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 مقدمة
 

 
  أ

 : مقدمة

وتطور  تعترب الرتبية البدنية والرياضية يف عصرنا هذا ظاهرة إجتماعية وحضارية ميكننا من خالهلا قياس مدى تقدم
ا تلعب دورا هاما يف خلق العالقات الطيبة واحلسنة وتوثيقها بني الشعوب وذلك من خالل ،الشعوب واألمم  كما أ

والتعاون والسعي من أجل حتقيق هدف مشرتك أال وهو تطوير جمال الرتبية البدنية والرياضية  تبادل اخلربات والتجارب
يتعب ذهنه طوال النهار يف الدروس النظرية وهو جالس على مقعد ميذ الذي فالتل،وتنميتها داخل املؤسسات الرتبيوية 

ال يبدي أية حركة ويكون خاضع لقوانني تضبطه داخل القسم وتقيد حريته حيتاج اىل راحة ذهنية لبعض الوقت 
  .للرتويح عن نفسه

الرتبوي الشامل فهي جزء من الرتبية العامة ومبا أن الرتبية البدنية والرياضة هي نظام تربوي عميق اإلندماج بالنظام 
ومظهر من مظاهر العملية الكلية للرتبية وممراستها من بني األنشطة التعليمية الرمسية املقررة طيلة حياة التلميذ الدراسية 

  .حتت رعاية أستاذة خمتصني ومؤطرين مهمتهم حتقيق أهداف املنظومة الرتبوية

رياضية مادة أساسية مقررة من طرف وزارة الرتبية والتعليم ال تقل أمهية عن املواد وملا كانت الرتبية البدنية وال
إال إن هذه ، دف أساسا إىل تدريب وتعليم التالميذ على ممارسة األنشطة البدنية يف إطار تربوي منظم ،األخرى 

هذه اجلوانب جند اجلانب ومن بني ،االخرية ترتك بعض اإلنعكاسات واألثارعلى خمتلف جوانب شخصية املراهق 
ومن أثار الرتبية  ،النفسي الذي يعترب من أهم اجلوانب فيها ملا له من دور هام يف بناء الشخصية والتحصيل العلمي 

ا ترحيه من روتني وتعب الدراسة والضغوطات اليومية وجتدد فيه طاقاته من  البدنية والرياضية على املراهق نفسيا جند أ
ا تعمل على ترييض جسمه لطرد ،أجل العمل أكثر ا على اجلانب اجلسمي للمراهق فنجد أ كما جند إنعكاسا

  .الكسل واخلمول منه فالتلميذ الرياضي يكون أكثر نشاطا وحيوية من زمالئه غري الرياضيني

البدنية  وأصبحت حصة تربية، ونظرا هلذه األمهية فقد أدرجت ضمن الربامج التعليمة ويف كل األطوار التعليمية 
ا تتميز عن باقي املواد التعليمية  فهي ،والرياضية مادة أساسية ضمن برنامج دراسي يف مرحلة التعليم الثانوي حيث أ

ا تؤثر على ،العملية الىت يكتسب الفرد من خالهلا أفضل املهارات البدنية والنفسية واللياقة من خالل األنشطة  وكو
ما ميثالن وحدة واحدة ،توافق بني هذه اجلوانب اجلسمية والنفسية املراهق تأثريا فعاال ألن هناك  الواحد منها ،حيث أ

  ."العقل السليم يف اجلسم السليم "وإرشاد الفرد إىل الطريق السلم وفكرة ،  يزود االخر بالقوة

ا ومعرفة أمهية إنعكاسات  حناول إضهار وإبراز الرتبية البدنية والرياضية من خالل حبثنا هذا هذه املادة وتأثريا
اته الدراسة حتت عنوان ، النفسية واجلسمية على تالميذ املرحلة الثانوية ومن هنا كان إهتمامنا وإختيارنا لنقوم 

ا النفسية واجلسمية على تالميذ املرحلة الثانوية"الشامل  وملعاجلة هذا املوضوع " الرتبية البدنية والرياضية وتأثريا
حيث بدأنا باجلانب التمهيدي وفيه تطرقنا  إىل : ة كالتايل ماؤل الدراسة وضعنا خطة حبثية مقسولإلجابة على تس

موضوع الدراسة حتديد إشكالية املوضوع بشكل منهجي وتدرجيي إنطالقا من العام إىل اخلاص وصوال إىل طرح 



 مقدمة
 

 
  ب

أمهية الدراسة وأهدافها مث أسباب  وبعدها، وحتديد فرضيات البحث ، التساؤل الرئيسي متبوعا بالتساؤالت الفرعية 
  .إختيار املوضوع وبعد ذلك حتديد الفاهيم واملصطالحات واخريا الدراسات السابقة لبحثنا هذا 

  .حيث تناولنا فيه الرتبية البدنية والرياضية : أما اجلانب النظري فيتكون من الفصل األول 

  .واجلسمية مت التطرق فيه ملوضوع األثار النفسية :الفصل الثاين 

  .فقد تضمن موضوع املراهقة: الفصل الثالث

  :ويأيت بعد هذا اجلانب التطبيقي ويقسم إىل فصلني ومها 

ال املكاين والزماين وكذا : الفصل االول  الطرق املنهجية للبحث تطرقنا فيه إىل املنهج املستخدم يف الدراسة وا
  .حث وكيفية إختيارها ويف األخري ادوات الدراسةالشروط العلمية لألداة وجمتمع البحث مث عينة الب

تناولنا فيه عرض البيانات وحتليلها مث نتائج الدراسة ويف النهاية مت وضع خامتة ومالحق الدراسة : أما الفصل الثاين
  .واملراجع
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  :اإلشكالية1-
بصفة عامة وبنسبة لتالميذ داخل املؤسسات التعليمية بصفة خاصة  لإلنسانالبدنية جزء هام بالنسبة  تعترب الرتبية

ا  وإمنافقط البدين تتوقف على اجلانب ال اليتالبدنية  األنشطةتعود عليه من جراء ممارسة  اليتمتده ببعض الفوائد  أل
أمهية  إىلأشارة  اليتولعل أقدم النصوص . واملهارية اجلوانب النفسية واحلركية واملعرفية إىلعة متتد أثارها االجيابية الناف

على املواطن أن ميارس التمرينات البدنية للمحافظة على اللياقة  إن" الرتبية البدنية على مستوى القومي ماذكره سقراط 
  ".عا الداعي د إذاطن صاحل يقدم شعبه ويستجيب لندا الوطن البدنية كموا

فقط عندما يلعب ويعتقد املفكر  إنسانيكون  اإلنسان إن" .مجاليات الرتبية"يف رسالته " تشيلر"كما ذكر املؤلف 
بل على  لأللعابويقول أنه ال يأسف على الوقت الذي خيصص  اإلرادةأن الرتبية البدنية متدنا بتهذيب " رايد"

