبفسا ذاا سقورست اكانس.سس

 صدق و ثبات المقياس  : -
 كتتلسسستد الاعتت اتت سرلمتتي سسقامعتت سبقامعتت عس40د تتوسدتتتتسدرتختت ستدثبتتاسسبستدصتتوقسةاتت سةعنتت ساكينتت ساتت س

سيام:سبسقوسملخفعسستدن ائثسااسسرسونيمعامل االرتباط بخ عي  سإةادعستد  بعاسسة سمهعياستخ  وتمس
س

                                                 
س.س88صس1998س،،تد اهعع،سدترستدفكعستدتعيبس1 ،سسالبحث العلمي ) مفهومه ، اساليبه ، أدواته (ذبقانسةبعوتسس،سةبوستدعمح سةوسس،سس-س1

عاات ستدليصلس،سسدترستدك بسدا باة سبتدنذعس،،س1 ،سسمبادئ االحصاء واالختبارات البدنية والرياضيةنزترستد ادبسبسزلميدستدبااعتئمس،سس 2-
س.سس142،سصس1981
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 ية :عالطة االستنتائج الدارس -
بسوتتاسملنسس0.71قبتتابيسسRحعتت سبعتتوسسقعمتت س SESEخإختت  وتمسخعنتتااثسسRعسحبتتابساتااتتلست رقبتتا س

هت يستد عمتت سقعيبتت سات ستديتحتتوستدليعتتبسمليسقتولسةاتت سملنتتبسييعتتوسترقبتا سمهتتعديسقتتييسختلسن تتائثست و بتتاري سبسهتت تس
سابسقاخلسد  بعاس.سيولسةا سملنستدل عاسسي معملسخ ورسا بيلسا ستدصوقسبستدثباسسشلاسجيت

 الموضوعية :  -4-3
سسسسو بارستجلعوستد سقت س سةومسقأث ستضحكتامستد تقعت سات سقبتلست تعبإنستدلياليةع سملحوسطعب ستدلهم سد س

)ستدباحتتتت س(سملبسملنسق تتتتيتفعستدليالتتتتيةع سدبنستد يعتتتتزسبتد تتتتوولستدتتتت تأساتتتت سقبتتتتلست تتتتعبسب امتتتتاس سق تتتتأثعستد تقعتتتت س
سسسسس(س1)سسس.سياليةع زتدسسقعم ستدلسسخاضحكام

س:مجتمع وعينة البحث  -5
إذسي تيمستدباحت سةتادعسخ يويتوسرل متملستضصتلسحبتبستدلذتكا سس،و عارستدتعن سا ستخل يتسستذلاات سإيّتوسس

سسمليضتاس،بقتعف(سس2)سملبستدظاهععستد سيعيوسدرتخ هاسبقتعفسخأهناسمنيذجس ثلسعانباسملوعسا سبحوتسست  مملستضصل

س(3)ملبستدبترسا ستجلمعملساسزلابد ستديصيلسإىلسقتمعماسسدظاهععساتعن .ةا سملهناسعزءسا ستدكلس
برل متملسس،تدتن يديت سست ح مادع تدتذيتئع سبخاد يويوستد عي  سو ارستدباح سرل مملستدبي سخاد عي  سإبقوسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسثانييتتتتتتتتتاسسبهتتتتتتتتتمس:س06دي يتتتتتتتتت ستدتتتتتتتتتيتديس،سب اتتتتتتتتتتسس04تدورتختتتتتتتتت ساتتتتتتتتتأويذساتتتتتتتتت ستدل امهتتتتتتتتتت ست دتريتتتتتتتتت سرقتتتتتتتتتاس
)سثانييتت ستدذتتهعوستدباختتمسرالتتيتينسخادعقعبتت سبثانييتت ستدعقعبتت ستجلويتتوعسخادعقعبتت سبثانييتت سخيالتتعافسخيالتتعافسخ غتتزبسس

خ متتارسبثانييتت سهتايلسةبتتوستدكتتعمسخ متتارسبا  نتت ستدتالات سةبتتوستد تتادرستدعتتاعيريسخ متتارس(س،ستجلويتتوعسبثانييت س متتععس
ثتتانييسبقبتتاسدلبتت يىستدثادثتت سئع س،قبتتاسدلبتت يىسملبىلسحعتت سعسإو عتتارساتت س تتلسثانييتت سقبتتملسخاد عي تت ستدتذتتيت

قامعت سبقامعت عسس2969بت يي سيبات س،سبه ي ستدلب ييلس اسزللستدورتخ س،سحع سملنسرل مملستدورتخت سدامسثانيي
دلبتتتت يىسثادثتتتت سثتتتتانييس،سملاتتتتاسخادنبتتتتب سدتعنتتتت ستدورتختتتت سفكانتتتتتسس1667دلبتتتت يىسملبىلسثتتتتانييسبس1302،ساتتتتنهاس
ات سرل متتملستدورتخت ست صتتامس،سملاتاسخادنبتتب سدلبت يىسملبىلسثتتانييسس%15يسخنبتتب سقامعتت سبقامعت عسمل431ةتودهاس

اتت سرل متتملستدورتختت سدلبتت يىسملبىلسثتتانييس،سملاتتاسخادنبتتب سس%17قامعتت سبقامعتت عس،سمليسخنبتتب س218خاغتتتستدتعنتت س
ات سرل متملستدورتخت سدلبت يىسس%13قامع سبقامع عس،سمليسخنبب س213دلب يىسثادث سثانييسخاغتسةعن ستدورتخ سس

سادث سثانييس.ث
س
س
س

                                                 
س.سسس225،صس1993،سدترستحلكم سدا باة سبتدنذعس،سخغوتدس،سسطرق البحث البحث العلمي ومناهجهبععبسزلجيبس،سس-س 1
س.سس137،سصسس1999،سدترستدعازبريستدتامع س،سسالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتةااعسإخعتهعاسفنوياجمس،س- س 2
،سدترستدفكعستدتعيبس،ستد اهععسس1،س ، البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ملخاا س مالسرتقب بيس،زلموسحب سةالس-س3
س.134م،سص1999،
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 ضبط متغيرات الدراسة - 6  
بةاعتبسسةنوستد عامسخ يويوستدل غ تسستخلاصت سخادبيت سجيتبستد  اعتلسقتورستدلبت  ا سات سقتأث ستدل غت تسستدتارالت ،

سهيستدتاالستدلهاستد يسجيبسملنسيب  سثاخ اسبااذتسي ع سبااذتسي جاهل.سملنسي عرساا
ستعريف المتغير المستقل: -6-1