  1.ري وجهالنقيض فانه الوقت الوحيد الذي ميضى على خ
جند أن الرتبية البدنية والرياضية تظهر من خالل ما يستثمره التلميذ من املكتسبات  إليهومن خالل ما تطرقنا 

قد يتأثر الفردببعض العوائق و خالل النشاط البدين الرياضي وكما يلتمس منه الفرد الراحة النفسية واجلسمية 
  .الىت تؤاثر سلبا على شخصية التلميذ،واملشاكل

املواطن املتمكن من تشكيل  إعدادمن املؤكد للعام واخلاص أن الرتبية البدنية والرياضية تعترب عنصرا قويا وفعاال يف و 
حياته واملتكيف مع جمتمعه املستعد لتطورات العصر، وتلعب الرتبية البدنية والرياضية دورا هام وهذا ملا ترتكه من أثار 

بل أوسع من ذلك فربامج الرتبية البدنية والرياضية حتت . ت جمرد تدريبات بدنية خمتلفة على ممارسيها ، فرباجمها ليس
املريب املؤهل تساعد على جعل املراهق املتمدرس أكثر اتزان وواعيا منه لسلوكاته كونه مير مبرحلة نضج تدفعه  إشراف

ما يتعلم سلوكات  افهو كثري كاإلحساس بالرجولة عند الذكور وجوده وفرض ذاته   إلثباتملمارسة سلوكات عديدة 
ا عديدة  عن طريق مالحظته ملا حييط به، وهلذا فالرتبية البدنية والرياضية حتمل يف معانيها أمهية بالغة من خالل تأثريا

  :نطرح التساؤل التايل  النفسية واجلسمية،وعليه من هنا
  ؟فسية واجلسمية ثر حصة الرتبية البدنية والرياضية على التلميذ من الناحية النؤ هل ت

  :التساؤالت الفرعية
 لتلميذ؟لهل حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب النفسي -
 لتلميذ؟لهل حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب اجلسمي -

 
                                                

  2012،جامعة ورقلة،مذكرة تخرج دور حصة التربیة البدنیة والریاضیة في التخفیف من القلق النفسي لدى تالمیذالطور المتوسط،رابحي عبد العزیز 1
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  :لدراسةاات فرضي-2
  :الفرضية العامة

  .الناحية النفسية واجلسميةثر حصة الرتبية البدنية والرياضية على التلميذ من ؤ ت
  :الفرضيات الجزئية

 .لتلميذلحلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب النفسي  -
                                                                                 .لتلميذلحلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب اجلسمي  -

  :أهمية البحث-3
ــة مــن أهــم املراحــل  ــه فهــي تســاهم بشــكل كبــري يف  الــيتتعتــرب املرحلــة الثانوي شخصــيته تكــوين جيتازهــا التلميــذ يف حيات

ـــافس  ـــة يف التن ـــه روح احلمـــاس والرغب ـــار مـــ،وتقـــوى لدي ـــة والرياضـــية كمـــادوباعتب ـــة البدني ـــة يف املنظومـــة  ةادة الرتبي إجباري
ولـذا حبثنـا هـو ، فالتلميـذ حيتـاج إىل ممارسـات رياضـية جتعلـه أكثـر تكيـف ملسـايرة العصـر والتطلـع حنـو املسـتقبل ،الرتبوية

ـــة مـــن النـــوا ـــارة عـــن دراســـة حنـــاول مـــن خالهلـــا أن نعـــرف تـــأثريات هـــذه املـــادة احليوي مية علـــى حي النفســـية واجلســـعب
ا جمرد ألعاب ال غري،التلميذ   .وكذا ابراز دور الرتبية البدنية والرياضية يف تصحيح اعتقاد الكثري من الذين يعتربو

  :أهداف البحث -4
ــة والرياضــية املدرســية  إن ــاري تأثعلــى  وبــاألحرى) الثانويــة(حبثنــا هــذا يتمحــور بشــكل عــام علــى الرتبيــة البدني النفســية  ا

  :تمثل يفالتلميذ يف املرحلة الثانوية وتستهدف دراستنا نقاط أساسية وت واجلسمية لدى
 معرفة تأثريات الرتبية البدنية والرياضية على اجلانب النفسي واجلسمي لتلميذ. 

  حتدث عند التلميذ اليتنوعية التأثري معرفة. 

  س مكانة الرتبية البدنية والرياضية باملدار  إىللفت انتباه الكثري من الفئات.  

  :أسباب اختيار البحث -5 
 :أسباب موضوعية-أ
 عدم اعطاء االمهية الالئقة حلصة الرتبية البدنية والرياضية يف املدارس 
 ابراز األمهية األكادميية للرتبية البدنيةوالرياضية 
 ال  اثراء مكتبتنا ببحوث ختص هذا ا
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 :أسباب ذاتية-ب
 الرغبة الكبرية يف اجناز هذا املوضوع 
 املوضوع جيد ومل يتطرق اليه الكثري كون هذا 

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات -6
من أجل حتقيق التواصل بني الباحث والقارئ، نرى أنه من الضروري تقدمي حتديدا للمفاهيم واملصطلحات الدالة واليت 

يـة ذلــك يف يتمحـور عليهـا موضــوع البحـث، حــىت نبسـط للقــارئ وتكـون لـه رؤيــة واضـحة حــول دواعـي اســتعماهلا وأمه
  :الفهم اجليد للبحث، وتعترب أهم املفاهيم واملصطلحات الواردة يف حبثنا هي

  :التربية البدنية والرياضية 6-1
ا مل يتغــري فالرتبيـــة  - لقــد تعــددت مفــاهيم الرتبيــة البدنيةعنـــد العلمــاء وان جنــدها ختتلــف يف شـــكلها فــان مضــمو

ين جترييب هدفه تكوين املواطن الصاحل أو الالئق من الناحية البدنية والعقلية البدنية جزء متكامل من الرتبية العامة وميدا
  2 .واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق الوان من النشاط البدين

تعمــل علــى حتقيــق أغراضــها عــن طريــق النشــاط احلركــي املختــار الــذي يســتخدم ،هــي مظهــر مــن مظــاهر الرتبيــة  -
ذي يتمتـع بــالنمو الشـامل املتـزن مــن النـواحي البدنيــة والنفسـية واالجتماعيــة حـىت ميكنــه الــ ـدف خلـق املــواطن الصـاحل