ي تتتيمستدباحتتت سسرستضحعتتتانسختتتادل غ ستد جتتتعييسبهتتتيستدتتت يس تتتودستدل غتتت تسسذتسستض عتتت سمليساتتتابيبتتتم ساسختتتت
خ ثبع تتبسدا أ تتوساتت سقتتأث سحتتواساتتتلس،بقت تتربسذتسسمل عتت سواصتت ساتت سحعتت سملنتتبسيتت استدتت يكاسفعهتتاسباتاجل هتتاس

ضختبابسدن عجت ساتعنت سبتدل غ ستدلب  لسةبارعسة ستدل غ ستد يسيفعوستدباح سملنتبستدبتببسملبسملحتوستسبا ارن هاس،
ةاتتت سملنتتتبسسباسدرتختتت ناسهتتت  سفإنتتتبسعسحتويتتتوستدل غتتت ستدلبتتت  ل،سبدرتختتت بسقتتت ديسإىلساتعفتتت سقتتتأث  سةاتتت سا غتتت س وتتتع

س.تدلب يىستدورتخمس
 تعريف المتغير التابع: -6-2

اجل تبستدبايكس،سبتد يسيالحظبستدباح سات سوتاللساتسهيستدل غ تسستدناجت سا ستدتماعاسستد سقتك ستضدتءسملب
تدل غت ستد تاخملسهتيسدتفتعت سشلارخت ستدنذتا ستدبتوينسسسبات سوتاللسايالتي ستدورتخت سفتإنس(1)داظعبفستطع  سخاد جعخت .

س.ستدعياالمستد خييس
 مجاالت الدراسة :  - 7
س:سالمجال الزماني -7-1

س،سحعت سعستد عتامسخورتخت سإخت  الةع س11/4/2016بسإن هتتساسس06/3/2016إخ غعقتسف عستدتملسات س
مثسختتتوملستدذتتعب سخ يزيتتتملستدل عتتتاسسةاتتت سسقامعتتت سبقامعتتت عسس،س40ةاتتت سةعنتتت سق كتتتينساتت سس06/03/2016خ تتاري س

س.س2016اارسس17ب16ب15،سبعسإخ دتد سخ اري سس2016اارسسس14ب13ةعن ستدورتخ سخ اري سس
س:المجال المكاني   -7-2
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج الفرضيات الجزئية : -

لنشاط البدين كخربة اجتماعية بني تالميذ مستوى أوىل يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية االولى :
 ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد عتانالمجمو 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
t  

 المحسوبة

  tقيمة 
 الجدولية

 

 وى الداللةمست

            812 تالميذ سنة أولى ثانوي
غري دالة عند  101.8 10.1

                تالميذ سنة ثالثة ثانوي 4...

           924درجة الحرية : 
لنشاط البدين كخربة اجتماعية بني تالميذ مستوى أوىل يف ا األولنتائج  البعد  يوضح (: 22الجدول رقم )

 لثة ثانوي.ثانوي والثا
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المتوسط الحسابً  االنحراف المعٌاري

أولى ثانوي

ثالثة ثانوي

 
 

لنشاط البدين كخربة اجتماعية بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي والثالثة يف ا األولالبعد ديثل  ( :20شكل رقم )
 ثانوي.

احملسوبة يف النشاط البدين الرياضي   tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :22تحليل الجدول رقم 
اجلدولية عند t ىي أصغر من 1..9تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي كخربة إجتماعية بني 

مما يدل على رفض الفرضية البديلة  وتقبل الفرضية الصفرية   9.511وتساوي   4...مستوى داللة 
القائلة بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي كخربة إجتماعية بني تالميذ 

 انوي .وى أوىل ثانوي وثالثة ثمست
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج : -

لنشاط البدين للصحة واللياقة بني تالميذ مستوى أوىل يف ا: توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الثانية
 ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد المجموعتان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة اختبار 

 المحسوبة

  tقيمة 
 لجدوليةا

مستوى 
 الداللة

 3041 34014 812 تالميذ سنة أولى ثانوي
دالة عند  101.8 4018

                تالميذ سنة ثالثة ثانوي 4...

  311درجة احلرية : 
لنشاط البدين للصحة واللياقة بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي يف ا نتائج البعد الثاين يوضح (:20الجدول رقم )

 ثانوي. والثالثة
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المتوسط الحسابً  االنحراف المعٌاري

االولى ثانوي

الثالثة ثانوي

  
لنشاط البدين للصحة واللياقة بني تالميذ مستوى أوىل يف ا البعد الثايننتائج  ديثل( : 22شكل رقم )

 ثانوي والثالثة ثانوي.

احملسوبة يف النشاط البدين الرياضي  tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :20تحليل الجدول رقم 
اجلدولية عند t ىي أكرب من 2.91بني تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي للصحة واللياقة 
مما يدل على قبول الفرضية البديلة  القائلة بأنو توجد فروق   9.511وتساوي   4...مستوى داللة 

 ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي للصحة واللياقة بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي وثالثة
 ثانوي ونرفض الفرضية الصفرية . 
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج: -

كخربة توتر وخماطرة بني تالميذ   البدين لنشاطيف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الثالثة : 
 مستوى أوىل ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد المجموعتان

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
t 

 المحسوبة

  tة قيم
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 3034 ..820 812 تالميذ سنة أولى ثانوي
دالة عند  101.8 80.3

                تالميذ سنة ثالثة ثانوي 4...

 924درجة الحرية :
كخربة توتر وخماطرة بني تالميذ   البدينلنشاط يف ا نتائج البعد الثالث يوضح(:29الجدول رقم )

 الثالثة ثانوي.مستوى أوىل ثانوي و 
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المتوسط الحسابً  االنحراف المعٌاري 

األولى ثانوي

الثالثة ثانوي

كخربة توتر وخماطرة بني تالميذ مستوى   البدين لنشاطيف ا نتائج البعد الثالث ديثل( : 20شكل رقم ) 
 أوىل ثانوي والثالثة ثانوي.

احملسوبة يف النشاط البدين الرياضي   tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :29تحليل الجدول رقم 
اجلدولية عند t ىي أكرب من 1.53توتر وخماطرة بني تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي  كخربة

مما يدل على قبول الفرضية البديلة  القائلة بأنو توجد فروق   9.511وتساوي   4...مستوى داللة 
أوىل ثانوي وثالثة  ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي كخربة توتر وخماطرة بني تالميذ مستوى

 ثانوي ونرفض الفرضية الصفرية . 
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج: -

لنشاط البدين كخربة مجالية بني تالميذ مستوى أوىل يف ا توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الرابعة :    
 ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد المجموعتان

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

 المحسوبة

  tقيمة 
 الجدولية

 

 مستوى الداللة

            812 تالميذ سنة أولى ثانوي
غري دالة عند  101.8 1014

                تالميذ سنة ثالثة ثانوي 4...