  3.التكيف مع جمتمعه ليحيا حياة سعيدة حتت اشراف قيادة واعية
  :التعريف االجرائي

من .الرتبية البدنية والرياضية جزء مكمل للرتبية العامة تعمل عل احلرص أن ينشأ الفرد على أحسن ما ينشأ علية 
دف  قوة جسم وسالمة البدن وحيوية ونشاط عن طريق األنشطة املختارة اليت متارس بقيادة واشراف أساتذة ،وهذا 

  .قة من اجلوانب البدنية والنفسيةاعداده بصفة الئ
  :تعريف المراهقة  لغة وصطالحا 6-2
  :لغة-

  .وراهق الغالم أي قارب احللم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق " راهق"هي من الفعل 
ذا املعىن الفىت الذي يدنو من احللم ومعىن املراهقة باالجنليزية ،تعين االقرتاب والدنو من احللم -     واملراهقة 

                                                
 57ص.1968القاھرة مصر .دار المعارف ،التربیة وطرق التدریس ،صالح عبد العزیز  2
  25ص 2000، 1ط.مركز الكتاب للنشر ،القاھرة ،ضیة تكنولوجیا التعلم في التربیة الریا،عبد الحمید شرف  3
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adolescence ــــ ــــرتاب مــــن النضــــج البــــدين واجلســــمي  adolescere ينواملشــــتقة مــــن الفعــــل الالتي ومعناهــــا االق
اية الطفولة وبداية الرشد فاملراهق مل يعد طفال وليس راشدا   4.واالنفعايل واالجتماعي واملراهقة تقع بني 

  :اصطالحا-

ا املرحلة مابني  تعرف املراهقة على ا.هقةاملرا وهذا التحديد غري دقيق ألن ظهور سنة20سنة اىل  12أ  ومد

  .والظروف البيئية والعوامل االجتماعية حسب اجلنس خيتلفان

ا فرتة احلياة الواقعية بني البلوغ والنضج وتتميز بتغريات جسمية ونف كاحلساسية ،سية ملحوظةتعرف املراهقة على أ
ردة حبيث يصبح هناك اهتمام باملظهر والدين   .الزائدة والوقوع على القيم ا

الرشد واشراف القوى العقلية سن ي مرحلة ميكن حتديدها ببدء النضج الوظائف اجلنسية وتنتهي بواملراهقة ه
  5.املختلفة على امام النضج

  :التعريف االجرائي
تبـــدأ بـــالبلوغ وتنتهـــي بالرشـــد تصـــحبها تغـــريات جســـمية عقليـــة ،املراهقـــة هـــي مرحلـــة انتقـــال مـــن الطفولـــة اىل الرجولـــة 

  .وانفعالية 
  :حالة النفسيةتعريف ال 6-3

ا التوافق بني الوظائف النفسية للفرد وشعوره بالرضاوالسعادة مع ذاته واألخرين ووعيه بذاته وبالتفاعالت  تعرف بأ
  6.مع جمتمعه وقدرته على اشباع حاجاته دون الوقوع يف صراع مع نفسه ومع األخرين

  :التعريف االجرائي
  تلفةهي التوافق التام بني الوظائف النفسية املخ

  :تعريف الحالة الجسمية 6-4
ــالقوة  ــا التوافــق بــني الوظــائف اجلســمية للفردمــع القــدرة علــى مواجهــة الصــعوبات احمليطــة بــه مث االحســاس ب تعــرف بأ

  7.والنشاط واحليوية
  :التعريف االجرائي

  املختلفةاجلسمية  هي التوافق التام بني الوظائف
                                                

    288ص، 2002،لبنان ، بدون طبعة ، دار الكتاب الجامعي ،علم النفس الطفولة والمراھقة ،على الھنداوى 4
  36ص،2002،بیروت،بدون طبعة ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، سیكولوجیا النمو ، عبد الرحمان العیسوي  5
  29ص.2015الطبعة األولى .عمان . دار المیسر للنشر والتوزیع والطباعة. الصحة النفسیة.اللطیف أبو أسعد  أحمد عبد 6
7 http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=10968 
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  :الدراسات السابقة-7
  :اعداد الطالب حنيش عمر حتت عنوان  من :الدراسة األولى

تأثري ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية على التكيف النفسي االجتماعي لتالميذ التعليم املتوسط دراسة مقارنة "
  .2010/2011جامعة بسكرة رسالة ماجيستري" بني املمارسني والغري املمارسني 

  :مشكلة الدراسة
  ية والرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط تؤثر يف التكيف النفسي االجتماعي للتالميذ؟هل ممارسة حصة الرتبية البدن

  :الفرضيات
  :الفرضية العامة

  .ان ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط ثؤثريف التكيف النفسي االجتماعي للتالميذ-
  :الفرضيات اجلزئية

ائيةعلى مقيـــاس التكيــــف النفســـي االجتمــــاعي بـــني تالميــــذ املـــدارس املتوســــطة توجـــد فــــروق ذات داللـــة احصــــ 1
  .املمارسني والغري املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية

توجـــد فــــروق ذات داللـــة احصــــائيةعلى مقيـــاس التكيــــف النفســـي االجتمــــاعي بـــني تالميــــذ املـــدارس املتوســــطة  2
  .حسب اجلنس املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضية

  :النتائج المتوصل اليها
  وجود فروق ذات داللة احصائية على مقياس التكيف النفسي االجتماعي بني التالميذ املمارسني

 .والغري املمارسني لصاحل التالميذ االممارسني
  ال وجود فروق ذات داللة احصائية على مقياس التكيف النفسي االجتماعي بني التالميذ املرحلة

 .طة حسب اجلنساملتوس
  ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط تؤثر يف التكيف النفسي االجتماعي

 .للتالميذ
  :عنوان تيوسف عمر حت، بوداود طارق بمن إعداد الطال :الدراسة الثانية

ا النفسية واالجتماعية والصحية على املراهق "   "سنة18-15الرتبية البدنية ومدى تأثريا
  رسالة ليسانس.2008/2009جامعة األغواط سنة 
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  :مشكلة الدراسة
  األثر الدي تلعبه حصة تربية البدنية والرياضية على املراهق املتمدرس؟ وما ه

  :الفرضيات
  .تلعب حصة تربية البدنية والرياضية دورا اجيابيا ينعكس على املراهق املتمدرس*
  .أثري على اجلانب النفسي للمراهقحلصة تربية البدنية والرياضية ت*
  .حلصة تربية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب االجتماعي للمراهق* 
  .تؤثر حصة تربية البدنية والرياضية على صحة املراهق*