 924درجة الحرية :  -

وى أوىل لنشاط البدين كخربة مجالية بني تالميذ مستيف ا نتائج البعد الرابعيوضح  (:20الجدول رقم ) -
 ثانوي والثالثة ثانوي.
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المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري

األولى ثانوي

الثالثة ثانوي

 
لنشاط البدين كخربة مجالية بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي يف ا نتائج البعد الرابع ديثل( : 29شكل رقم )

 والثالثة ثانوي.

اضي  احملسوبة يف النشاط البدين الري tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :20تحليل الجدول رقم  -
اجلدولية عند t ىي أصغر من 9.96كخربة مجالية بني تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي 

مما يدل على رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية   9.511وتساوي   4...مستوى داللة 
الية بني تالميذ فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي كخربة مج توجدالقائلة  بأنو ال 

 مستوى أوىل ثانوي وثالثة ثانوي. 



 

58 

 

  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج: -

لنشاط البدين خلفض التوتر بني تالميذ مستوى أوىل يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الخامسة : 
 ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد المجموعتان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة اختبار 
 حسوبةالم 

 
  tقيمة 

 الجدولية

 

 مستوى الداللة

تالميذ سنة أولى 
 ثانوي

812            
غري دالة عند  101.8 014.

...4 
                تالميذ سنة ثالثة ثانوي

 924درجة الحرية :  -
لنشاط البدين خلفض التوتر بني تالميذ مستوى يف ا نتائج البعد اخلامسيوضح  (:20الجدول رقم ) -

 ىل ثانوي والثالثة ثانوي.أو 
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المتوسط الحسابً  االنحراف المعٌاري

األولى ثانوي

الثالثة ثانوي

لنشاط البدين خلفض التوتر بني تالميذ مستوى أوىل يف ا نتائج البعد اخلامس: ديثل ( 20شكل رقم ) 
 ثانوي والثالثة ثانوي.

احملسوبة يف النشاط البدين الرياضي  tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :20تحليل الجدول رقم 
اجلدولية عند مستوى t ىي أصغر من96..فض التوتر بني تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي خل

مما يدل على رفض الفرضية البديلة ونقبل الصقرية القائلة  بأنو ال   9.511وتساوي   4...داللة 
ستوى أوىل ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي خلفض التوتر بني تالميذ م

 وثالثة ثانوي. 
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 عرض و تحليل نتائج: -

لنشاط البدين كخربة للتفوق الرياضي بني تالميذ يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية السادسة : 
 مستوى أوىل ثانوي والثالثة ثانوي.

 العدد المجموعتان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة اختبار 
 المحسوبة 

 
  tقيمة 

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

            812 تالميذ سنة أولى ثانوي 
دالة عند  101.8 4014

                تالميذ سنة ثالثة ثانوي 4...

 924درجة الحرية :
لنشاط البدين كخربة للتفوق الرياضي بني تالميذ مستوى يف ا السادسنتائج البعد يوضح  (:20الجدول رقم )

 ثانوي والثالثة ثانوي. أوىل
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المتوسط الحسابً  االنحراف المعٌاري

األولى ثانوي

الثالثة ثانوي

لنشاط البدين كخربة للتفوق الرياضي بني تالميذ يف ا السادسنتائج البعد  ديثل( :20شكل رقم ) 
 مستوى أوىل ثانوي والثالثة ثانوي.

اضي  احملسوبة يف النشاط البدين الري tقيمة  من خالل اجلدول نالحظ أن :20تحليل الجدول رقم 
اجلدولية t ىي أكرب من2.12كخربة للتفوق الرياضي بني تالميذ األوىل ثانوي والثالثة ثانوي تساوي 

مما يدل على قبول الفرضية البديلة القائلة  بأنو توجد   9.511وتساوي   4...عند مستوى داللة 
تالميذ مستوى أوىل فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط البدين الرياضي كخربة للتفوق الرياضي بني 

 ثانوي وثالثة ثانوي ونرفض الفرضية الصفرية. 
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

  : مناقشة النتائج 

 مناقشة الفرضية األولى : -

من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل والثالثة 
ن السبب يف ذلك إىل الثقافة والبيئة اإلجتماعية ادلوحدة اليت يعيش ثانوي يف النشاط البدين كخربة اجتماعية ، قد يكو 

فيها التالميذ بإعتبارىم قاطنني يف مقاطعة إدارية موحدة، وكذلك تقارب السن الزمين لديهم مما يقلل بينهم نسبة 
فة وعادات موحدة ،  الفروق ، كذلك التواصل بني التالميذ  فيما بينهم داخل وخارج ادلؤسسة االمر الذي يكسبهم ثقا

كذلك الدور الكبري الذي يلعبو أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف توعية التالميذ وحتقيق التنشئة اإلجتماعية من 
ادلستويني بأن النشاط البدين الرياضي الرتبوي وسيلة تربوية تعود بالفائدة على التالميذ ، كذلك عدم وجود الفروق قد 

 مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة وبالتايل حتدث ذلم نفس التغريات ادلصاحبة ذلذه ادلرحلة . .     يعود إىل إشرتاكهم يف

 مناقشة الفرضية الثانية : -

من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل والثالثة ثانوي 
مستوى أوىل ثانوي ، وقد يكون ذلك الضغوطات واحلالة النفسية السيئة اليت  يف النشاط البدين للصحة واللياقة لصاحل

يعاين منها تالميذ القسم النهائي ) البكالوريا ( بسبب اخلوف من اإلمتحانات وادلسابقات النهائية وىذا يؤثر على 
ذ ادلستويني حيث يشعر جانب الصحة واللياقة لديهم ، كذلك قد يعود السبب إىل إختالف األىداف بالنسبة لتالمي

تالميذ مستوى أوىل ثانوي اهنم حققوا ىدفهم بوصوذلم إىل مرحلة التعليم الثانوي مما جيعلهم مرتاحني من مجيع النواحي 
عكس تالميذ الثالثة ثانوي يكونون غري مرتاحني من مجيع النواحي ، كذلك تبني من خالل  وخاصة احلالة الصحية

ادلقابلة مع اساتذة الرتبية البدنية والرياضية  أن تالميذ ادلرحلة النهائية لديهم عزوف عن ممارسة النشاط البدين الرياضي 
إلمتحان النهائي ، وىذا يؤدي هبم اىل عدم ممارسة الرتبوي بإعتبارىم أهنا مادة غري مؤثرة بشكل كبري على نتائج ا

النشاط الرياضي مما يؤدي هبم إىل فقدان اللياقة البدنية وبالتايل يكون جسمهم عرضة لألمراض مبختلف انواعها بإعتبار 
لصحية ان الرياضة تساىم بشكل كبري يف تنشيط اجلسم ، كذلك قد يعود السبب إىل وعي تالميذ أوىل ثانوي باالمهية ا
للنشاط البدين الرياضي الرتبوي من خالل االرشادات والنصائح اليت يقدمها ذلم استاذ الرتبية البدنية والرياضية مثل 

اإلبتعاد عن التدخني واألفات االجتماعية األخرى،  وىذا الوعي يتكون من خالل حضور الدائم لدروس الرتبية البدنية 
 وق  الفرا  الكايف لتالميذ أوىل ثانوي مما جيعلهم ديارسون أنشطة الرياضية والرياضية ، وكذلك قد يعود السبب إىل

الرتبوية بنوعيها الصفية والالصفية وكذلك اخلارجية اليت تؤدي هبم إىل إكتساب اللياقة البدنية وبالتايل إكتساهبم جلسم 
ات البدنية وعناصر اللياقة البدنية وعقل سليم وصحة جيدة ، كما تساعد ممارسة الرتبية البدنية على تنمية القدر 
 ادلضرة بالصحة واجملتمع. واآلفاتوعناصر التنفيذ واإلدراك ، كما ترمي إىل إدراك أمهية الوقاية من األمراض 
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائجعرض وتحليل ومناقشة النتائج    ------------------------------------------------------  انيانيثثللااالفصل الفصل 

 مناقشة الفرضية الثالثة : -

الثالثة من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل و 
ثانوي يف النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة لصاحل مستوى أوىل ثانوي ، وقد يكون ذلك إىل الضغوطات 
واحلالة النفسية السيئة اليت يعاين منها تالميذ القسم النهائي ) البكالوريا ( بسبب اخلوف من اإلمتحانات 

التايل جيعلهم خيافون من أن حيدث ذلم إصابات أو وادلسابقات النهائية وىذا يؤثر على سلوكاهتم وتصرفاهتم وب
أمراض متنعهم من الدراسة وإجراء اإلمتحان النهائي وبالتايل تقل دافعيتهم عن ممارسة النشاط البدين الرياضي 
الرتبوي ، كذلك قد يعود السبب إىل اإلختالف يف العمر الزمين بني ادلستويني مما جيعل تالميذ القسم النهائي 

ضجا ووعيا من تالميذ اوىل ثانوي ،مما جيعل تالميذ اوىل ثانوي مغامرين يف حركاهتم وتصرفاهتم وبالتايل اكثر ن
اقل حتكما يف حركاهتم وتركيزىم ذىنيا وعقليا وىذا يؤدي هبم إىل ادلخاطرة ، كذلك فرتة ادلراىقة تلعب دورا كبريا 

يذ وىذا من خالل االفرازات اذلرمونية ، حيث تعترب جدا من خالل التأثريات الفسيولوجية والنفسية على التلم
مرحلة أوىل ثانوي بداية مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة وبالتايل تكون فيها تغريات من مجيع النواحي اكثر من ادلرحلة 

اذلرمونية النهائية للطور الثانوي اليت تعترب هناية ادلراىقة ادلتوسطة كما ىو يف اجلانب النظري ، وبالتايل اإلفرازات 
تكون اقل ، وىذه التغريات اذلرمونية تؤثر على التلميذ وبالتايل حتدث تغريات نفسية واجتماعية كما أوضحو 
دوبيس، وىذا يؤدي هبم إىل ادلخاطرة مثل إبراز الذات أمام اجلنس االخر ، كذلك النظرة ادلستقبلية للتالميذ 

حان الرتبية البدنية والرياضية ال جيعلهم ديارسون النشاط البدين الثالثة ثانوي للنتائج اليت حيصلون عليها يف امت
الرياضي الرتبوي ألهنم متأكدون من أهنم سيحصلون على نتائج جيدة يف ىذا اإلمتحان عكس تالميذ االوىل 

 دفعهم إىل ادلغامرة وادلخاطرة الثانوي الذين جيب عليهم بذل قصارى جهدىم للحصول على نتائج جيدة وىذا ي

 ناقشة الفرضية الرابعة :  م -

من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل 
والثالثة ثانوي يف النشاط البدين كخربة مجالية وىذا يعود إىل ممارسة النشاط البدين الرياضي الرتبوي الذي يؤثر 

حيث تزداد حنافة اجلسم وتقل مسمنة اجلسم وىذا يسري على اجلنسني بشكل  على الرتكيب اجلسمي للتالميذ
، كما قد يعود ذلك إىل التقارب يف نسبة االناث بني  9151عام خالل سين البلو  وىذا ما أثبتو ويلز 

شاقة ادلستويني حسب اإلحصائيات لكوهنن يهتمون باحلركات الفنية واجلمالية اليت تتطلب قدرا من ادلرونة والر 
كذلك قد يعود  أثناء ممارسة النشاط البدين والرياضي الرتبوي وذلك قصد الظهور هبيئة حسنة وقوام سليم ، 

السبب إىل فرتة ادلراىقة ادلتوسطة  لكوهنا حتدث تغريات فسيولوجية ونفسية يف التالميذ ، وترتبط ىذه التغريات 
الشكل وادلظهر اخلارجي للجسم وحب الظهور هبيئة مجالية باجلانب اجلمايل للتلميذ من خالل إىتمام التالميذ ب

، كذلك قد  جيدة أمام االخرين أثناء ممارسة النشاط البدين الرياضي الرتبوي كما ىو موضح يف اجلانب النظري
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يكون السبب إىل عدم وجود ضغوطات على التالميذ للحصول على نتائج جيدة االمر الذي يدفعهم لإلىتمام 
 .  مايل واإلبداعي للحركةباجلانب اجل

 مناقشة الفرضية الخامسة :   -

من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل 
والثالثة ثانوي يف النشاط البدين خلفض التوتر ، وىذا يدل على أن النشاط البدين الرياضي الرتبوي لو أمهية كبرية 
جدا يف خفض التوتر لتالميذ ادلستويني على الرغم من الضغوطات والتوترات ادللقاة على التالميذ وىذا ما اثبتتو 
النتائج ادلتحصل عليها بعدم وجود فروق بينهما ، وتظهر أمهية الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة الثانوية من 

اط البدين الرياضي الذي ديكن من بلو  أىداف تربوية خالل ما يستثمره التلميذ من مكتسبات  خالل النش
ونفسية وتروحيية ،من خالل الرتويح على النفس وقضاء وق  الفرا  وكعامل مساعد يف تفريغ اإلنفعاالت 

ادلكبوتة للتالميذ ادلستويني وبالتايل خفض التوتر ، وكذلك الدور الذي يلعبو أستاذ الرتبية البدنية والرياضية من 
ختياره جملموعة من األنشطة الرياضية اليت تساىم يف خفض التوترات للتالميذ وكذلك توجيهاتو يف زيادة خالل إ

دافعيتهم حنو ممارسة األنشطة الرياضية ، كذلك كوهنم يندرجون ضمن مرحلة موحدة وىي مرحلة ادلراىقة 
ضحناه يف اجلانب النظري أن ىذه ادلتوسطة وبالتايل تكون لديهم تقارب يف النضج والقدرات العقلية ، كما و 

   ادلرحلة يبدأ ادلراىق باإلنتقال إىل اإلستقرار والتوافق مع األخرين.  