  :النتائج المتوصل اليها
  . تؤثر حصة تربية البدنية إجيابيا على اجلانب النفسي-
تمعتساعد حصة تربية البدنية على اال-   .ندماج يف ا
  .تدعيم وعي التالميد بأمهية هذه املادة من أجل مساعدة النشاط الرياضي بصفة عامة-
  .المدارس جيب التنسيق بني الرياضة ومؤهلني نفسانيا حملاربة االمراض النفسية على مستوى-
  .وإعطاء املكانة احلقيقية ملادة تربية البدنية، تطوير الرياضة املدرسية-

  
  
 



                        
 

النظريالجانب     
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 :تمهيد
 سواء ممارستها، عند منها جتنيها اليت للفوائد نظرا الفرد حياة يف ومهما فعال عنصرا والرياضية البدنية الرتبية تعترب

تمع، مع واالندماج والتكيف قوية شخصية تكوين على تساعد واليت االجتماعية أو واجلسمية النفسية الناحية من  ا
 واألخوة واملعرفة املسؤولية وروح كاحلرية األمة تفيد اليت األساسية القيم تطوير على يةوالرياض البدنية الرتبية تعمل كما
 .اجلهد وبذل

 بل فقط اجلسمية الرتبية على تعمل ال والرياضية البدنية الرتبية فإن الرياضي االجتماع علم علماء أراء وحسب
 الدول يف احلال هو كما والرياضية، البدنية بيةللرت  األمهية نفس نعطي أن فيجب العامة الرتبية عملية يف تساهم
 املدرسة يف والرياضية البدنية الرتبية فممارسة احلضاري، تفوقها إبراز أجل من بينها فيما تتنافس أصبحت اليت املتقدمة
 ماعية،االجت العالقات وحتسني والنفسية احلركية القدرات وتنمية عليها واحملافظة ألطفالنا الصحية احلالة يتضمن
 وذلك مرهقة دروس بعد للراحة كوقت أو الدراسي الربنامج داخل حشو والرياضية البدنية الرتبية أن يرى والبعض

 والذي للرتبية العام النظام يف يندمج الذي الرتبوي النظام مبثابة تعترب اليت املادة هذه أمهية حول الثقايف للجهل نتيجة
  .اليومية احلياة وعراقيل صعوبات ملواجهة النواحي مجيع من دالفر  تكوين إىل مباشرة بطريقة يهدف
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  :التربية العامة 1

  :المقصود بها

التغذية : العربية معناها الرتبية هي تبليغ الشيء إىل كماله، وهي كلمة مشتقة من الفعل رىب يربوا والذي يعين، ويف
اإلدراك أو التوحيد أو القيادة، أي  السياسة أومبعىن  ملسلمنيوالتهذيب للزيادة أو النمو وتستخدم عند املفكرين ا

   .قيادة الفرد من حالة إىل أخرى
قابل للتغيري، إذن اإلنسان  الرتبية تقوم على مسلمة مقبولة من طرف املنظرين واملفكرين واملطبقني وهي أن اإلنسان

م هلا حيث يرى أرسطو دم للرتبية،قابل للرتبية، ولكن اختلفت نظرة املفكرين أو الباحثني منذ الق : واختلفت تعريفا
ا إعداد العقل لكسب العلم كما تعد األرض للنبات أو"    .1"الزرع أ

يأ بعد  الرتبية هي العمل الذي تقوم به األجيال الناضجة حنو األجيال اليت مل تنضج: " ويقول دوركامي أو 
دف العقلية واجلسمية اليت  إىل أن يثري أو تنمي لدى الفرد احلاالت االخنراط يف سلك احلياة االجتماعية أو هي 

فالرتبية ليست خدمة زائدة . 2" للحياة يتطلبها منه جمتمعه السياسي يف عمومه ويتطلبها منه جمتمعه احمللي الذي يعده
تم تقدمها الدولة ألبنائها أو إمنا هي عملية بناء اجلسم والعقل وجزء ع ككل، بل هي األساس ال يتجزأ من بناء ا

إنتاجيا يف املقام األول ويقاس مرددوه مبقاييس اقتصادية حمفة، ولذا  ألي بناء آخر، ومن مث كان العمل الرتبوي عمل
اجتماعية أو ثقافية وإمنا هي فوق كل ضرورة من ضروريات التنمية االقتصادية الشاملة  فإن الرتبية ليست ضرورة

تمع املتخلف اقتصاديا متخلف تربويا: " حيث قال" جون ديوي" األمريكيأكده املريب  للمجتمع مثلما  .3"ا
  :مفهوم التربية البدنية والرياضية 2

) Wuest et Bucher )1990 لقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والرياضية بني الباحثني حيث عرف
دف إىل حتسني  ا هي العملية الرتبوية اليت  األداء اإلنساين من خالل وسيط، وهو األنشطة البدنية الرتبية البدنية بأ

الرتبية البدنية والرياضية إمنا هي مرادف للتعبريات  أن البعض يرى أن" لو مبكني" املختارة لتحقيق ذلك، وذكرت 
ات وبعد تعريفها لكل هذه التعبريات أوضحت أن تضمني هذه املكون التمرينات، األلعاب، املسابقات الرياضية،: مثل

والرياضية يعتمد على كون هذه الربامج منظمة أو عفوية تنافسية أو غري تنافسية، إجبارية أو  يف برامج الرتبية البدنية
                                                             

  .10، ص  1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، "أصول الرتبية والتعليم" تركي رابح،  - 1
  . 15 -11 ص ، 1968 األول، اجلزء مصر، املعارف، دار ،"التدريس وطرق الرتبية" د،يا عبد العزيز عبد صاحل - 2
 . 15 – 11 ص ، 1968 األول، اجلزء مصر، املعارف، دار ،"التدريس وطرق الرتبية" يد،ا عبد العزيز عبد صاحل - 3
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ال الوظيفي أو خارجة وغري ذلك من املتغريات، ولكنها أبت إىل أن تبدي برأيها يف اختيارية صياغة  داخل نطاق ا
  :التعريف على النحو التايل

واالجتماعية واللياقة من  بدنية هي العملية اليت يكسب من خالهلا الفرد أفضل املهارات البدنية والعقليةالرتبية ال"
  ".خالل النشاط البدين

العامة هدفا تكوين  الرتبية يربز تعريفا كوبسكي كوزليك بأن الرتبية البدنية جزء من) السابقة(ومن تشيكوسلوفاكيا 
   .1املختار لتحقيق اهلدف واجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين املواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا

حاجات الفرد من  تلك األنشطة البدنية املختارة لتحقيق:" ومن فرنسا وضع روبرت بوبان بأن الرتبية البدنية هي
دف حتقيق النمو املتكامل للفرد  .2"اجلوانب البدنية والعقلية والنفس حركية 