 مناقشة الفرضية السادسة : -

من خالل النتائج ادلتحصل عليها واليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويني األوىل والثالثة 
الرياضي ولصاحل األوىل ثانوي، وىذا  قد يعود إىل  إىتمام مبمارسة النشاط  ثانوي يف النشاط البدين للتفوق

البدين الرياضي الرتبوي دلستوى أوىل ثانوي أكثر من مستوى ثالثة ثانوي كما بيناه يف مناقشة الفرضية الثانية أن 
تايل يقل التفوق الرياضي لديهم ،  تالميذ الطور النهائي دييلون إىل العزوف عن ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وبال

كذلك ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية ترتبط بنوع من اخلربات تدفع إىل ادلثابرة على التدريب الشاق وبذل 
اجلهد وكبح مجاح النفس يف العديد من ادلواقف كما تتطلب التخلي عن كثري من ادلصادر اليت تشبع بعض 

ميذ االوىل ثانوي أكثر من تالميذ الطور النهائي لكون ىذا األخري خيافون من الرغبات وىذا ما دييل إليو تال
ادلخاطرة خوفا من أي سبب جيعلهم منشغلني عن الدراسة وخوض االمتحان النهائي وىذا يقلل التفوق الرياضي 

خارجية  لديهم ، كذلك وجود الوق  الكايف لتالميذ االوىل ثانوي جيعلهم ديارسون أنشطة ال صفية وانشطة
على التفوق الرياضي أثناء ممارسة النشاط البدين الرياضي الرتبوي من خالل مشاركة تالميذ أوىل  تأثرييكون ذلا 

ثانوي يف العديد من النوادي الرياضية لكوهنم ديتلكون الوق  الكايف  ، كذلك قد يكون السبب إىل العامل 
انوي االمر الذي جيعلهم ال ديارسون النشاط البدين والرياضي النفسي والضغوطات اليت يعاين منها طلبة الثالثة ث

الرتبوي بأرحيية ،  كذلك قد يكون السبب ىو التغريات اليت تصاحب فرتة ادلراىقة ادلتوسطة حيث يكون 
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اإلختالف بني بداية ىذه ادلرحلة وهنايتها ، حيث جندىم يف بداية ىذه ادلرحلة حركيني ودييلون للعب وإثبات 
أمام األخرين ، كذلك قد يعود السبب إىل رغبة تلميذ أوىل ثانوي للحصول على نتائج جيدة يف الذات 

االمتحانات الفصلية ، االمر الذي جيعلو يعطي أقصى جهد يف ممارسة الرتبية البدنية والرياضية عكس تالميذ 
 التفوق الرياضي لديهم .        السنة الثالثة  ثانوي ال يعطون أمهية ذلذه اإلمتحانات الفصلية وبالتايل يقل
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 : اإلستنتـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــات 

 

لنشاط البدين كخربة اجتماعية بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .9
 والثالثة ثانوي.

لبدين للصحة واللياقة بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي لنشاط ايف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
 والثالثة ثانوي.

كخربة توتر وخماطرة بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي   البدينلنشاط يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
 والثالثة ثانوي.

انوي لنشاط البدين كخربة مجالية بني تالميذ مستوى أوىل ثيف اتوجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .3
 والثالثة ثانوي.

لنشاط البدين خلفض التوتر بني تالميذ مستوى أوىل ثانوي والثالثة يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية .ال 4
 ثانوي.

لنشاط البدين كخربة للتفوق الرياضي بني تالميذ مستوى أوىل يف ا.  توجد فروق ذات داللة إحصائية 5
 ثانوي والثالثة ثانوي.

 

 بوجود فروق ذات داللة إحصائية في دافعية  فرضية البحث العامة  والتي تقر ومنه نستنتج أن
ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي بين تالميذ المرحلة الثانوية ) مستوى أولى ثانوي وثالثة ثانوي ( 

 قد تحققت جزئيا .  
 
 
 



 

 



   

 

 
    : خالصة

 
العديد من املربني وأساتذة الًتبية البدنية والرياضية ,  إليهاالدافعية ىي أكثر املوضوعات اليت يتطرق    

الكبرية يف  أمهيتها إىللصعوبة مالحظتها وقياسها مباشرة ىذا من جهة ومن جهة أخرى  ذلكويعود 
 ,كل واحد حسب قدرتو الفردية حىت يساىم يف بناء اجملتمع مستقبال. األجيالوتربية توجيو 

ممارسة النشاط  دافعية يتمحور اهلدف الرئيسي يف ىذه الدراسة حول معرفة الفروق يفمن ىذا املنطلق 
وقد أجريت الدراسة على تالميذ  , بني تالميذ املستوى أوىل ثانوي والثالثة ثانوي البدين الرياضي الًتبوي

واملعاجلة التحليالت  وإجراء,وبعد مجع املعطيات رحلة الثانوية يف بع  ثانويات وياية الوادي امل
 :العديد من النتائج وىي إىلتوصل الباحث  اإلحصائية

 و لنشاط البدين كخربة اجتماعيةيف اىناك تشابو كبري بني املستويني أنو  الدراسةنتائج  سفرتحيث أ -
ميذ األوىل ثانوي بني تال إحصائيةتوجد فروق ذات ديالة  ياأنو  أي, خلف  التوتر و كخربة مجالية
 .والثالثة ثانوي 

كذلك أوضحت نتائج الدراسة عن ظهور فروق جوىرية بني جمموعيت البحث يف دافع النشاط  -
بني  توجد فروق ذات ديالة إحصائيةللتفوق الرياضي  و و توتر وخماطرة للصحة واللياقةالبدين 
 مستوى أوىل ثانوي والثالثة ثانوي.تالميذ 

ويا  ,متثل سوى العينة واجملتمع الذي أخذت منو  كما ميكن القول أن النتائج اليت توصلت إليها , يا
 ميكن تعميمها على كل املستويات . 