ا ومن بريطانيا العملية الرتبوية اليت  ذلك اجلزء املتكامل من: "ذكر بيرت أرنولد تعريفا للرتبية البدنية حيث يرى بأ
  . 3"بشكل رئيسي عرب النشاط املباشر تثري وتوافق اجلوانب البدنية، العقلية، االجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد

بني العديد من  يف مفهوم واحد، وإمنا تعددت مفاهيمها ومن هنا جند أن الرتبية البدنية والرياضية مل تنحصر
الرتبية البدنية تعمل على إنشاء  الباحثني فكل منهم أعطى رأيه اخلاص، ولكنهم يتفقون يف مضمون واحد مفاده أن

االت البدنية، االجتماعية، االنفعالية، العقلية مواطنا  من خالل النشاط البدين حىت يكون الفرد وتكوينه يف مجيع ا
  .خيدم وطنه صاحل

 :التشريعات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية في الجزائر 3
  :م 1976التربية البدنية والرياضية في الميثاق الوطني  3-1

كل اإلمكانيات اليت  على اجلزائر أن تنتهج سياسة جديدة وجريئة يف ميدان الرياضة حىت تتوفر للشبيبة اجلزائرية
  .دهار الطاقة البدنية واملعنويةتساعد على از 

لصحة وتطوير  إن أمراضا مثل سوء التغذية اليت فرضها االستعمار الفرنسي على جمتمعنا تفرض جهد خاص
  .شبيبتنا

                                                             
 .19ص  ، 1979 بغداد اجلامعة، مطبعة ،"نيةالبد الرتبية نظرية"  البصري، حسن قاسم - 1
 . 45ص  ، 1996 القاهرة، األوىل، الطبعة للنشر، الكتاب مركز ،"اللعب فلسفة: " احلماعمي حممد حممد  - 2
  .36ص  ، 2001 القاهرة، ،الثالثة الطبعة العريب، الفكر دار ،"الفلسفة التاريخ، املدخل، والرياضية البدنية الرتبية أصول" احلويل، أنور أمني -.   - 3
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لصيانة الصحة وحتسينها  شعب بصفة عامة تعترب شرطا ضرورياإن الرتبية البدنية والرياضية للسببية بصفة خاصة وال
ايةوتعزيز القدرة على ال ذا الصدد فإن من مبادئنا اعتبار  عمل ورفع مستوى املقدرة الدفاعية لألمة يف  األمر، و

وهي واحدة من احلقوق اليت يتعني على الدولة تأمينها  الرتبية البدنية والرياضية منفعة ال تقل ضرورة عن التعليم
كلية، وسوف تنفذ تدرجييا حسب ما تسمح به اجلزائرية تتبىن هذا املبدأ   للمواطن وللشباب منهم خاصة، والثورة

 الروح: "فضال عن املزايا اليت توفرها للفرد تسري وتطور خصال معنوية هامة مثل إمكانيات البالد، أن الرياضة
وزر هذه الكيفية ال تعترب جمرد تسلية بل ..." حسن التضامن، التعود على العالقات االجتماعية اجلماعية، األخوة،

ا  من نطاق مفاهيم العصر بوصفها أحد الفروع األساسية لكل سياسة تتناول تكوين اإلنسان، هلذه تتأكد أ
كلها  األسباب كلها يصبح تنظيم النشاط الرياضي جد أساسي من العمل على تكوين اإلنسان، هلذه األسباب

هذا فإن  من أجليصبح تنظيم النشاط الرياضي جد أساسي من العمل على تكوين الشبيبة وصيانة صحتها و 
يف الوقت الذي تزود  املؤسسات التعليمية كلها ستضمن املنشآت اليت تعطي قطاعات واسعة من األنشطة الرياضية

املؤسسات االقتصادية واالجتماعية تنظم وسائل  ناسب مع املدينة والقرية، كما أنفيه املدن والقرى مبركبات رياضية تت
مريب وأساتذة الرتبية البدنية حىت يتم تزويد كل أصناف  خاص لتكوين التسلية ملستخدميها وسوف يبذل جهد

ذه الكيفية تندمج شبيبتنا ضمن شبكة رياضية حقيقية تشمل كامل البالد وتتخذ  النشاطات بالتأطري الذي حتتاجه و
ا ال  فرديا ومجاعيا، أما االعتمادات اليت جيب حتفيفها لتحقيق هذه الرياضة طابع نشاط مجاهريي مفيد األهداف فإ

ا تساهم يف تعزيز واستثمار أفضل رأس مال متلكه األمة وهو الشبيبة واملواطن تعترب خسارة للبالد إذ   . 1أ
  :م 1976قانون التربية البدنية والرياضية لسنة  2- 3

  :حماور أساسية وهي 06يشري هذا القانون إىل 

  .امة للرتبية البدنية يف اجلزائرالقواعد الع - 1
 .م الرتبية البدنية وتكوين اإلطاراتتعلي - 2
 .تنظيم احلركة الرياضية الوطنية - 3
 .التجهيزات والعتاد الرياضي - 4
 .محاية ممارسي الرياضة - 5
  .الشروط املالية - 6

                                                             
  . 295 ص الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية ، 1976 لسنة الوطين امليثاق - 1
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  .وفيما يلي بعض هذه احملاور واليت ختدم عرض دراستنا

  :القواعد العامة للتربية البدنية والرياضية 3- 3

تعريف الرتبية البدنية مستوى إيديولوجية الدول  االشرتاكية  1976–10-23(  76 -81  القانون هذا حيتوي
لكل املواطنني، تنظم  والرتبية البدنية عامل إدماج وتكوين يف النظام الرتبوي الشامل وهي حق وواجب ،)السابقة

العسكرية، وعلى كل  الرتبوية وحىت نشاطات الرتبية البدنية والرياضية يف مجيع القطاعات الوطنية منها اإلنتاجية
اإلدارة الكبرية يف جعل ممارسة النشاطات البدنية  األشخاص املسامهة فيها وتقدمي يد املساعدة هلا فهنا نالحظ

  .والرياضية الدميقراطية مهما كان السن أو اجلنس
  :تعليم التربية البدنية وتكوين اإلطارات 3-4

االمتحانات واملسابقات، أما  وإلزامية يف) املنظومة الرتبوي( والتعليمالرتبية البدنية مادة تعليمية يف قطاع التكوين 
الرياضة والوزارات املعنية األخرى، أما تكوين  حمتوى الربنامج واملدة الزمنية للتعليم والتكوين فتحدد من طرف وزارة

  :اإلطارات فيشمل مخس مراحل
 ة والرياضية أساتذة مساعدين، أساتذة التعليمتكوين متعدد اجلوانب طويل املدة ألساتذة الرتبية البدني - 1

 .األساسي
 .تقين سام) مستشار(تكوين متخصص يف فرع الرياضة طويل املدى  - 2
  ).أعوان الطب الرياضي، التسيري الصيانة، اإلعالم(تكوين إطارات شبه رياضية  - 3
  :التجهيزات والعتاد والوسائل الرياضية 3-5

يئة  ماعات احمللية من أجل تشجيع وترقية وتنمية املمارسة البدنيةتسهر الدولة مبشاركة اجل:  64املادة  وعلى 
  .الوطين للتنمية املنشآت الرياضية املتنوعة وتكيفها مع متطلبات خمتلفة األشكال وذلك طبقا للمخطط

اللعب  ومساحات جيب أن حيتوي املناطق السكنية ومؤسسات الرتبية التكوين على املنشآت الرياضية:  65املادة 
منشأة رياضية على نفس املنوال  طبقا للمواصفات التقنية واألمنية، وميكن أيضا لكل جمموعة اقتصادية وإدارية إجناز

  .وينفس الشروط
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الرياضية  حتت الدولة وتشجع أحداث صناعات التجهيزات والعتاد الرياضي ضمانا لرتقية املمارسة:  68املادة 
  .وتطويرها

  :ية الجماهيريةالممارسة التربو  3-6

على مستوى الرتبية  ة اجلماهريية جزءا مكمال للربامجتعد املمارسة الرتبوي: من هذا القانون 08جاء يف املادة 
  .طريق التنظيم والتكوين على شكل تعليم مناسب، وتعد كيفيات األعضاء وشروط املمارسة عن

رياضية تنشأ مجعية  الوسط املدرسي واجلامعي ويف إطارتنص على أن املمارسة التنافسية اجلماهريية يف :  12املادة 
  .على مستوى كل مؤسسة

  :م 1989قانون المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها  4
  :األحكام العامة واألهداف 4-1

وكذلك األهداف  تطويرهاحيدد هذا القانون مبادئ تنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية ووسائل : 1املادة 
ا   .األساسية املنوط 

 سياق دائم التطور، املدرجة يف تعترب املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية جمموعة من املمارسات: 2املادة 
  .القيم اإلسالمية منسجم، مندمج يف احمليط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف مع مراعاة

  :البدنية والرياضية املمارسة يف ملنظومة الوطنية للرتبيةدف ا: 3املادة 

 .تفتح شخصية املواطن بدنيا وفكريا -
 .تربية الشباب -
 .احملافظة على الصحة -
 .إثراء الثقافة الوطنية بإنتاج القيم الثقافية واملعنوية -
 .حتقيق مثل التقارب، التضامن، الصداقة والسلم بيم الشعوب -
  .لنخبة قصد التمثيل املشرف للبالد على املساحة الرياضية للدولةالتحسني املستمر ملستوى ا -

  والرياضية تعد األلعاب والرياضية التقليدية جزءا ل يتجزأ من املنظومة الوطنية للرتبية البدنية:  04املادة 
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  :تنظيم الممارسات البدنية والرياضية 4-2

حسب  عتها وكثافتها وبأهدافها املتوجة وهي منظمةختتلف املمارسات البدنية والرياضية حسب طبي:  05املادة 
  . 1الرياضية اجلماهريية املمارسة الرتبوية اجلماهريية، املمارسة الرتفيهية اجلماهريية، املمارسة: األشكال التالية

  :استعمال المنشآت الرياضية 4-3

الثقايف للممارسات  ات الطابع الوطينيكون استعمال املنشآت الرياضية العمودية جمانا للتظاهرات ذ:  79املادة -*
  .الرياضية للمعاقني وما بني األحياء الرتبوية واملنافسات اجلماهريية يف الوسط املدرسي واجلماعي باألولوية للتنظيمات

  ختضع املنشآت الرياضية املشار إليها يف الفقرة السابقة من طرف أي هيكل أو أي فرد

  .ددة من طرف الوزير املكلف بالرياضةلكيفيات اتفاقية حسب الشروط احمل

احلركة الوطنية بالوسائل  اليت وردت يف قانون تنظيم املنظومة الرتبوية للرتبية البدنية والرياضية يدعم:  85املادة  -*
 1976أكتوبر  23بتاريخ  81/76 اجلديدة وينظم وينمي اجلهاز الوطين للثقافة البدنية والرياضية ويلغي قانون

  .2بالرتبية البدنية والرياضيةعلق املت

  :  04/10قانون  5

 14املوافق ل هجرية   1427مجادي الثانية عام  27املؤرخ يف  04/10قانون رقم   76/81ويأيت بعد قانون 
م 2004فيفري    :موضوع حبثنا اجلديد املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية نذكر منه املواد اليت 

الفكري للمواطنني  رتبية البدنية والرياضية اللتان تعتربان عنصرين أساسيني للرتبية يف التفتحتساهم ال:  02املادة  -*
يئتهم بدنيا واحملافظة على صحتهم   .و

التماسك  تشكل الرتبية البدنية والرياضية عامال هاما يف ترقية الشباب اجتماعيا وثقافيا ويف تدعيم قيم
  .االجتماعي

  .السن أو اجلنس ارسة الرتبية البدنية والرياضية حقا معرتف به لكل املواطنني دون متييز يفتعترب مم:  03املادة  -*

                                                             
  .314ص وتطويرها والرياضية البدنية للرتبية الرتبوية املنظومة بتنظيم يتعلق والذي م 1989 فيفري 14 يف املؤرخ 03 – 89 رقم قانون - 1
  .314ص وتطويرها، والرياضية البدنية للرتبية الرتبوية املنظومة بتنظيم يتعلق والذي 1989 فيفري 14 يف ؤرخامل 03 -89 رقم قانون  - 2
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كمادة إلزامية يف  تعليم الرتبية البدنية والرياضية إجباري يف كل أطوار الرتبية الوطنية ويدرج تدريسها:  06املادة  -*
  .برامج الرتبية والتكوين والتعليم املهنيني وتتوج بامتحانات

دف إىل النموميكن ممارسة الرتبية البدنية والرياضية على ا:  07املادة  -* احلركي والنفسي  ملستوى التحضريي و
  .للطفل

  .1حجم ساعي خمصص ملمارسة الرياضة املدرسية والرياضية اجلماعية:  11املادة  -*

  :أهداف التربية البدنية والرياضية وأبعادها 6
  :األهداف 6-1

هو حتقيق النوايا الرتبوية  طاق املقارنة بالكفاءات املعتربةاء تدريس مادة الرتبية والبدنية والرياضية يف نالسعي من ور 
دف إىل تنميةالشاملة يف إطار تكميلي مع املواد التع   :الكفاءات اخلاصة يف عدة جوانب ليمية األخر، وهي 