على الدراسات اخلاصة بالدافعية يف اجملال الًتبوي  واألساتذةنتمٌت أن يقبل الطلبة  األخريويف   
حىت يستفاد منها يف خمتلف  وذلك,  ةتعليميوالغري  التعليمية األطواراضي ,وذلك يف خمتلف والري

 اليت تدفع بالرقي والتقدم . اإلصالحات

 
 



 

 

    --------------------------  ------------------------------------------------------  اإلقتراحات والتوصياتاإلقتراحات والتوصيات

 

 علميليولدد    ودد ز حد     حدى  الفلدد تقدمي  لعود ن لعويدد مل نليومد مل فددمل ردني  لي ددنيية الدك انللدد  لع  د  مل عل
 ياس ننيلر. ممارس  لألن ط  لعني اضل 

   ارج اخدلخل لع رمل ن  ليميلرسنيوض   لع ال   دليول  تالفل  يفلعقلام يميرلس  فقارن.   
 ممارس  لعم دا   حن  دليول  لع الفل تصلح  لعيت لع لقول  لألساعلب أليضل عل ص ل ياس ننيلر ياع ح ث لعقلام

 .إىل أيضل ليس   ات عل ص ل نلإلينيلد ليمارق ياخ ال  لع ميين لعني اضي لعوي مل
  حند  فم دا ختدنيج   حدة إىل يايدميلرس  ل حقد ن امدميفا دليولد  لع الفلد  الدك عل ودني  ت  ولد  درلسد  إجدنيل  

 خدالل أنفسد   دليولد  لع الفلد  لع غد  يف فدمي  فونييد  مي دمل حبلد  ممارسد  لعم دا  لع دميين لعني اضدي لعويد مل
 .لعميرلسي لع حصلل الك لعميليول  لثني فالحظ  فع ليخ لف  ليس   ات تلك

  حددىأمهلدد  ري دد رت عددمينليع لع الفلدد  ليخ لفدد   لأن  وطدد   الددك أسددات رت لعويلدد  لع مينلدد  نلعني اضددل  نفسدد ن  لعويلدد 
   سىن هل  تسط  لعربلفج لعوي    يصف  ااف  , نينيلفج لعويل  لع مينل  نلعني اضل  يصف  خاص .

   لعني اضل . لألن ط ت جل  لع الفل  نيقا يل الهت  نلجتاهاهت  نلس وميلدلهت  لع مينل  نلعمفسل  ,حن  ممارس 
   توللنلد ,  لع وللنلد  أن يد  لي سسدات سد ل  يف لعني اضدي لعم دا  ينارسد  نلعويل لد  لعني اضدل  لع سدالل ت ي

 ج   تو رب لعني اضل  لعيت لعثقاي  لألينيلد الري ساب نذعك ,ليفلميرت لعني اضل  لإلاالم نسالل ن لجملالت نإاميلد
 .لي حضنيرت لع و ب يف لعواف  لعثقاي  فمل
 ف داريل  نلن دغاالت , سدم , ندمي دمي ريدان ف ندا لع لنلد  ف ايود  نلعني اضدل  لع مينلد  لعويلد  أسدات رت الدك 

 حدى لعضدنينررت ذعدك, لق ضد  إذل نليقدايالت لع خصدل  ياالخ  دارلت يل يقط يايالحظ  علس .نلح لاجات 
 .جبمي   نلعونل ليثاينيرت الك  قميم نياع ا  ي ,      فمل هماك أن لع لنل    وني

 لجلدافولة  لألسدات رت الل دا نلعني اضدل    دني  لع مينلد  لعويلد  ألسدات رت النلد  ندنرلت مبل قلدات لعقلدام
 لجلاندب لعمظدنيمل   د ن نلعني اضدي, حدى لعويد مل لعدمفس الد  نريد ل نلعني اضدل , لع مينلد  لعويل  يف لي خصصة

 .لعولني ياجلانب فنيت ط
 - ن الج ه ه لعميرلس  اممي لعقلام يميرلسات أخني  ف اهب  .  لألخ  يوة لإلا  ار 
  لعني اضدل   ن لع مينلد  لعم دارات نتومي دمي ي م  دع , نذعدك لعني اضدل  لع الفلد  لجتاهدات ن نفلد ل يدمينليع لالا ما

 .لعني اضل  ن لع مينل  لعويل  حص  خالل
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 :النشاط البدني كخبرة اجتماعية بُعد -1

 غري مناسبة مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
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تتيحو ممارسة الرياضة ال ميثل بالنسبة يل إن االتصال االجتماعي اليت  08

 أمهية قصوى
  

 

 

 

 



 :النشاط البدني للصحة واللياقة بُعد  -2

 غري مناسبة مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
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   الصحة فقط بالنسبة يل ىي الدافع الرئيسي دلمارسة الرياضة 06
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  التصحيح
   ادلزايا الصحية دلمارسة الرياضة ىامة جدا بالنسبة يل 10

  التصحيح
   يلممارسة التمرينات الرياضية اليومية ذات أمهية قصوى بالنسبة  11

  التصحيح
 



 : بُعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة -3

 غري مناسبة مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
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 األنشطة الرياضية اليت ترتبط بقدر كبري من اخلطورة
  

  التصحيح
   أفضل األنشطة الرياضية اليت تتضمن القدر الكبري من اخلطورة 02

  التصحيح
   ال تناسبين ادلمارسة ادلتكررة لألنشطة الرياضية اخلطرة 03

  التصحيح
ال أميل إىل األنشطة الرياضية اليت ترتبط بادلخاطر واالحتماالت  04

 الكبرية لإلصابات
  

  التصحيح
االختيار فإنين أفضل األنشطة اخلطرة عن األنشطة إذا طُلب مين  05

 غري اخلطرة أو األقل خطورة الرياضية
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 السباحة يف ادلياه ذات األمواج العالية
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   أفضلها إىل أقصى مدى األنشطة الرياضية اليت تتطلب اجلرأة وادلغامرة 07

  التصحيح
   أفضل األنشطة الرياضية اليت ترتبط بلحظات من اخلطورة 08

  التصحيح
تعجبين األنشطة الرياضية اليت تتطلب من الالعب السيطرة على  09

 ادلواقف اخلطرة
  

  التصحيح
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 غري مناسبة مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
أعظم قيمة للنشاط الرياضي ىي مجال احلركات اليت يؤديها الالعب  01