  :الجانب النفسي الحركي 6-1-1
 .يةتنمية القدرة احلسية والفكر  -
 .تنمية قوة اإلدراك، التوازن، التنسيق، إجناز حركات خمتلفة األشكال واألحجام -
 .القدرة على اختاذ القرار املناسب للفعل املرغوب فيه -
 .دف إىل تنمية احلركات املختلفة -
 تسمح بإكساب خربات حركية تؤهل التلميذ لالستجابة لكل احلاالت والوضعيات املتاحة والتعبري عن -

 .ياته احلركية يف حميط يسمح له بتنمية وتطوير كفاءاتهإمكان
  :الجانب الوجداني 6-1-2

  .عاطفي، للتعبري عن الثقة بالنفس يف التسيري التنظيم، التحكم يف إمكانياته ينفس

واألدوار املفيدة  ندماج فيها بفضل تبين املسؤولياتاجتماعي عاطفي، للتعبري عن قدرة التعايش مع اجلماعة واال
  .ليت ختدمها

 .دف إىل املشاركة الطوعية يف احلياة االجتماعية -
                                                             

 .17 ص ، 2004 فيفري 14 ل املوافق هجري، 1427 الثانية مجادى 27 يف املؤرخ 04/10 قانون - 1
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يف  تسمح بإكساب خربات وعالقات تؤهل التلميذ لالندماج يف اجلماعة وممارسة حق العضوية، الرغبة -
  التكيف مع الوضعيات الصعبة اليت تقتضي على العالقات االجتماعية اإلجيابية يف اجلماعة

تمع   . 1وا

  :لمعرفيالجانب ا 1-3- 6

العلمية واملعلومات  قرتحة، القدرة على توظيف املعارفالقدرة يف التعرف على النشاطات البدنية والرياضية امل
ذه النشاطات، ال   .العمل وحسن التبليغ قدرة على معرفة طرق تنظيم وتسيريالقبلية واآلنية املرتبطة 

  .دف إىل ضمان الصحة والوقاية واألمن

باستثمار املعلومات  إمكانية حترر عدة حلول والواجباتيف املعارف عند مواجهة املواقف، تسمح بإكساب توظ
املدرسي، ويأيت ذلك عن طريق ممارسة  ركية واملعرفية داخل وخارج احليزاملكتسبة، القدرة على تكييف تصرفاته احل

  .سلوكيات اجتماعية بواسطة النشاطات البدنية والرياضية

  :األبعاد 6-2

  .ساهم املادة يف تنمية الكفاءات املناسبة لألبعاد الرتبوية يف إطار التكوين الشاملكما ت

  :بعد المواطنة 6-2-1

 النزيهاملواطن الصاحل  د الدميقراطي، واهلدف منها تكوينعناصره التنموية هي البعد الوطين، البعد العاملي، البع
  .ء االجتماعيواحملب لوطنه واملتفتح على العامل واإلحساس باالنتما

  :البعد االجتماعي 6-2-2

 واالستهالكية، الرتبية مية، الرتبية السكانية والتنمويةتكمن عناصره التنموية يف الرتبية البدنية والبيئية، الرتبية العل
  .املقرتحة على التلميذ خالل املواد التعليميةالصحية والوقائية، اهلدف منها توظيف املعارف من 

  
                                                             

 .78 ص ، 2003 أفريل ،)األساسي التعليم يةمدير ( الوطنية الرتبية وزارة املتوسط، التعليم من األوىل السنة مناهج - 1
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  :لخلقيالبعد ا 6-2-3

املواجهة، حسن التعرف  اد، والتحكم يف االنفعاالت أثناءتكمن عناصره التنموية يف حسن تعامله مع احمليط واألفر 
تنمية القدرات واالندماج واالنتماء  بية لفائدة اجلماعة، واهلدف منهايف املواقف الصعبة، دعم األدوار اإلجيا

  .االجتماعي

  :ة العامةعالقة التربية البدنية بالتربي 7

عن عملية تربوية تتم  لعامة، حيث أن هذه األخرية عبارةتعد الرتبية البدنية والرياضية جزءا ال يتجزأ من الرتبية ا
والرياضية  رتبية البدنيةطريق برنامج ال ليت تنمي وتصون جسم اإلنسان، فعنعند ممارستها أوجه النشاطات البدنية ا

املهارات الالزمة لقضاء أوقات فراغهم بطرق مفيدة، كما  األطفال واملراهقنيوسليما بكسب  املوجه توجيها صحيحا
م املعيشية، وللحصول على أقصى فائدة تربوية من الرتبية ال م يشرتكون يف نشاطات التحسني منأ بدنية سلوكيا

ي حيدد تنمية وتطوير وتكيف ذمرتبطتني يبعضهما ارتباطا واضحا ومتفقتني الغرض واملعىن ال والرياضية والرتبية العامة
املختارة  وذلك عن طريق النشاطات الرياضية من كل النواحي، سواء اجلسمية أو االجتماعية أو االنفعالية، الفرد

  . 1بعرض حتقيق امسا القيم اإلنسانية وذلك حتت إشراف مؤهالت تربوية

  :أهمية التربية البدنية والرياضية للمراهق 8

من الناحية البدنية  يدان يهدف لتكوين املواطن الالئقوالرياضية هي جزء من الرتبية العامة ومإن الرتبية البدنية 
اختريت لغرض حتقيق هذه األهداف  ريق أنواع النشاطات البدنية اليتوالعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن ط

م و الشامل واملتزن للتالميذ وحتققاملدرسية فهي حتقق النم البدنية والرياضية اليت هلا دور هام جدا يف عملية  اختيارا
االنسجام يف كل ما يقوم به التالميذ من حركات، وهذا من الناحية  افق بني العضالت واألعصاب وزيادةالتو 

فهي البدنية والرياضية هلا تأثري على جسم وسلوك املراهق من الناحية البيولوجية، وكذا  البيولوجية، إذن فممارسة الرتبية
  .اجلانب النفسي واالجتماعي للتلميذ تؤثر على

  

  
                                                             

 .112 ص سابق، مرجع ،"والتعليم الرتبية أصول"  تركي، رابح - 1
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  :مفهوم درس التربية البدنية والرياضية 9

الرياضية يف املدرسة تشمل   ، فاخلطة الشاملة ملنهاج الرتبيةهو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية الرياضية
هذه األنشطة  يكتسبوا املهارات اليت تنظمها درسة وأنميارسها تالميذ هذه امل كل أوجه النشاط اليت يريد املدرس أن