 )الالعبة(
  

  التصحيح
 أو تعجبين األنشطة الرياضية اليت ُتظهر مجال حركات الالعب 02

 )الالعبة(
  

  التصحيح
   الرياضية ينبغي وضع أمهية كربى على مجال احلركاتيف درس الرتبية  03

  التصحيح
   الرياضة تتيح الفرص ادلتعددة إلظهار مجال احلركات البشرية 04

  التصحيح
أفضل بصفة خاصة األنشطة الرياضية اليت هتدف إىل اشباع التذوق  05

 اجلمايل أو الفين
  

  التصحيح
أشاىد قوة التعبري ومجال احلركات  أحس بسعادة ال حدود ذلا عندما  06

 الرياضية
  

  التصحيح
األنشطة الرياضية اليت تتطلب فن ومجال احلركات أعطيها الكثري من  07

 اىتمامايت
  

  التصحيح
األنشطة الرياضية اليت تستخدم اجلسم كوسيلة للتعبري مثل احلركات  08

 التعبريية والباليو أعتربىا من أحسن أنواع األنشطة
  

  التصحيح
أستطيع أن أمضي عدة ساعات يف مشاىدة بعض حركات الرشاقة أو  09

 احلركات اليت تتميز بالتوافق اجليد مثل حركات اجلمباز والباليو
  

  التصحيح
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 مناسبةغري  مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
   ادلمارسة الرياضية ىي غالبا الطريق الوحيد إلزالة التوترات النفسية  01

  التصحيح
ىناك فرص كثرية تتيح لإلنسان االسرتخاء من متاعب عملو اليومي  02

 مثل ممارسة الرياضة أو مشاىدة ادلباريات الرياضية
  

  التصحيح
   فرصة لالسرتخاءادلمارسة الرياضية تعترب بالنسبة يل أحسن  03

  التصحيح
مارسة الرياضية ىي الطريق العملي للتحرر من الصراعات النفسية و ادل 04

 العدوان 
  

  التصحيح
ىناك العديد من األنشطة متنحين االسرتخاء بدرجة أحسن من ممارسة  05

 الرياضة 
  

  التصحيح
   أشعر بأن الرياضة تعزلين متاما عن ادلشاكل ادلتعددة للحياة اليومية  06

  التصحيح
   ادلمارسة الرياضية تستطيع أن جتعلين سعيداً بصورة حقيقية  07

  التصحيح
   ادلمارسة الرياضية ال أعتربىا وسيلة ىامة من وسائل الرتويح 08

  التصحيح
تضيع مين فرصة ىامة لالستجمام عدم ممارسة النشاط الرياضي  09

 واالسرتخاء
  

  التصحيح
 

 

 



 بُعد النشاط البدني للتفوق الرياضي:   -6

 غري مناسبة مناسبة اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
أستطيع أن أمارس التدريب الرياضي الشاق يوميا إذا كان ذلك  01

 الفرق الرياضية القوميةيعطيين فرصة عضوية إحدى 
  

  التصحيح
ال أستطيع أن أحتمل التدريب اليومي العنيف طوال العام لكي أستعد  02

 لالشرتاك يف ادلنافسات الرياضية 
  

  التصحيح
تعجبين األنشطة الرياضية اليت حتتاج إىل تدريب منتظم لفرتات طويلة  03

ضد منافسني على واليت يقيس فيها الالعب قدرتو يف ادلنافسات 
 مستوى عايل من ادلهارة

  

  التصحيح
   ال أفضل أي نشاط رياضي يزداد فيو الطابع التنافسي بدرجة كبرية   04

  التصحيح
الذات إنكار أعتقد أن النجاح يف البطوالت الرياضية يتأسس على  05

  وبذل اجلهدوالتضحية 
  

  التصحيح
يف اجملتمع فعلى ذلك ينبغي التشجيع نظرا ألن ادلنافسة مبدأ أساسي  06

على ممارسة األنشطة الرياضية اليت يظهر فيها الطابع التنافسي بصورة 
  واضحة

  

  التصحيح
أفضل مشاىدة أو ممارسة أنواع األنشطة الرياضية اليت ال تأخذ طابع  07

  اجلدية وال حتتاج إىل وقت طويل ورلهود كبري 
  

  التصحيح
   االىتمام مبحاولة الفوز يف الرياضة بدرجة زائدة عن احلدجيب عدم  08

  التصحيح
 

 اإلمــــــــــضاء  :                                                                                ..........                     ....................االستاذ المحكم :



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 موجه لتالميذ المرحلة الثانويةالاالتجاهات نحو النشاط البدني استمارة مقياس 

 حتية طيبة وبعد : من اجل اجناز مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 بين تالميذ المرحلة الثانوية"افعية ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي لد دراسة مقارنة"حتت عنوان 

 إتباع التعليمات اآلتية خالل اإلجابة : يسعدين أن أضع بني يديك عزيزي التلميذ ىذا ادلقياس وأرجوا منك

 : تعليمات تطبيق المقياس

جيرى ىذا ادلقياس بغرض عمل حبث علمي ،حاول أن تكون صريح يف استجابتك وفيما يلي رلموعة من 
العبارات ، ال توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،لكن ادلطلوب منك أن حتدد إجابتك دون أن ترتك عبارة 

 مكان واحدة بقدر اإل

 يوجد زمنا زلدد إلمتام ىذا ادلقياس ، لكن حاول أن جتيب بسرعة .ال 
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 :النشاط البدني كخبرة اجتماعية بُعد -1

بدرجة أوافق  اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
 كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

االتصال االجتماعي الناتج عن ممارسيت  11
 للرياضة لو أمهية كربى بالنسبة يل

     

األنشطة الرياضية اجلماعية أفضل ممارسة  10
 اليت يشرتك فيها عدد كبري من األفراد

     

يف ادلدرسة ينبغي االىتمام بدرجة كبرية  10
مبمارسة األنشطة الرياضية اليت تتطلب 

 العمل اجلماعي والتعاون

     

أىم ناحية جتعلين أمارس الرياضة أنين  10
أستطيع من خالل ممارسيت للرياضة أن 

 بالناسأتصل 

     

من بني األنشطة الرياضية أفضل بصفة  10
خاصة األنشطة اليت أستطيع ممارستها مع 

 اآلخرين 

     

ال تعجبين بصفة خاصة األنشطة الرياضية  10
اجلماعية اليت يشرتك فيها عدد كبري من 

 الالعبني 

     

أفضل ممارسة األنشطة الرياضية اليت يستطيع  10
 اإلنسان ممارستها مبفرده 

     

إن االتصال االجتماعي اليت تتيحو ممارسة  10
 الرياضة ال ميثل بالنسبة يل أمهية قصوى

     

 

 

 

 



 :النشاط البدني للصحة واللياقة بُعد  -0

بدرجة  أوافق اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
 كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

يف درس الرتبية الرياضية ينبغي الرتكيز على  11
 القيمة الصحية للرياضة

     

ال أفضل األنشطة الرياضية اليت متارس  10
 الكتساب الصحة واللياقة البدنية

     

اذلدف الرئيسي دلمارسيت للرياضة ىو  10
 اكتساب الصحة

     

أفضل األنشطة الرياضية اليت حتافظ على  10
 اللياقة البدنية

     

عند اختياري لنشاط رياضي يهمين جدا  10
 فائدتو من الناحية الصحية  

     

الصحة فقط بالنسبة يل ىي الدافع الرئيسي  10
 دلمارسة الرياضة

     

الوقت الذي أقضيو يف ممارسة التمرينات  10
الصباحية ميكن استغاللو بصورة أحسن يف 

 أنشطة أخرى

     

أعتقد أنو من األمهية القصوى ممارسة  10
األنشطة الرياضية اليت ذلا فائدة كربى 

 بالنسبة للصحة

     

ال أفضل ادلمارسة اليومية للرياضة ألجل  10
 الصحة فقط

     

ادلزايا الصحية دلمارسة الرياضة ىامة جدا  11
 يل بالنسبة

     

ممارسة التمرينات الرياضية اليومية ذات أمهية  11
 قصوى بالنسبة يل

     

 

 



 :بُعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة -0

بدرجة  أوافق اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
  كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

األنشطة الرياضية اليت ترتبط بقدر أفضل  11
بسيط من اخلطورة عن األنشطة الرياضية 

 اليت ترتبط بقدر كبري من اخلطورة

     

أفضل األنشطة الرياضية اليت تتضمن القدر  10
 الكبري من اخلطورة

     

ال تناسبين ادلمارسة ادلتكررة لألنشطة  10
 الرياضية اخلطرة

     

األنشطة الرياضية اليت ترتبط ال أميل إىل  10
 بادلخاطر واالحتماالت الكبرية لإلصابات

     

إذا طُلب مين االختيار فإنين أفضل األنشطة  10
اخلطرة عن األنشطة الرياضية غري اخلطرة أو 

 األقل خطورة

     

تسلق إذا طلب مين االختيار فإنين أفضل  10
 العالية األشجارعن  األشجار القصرية 

     

األنشطة الرياضية اليت تتطلب اجلرأة وادلغامرة  10
 أفضلها إىل أقصى مدى

     

أفضل األنشطة الرياضية اليت ترتبط  10
 بلحظات من اخلطورة

     

تعجبين األنشطة الرياضية اليت تتطلب من  10
 الالعب السيطرة على ادلواقف اخلطرة

     

 

  

 

 



 : بُعد النشاط البدني كخبرة جمالية  -0

بدرجة  أوافق اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
  كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

أعظم قيمة للنشاط الرياضي ىي مجال  11
 (التلميذة) التلميذاحلركات اليت يؤديها 

     

تعجبين األنشطة الرياضية اليت ُتظهر مجال  10
 (التلميذةأو ) التلميذحركات 

     

يف درس الرتبية الرياضية ينبغي وضع أمهية   10
 كربى على مجال احلركات

     

الرياضة تتيح الفرص ادلتعددة إلظهار مجال  10
 احلركات البشرية

     

أفضل بصفة خاصة األنشطة الرياضية اليت  10
 هتدف إىل إشباع التذوق اجلمايل أو الفين

     

بسعادة ال حدود ذلا عندما أشاىد أحس  10
 قوة التعبري ومجال احلركات  الرياضية

     

األنشطة الرياضية اليت تتطلب فن ومجال  10
 احلركات أعطيها الكثري من اىتمامايت

     

األنشطة الرياضية اليت تستخدم اجلسم   10
كوسيلة للتعبري مثل احلركات التعبريية والباليو 

 أنواع األنشطةأعتربىا من أحسن 

     

أستطيع أن أمضي عدة ساعات يف  10
مشاىدة بعض حركات الرشاقة أو احلركات 

اليت تتميز بالتوافق اجليد مثل حركات 
 اجلمباز والباليو

     

 

 

 

 



 التوتر:  لخفضبُعد النشاط البدني   -0

بدرجة  أوافق اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
  كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

ادلمارسة الرياضية ىي غالبا الطريق الوحيد  11
 إلزالة التوترات النفسية

     

ىناك فرص كثرية تتيح لإلنسان االسرتخاء  10
من متاعب عملو اليومي مثل ممارسة 
 الرياضة أو مشاىدة ادلباريات الرياضية

     

ادلمارسة الرياضية تعترب بالنسبة يل أحسن  10
 فرصة لالسرتخاء

     

ادلمارسة الرياضية ىي الطريق العملي للتحرر  10
 النفسية  االضطراباتمن 

     

ىناك العديد من األنشطة متنحين االسرتخاء  10
 بدرجة أحسن من ممارسة الرياضة

     

 أشعر بأن الرياضة تعزلين متاما عن ادلشاكل 10
 ادلتعددة للحياة اليومية

     

ادلمارسة الرياضية تستطيع أن جتعلين سعيداً  10
 بصورة حقيقية

     

ادلمارسة الرياضية ال أعتربىا وسيلة ىامة من  10
 وسائل الرتويح

     

عدم ممارسة النشاط الرياضي تضيع مين  10
 فرصة ىامة لالستجمام واالسرتخاء

     

 

 

 

 

 



 بُعد النشاط البدني للتفوق الرياضي:   -0

بدرجة  أوافق اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم 
  كبيرة

لم أكون  أوافق
 رأي بعد

أعارض  أعارض
 بدرجة كبيرة

أستطيع أن أمارس التدريب الرياضي الشاق  11
يوميا إذا كان ذلك يعطيين فرصة عضوية 

 الرياضية الوطنيةإحدى الفرق 

     

ال أستطيع أن أحتمل التدريب اليومي  10
العنيف طوال العام لكي أستعد لالشرتاك يف 

 ادلنافسات الرياضية

     

تعجبين األنشطة الرياضية اليت حتتاج إىل  10
تدريب منتظم لفرتات طويلة واليت يقيس 

فيها الالعب قدرتو يف ادلنافسات ضد 
 عايل من ادلهارةمنافسني على مستوى 

     

ال أفضل أي نشاط رياضي يزداد فيو الطابع  10
 التنافسي بدرجة كبرية  

     

أعتقد أن النجاح يف البطوالت الرياضية  10
يتأسس على إنكار الذات والتضحية وبذل 

 اجلهد

     

نظرا ألن ادلنافسة مبدأ أساسي يف اجملتمع  10
ممارسة فعلى ذلك ينبغي التشجيع على 

األنشطة الرياضية اليت يظهر فيها الطابع 
 التنافسي بصورة واضحة

     

أفضل مشاىدة أو ممارسة أنواع األنشطة  10
الرياضية اليت ال تأخذ طابع اجلدية وال حتتاج 

 إىل وقت طويل ورلهود كبري  

     

جيب عدم االىتمام مبحاولة الفوز يف  10
 الرياضة بدرجة زائدة عن احلد

     

 