  .مباشرة يصاحب ذلك من مصاعب مباشرة وغري باإلضافة إىل ما

 يتضمنها دفعةاليت  ب التالميذ كل املهارات املتعددةومبا أن املنهاج املباشر العام ال ميكن القيام بتدريسه وإكسا
سنة دراسية، وهي األخرى جزئت  اج العام إىل مناهج متعددة يف كلواحدة لذلك جلأ املختصون إىل تقسيم هذا املنه

) الدورة(الشهر مثال، مث قسمت هذه اخلطة  يف) دورة(ل ميكن تنفيذ كل مرحلة إىل أقسام صغرى أي إىل مراح
ليم يصاحبها من تع حدة اكتساب املهارات احلركية وماأو و  لتدريسالشهرية إىل أجزاء صغرى حىت وصلنا إىل وحدة ا

ذا املعىن هو حجر وا باشر وغري مباشر، وهذه الوحدة هيم وية يف كل مناهج درس الرتبية البدنية والرياضية، والدرس 
ندرس  لذا وجب أن. املناهج كلهاوالرياضية به اخلطة األوىل واهلامة ولو أردنا أن جنين الفائدة املرجوة يف  الرتبية البدنية

ناهج األساسي يف بناء م معلومات عن هذا احلجز ما ميكن منمجاال وتفصيال وأن نلم بكل الرتبية البدنية والرياضية إ
  .الرتبية البدنية والرياضية

  :برنامج التربية البدنية والرياضية 10

االت تعتربإن دروس الرتبية البدنية والرياضية وما تقدمه من فوائد لل غري كافية للوصول إىل  تالميذ يف خمتلف ا
تضفي عليه السعادة والبهجة وتكون أكثر  يعترب طوقا إىل كل األنشطة اليت مي اليت ذكرناها سابقا هذا ألن التلميذاملرا

الضغوطات وخاصة داخل األقسام إن مل تقل أسوار املدرسة  ة متخلصا بذلك من القلق وكذلك كلتفاعال وإجيابي
ن خالل دعم برنامج يستويف كل النقاط املذكورة وهذا م وظيفتها، وضع هلا تؤدي الرتبية البدنية والرياضية وحىت

ج أسوار املدرسة وسنعرض تكون خارج جمال هذا األخري وكذلك أنشطة خارجية تكون خار  الدروس بأنشطة داخلية
  :كل عنصر بشيء من التفصيل فيما يلي

  :النشاط الداخلي 1- 10

التالميذ من خمتلف  ضية وتظهر أمهيته يف مدى استفادةيايعترب النشاط الداخلي امتداد لدرس الرتبية البدنية والر 
وهو تلك األوجه من النشاط اليت  ة، أو النفسية االجتماعية وغريهاأوجه هذا النشاط سواء من الناحية البدنية احلركي
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أوقات الدوام الرمسي وغري مفيدة باجلدول  ميارسها التالميذ وينظفها ويشرف على تالميذها مدرسوا املادة خارج
يتعرض توقيت النشاط الداخلي مع اجلدول الدراسي باملدرسة،  ن داخل أسوار املدرسة وجيب أن الالدراسي وتكو 

للمدرسة مرة وأثناء احلصة أو عقي الدراسة أو فرتة العصر حيث يرجع التالميذ  يمكن ممارسة فبل بدأ الدرس األولف
  .املدرسة قريبة من بينهم أو أيام اجلمعة تثانية إذا كان

  :النشاط الخارجي 2- 10

يتيح  أسوار املدرسة فهو نشطة اليت ميارسها التالميذ خارجوتعترب استقرار للنشاط الداخلي وألنه يقوم على تلك األ
  .1لتحقيقها بدنية والرياضيةللتلميذ اكتساب العديد من القيام الرتبوية اليت تسعى الرتبية ال

يعتربون وحدة واحدة  رياضية والنشاط الداخلي واخلارجيومن هنا ميكن أن نستنتج أن درس الرتبية البدنية وال
  .واالجتماعية وكذلك العملية والنفسية ميذ، البدنية واملهارية واخلططيةيساهم يف جمملها يف تنمية مجيع نواحي التال

  :تعريف حصة التربية البدنية والرياضية 11

والكيمياء واللغة،  علوم الطبيعة واحلياة: دميية مثلحصة الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد األكاتعترب 
ا متده أيض اليت تغطي اجلوانب الصحية والنفسية  ا بالكثري من املعارف واملعلوماتولكنها ختتلف عن هذه املواد لكو

لتكوين جسم اإلنسان، وذلك باستخدام األنشطة  انب العلميةلومات اليت تغطي اجلو واالجتماعية، باإلضافة للمع
والفردية، واليت تتم حتت اإلسراف الرتبوي ألساتذة أعدوا هلذا  اجلماعية: نات واأللعاب املختلفةاحلركية مثل التمري

  . 2الغرض

رنامج الرتبية البدنية ب رياضية هي الوحدة األوىل يفمن خالل هذين التعريفني نستنتج أن حصة الرتبية البدنية وال
وتطوير مستوى اجلانب احلركي واملهاري   من خالهلا يتسىن لألستاذ تعليموالرياضية يف خمتلف املدارس التعليمية واليت

  .وطرق تعليمية من مترينات وألعاب بسيطة ت الرياضية، وذلك يف حدود أساليبملختلف الفعاليا

  

  
                                                             

 .152-151، ص 1997 القاهرة، الفكر، دار ،"الرياضية الرتبية يف املعاصرة املناهج" خطايبية،  زكي تكرو. د - 1
 .94 ص ، 1990 سنة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"دنيةالب الرتبية وطرق نظريات"  وآخرون، بسيوين عريف حممد - 2
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  :والرياضيةماهية وأهمية حصة التربية البدنية  1- 11

تتضح من خالل تعاريف  علها ختتلف عن باقي احلصص األخرىللحصة الرتبية البدنية والرياضية أمهية خاصة جت
حصة الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال  تعترب: والذي يقول" حممود عوض البسيوين"بعض العلماء جند من بينهم 

ا متد التالميذ ة ولكن ختتلفاملواد األكادميية مثل العلوم، الكيمياء واللغ مهارات وخربات حركية  عن هذه املواد بكو
ثل واملعلومات بتكوين جسم اإلنسان وذلك باستخدام األنشطة احلركية م ها متدهم أيضا الكثري من املعارفولكن

  . 1اليت تتم حتت اإلشراف الرتبوي من مربني أعدوا هلذا الغرض التمرينات واأللعاب املختلفة،

احلركية وينطلقون بكل  اضية يف اكتساب التالميذ القدراتأمهية حصة الرتبية البدنية والري" أمحد خاطر" دد وحي
  . 2قوائم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حظا من غريهم

 البدنية والرياضية يف إن حصة الرتبية" كما عبد احلميد" أما أمهية حصة الرتبية البدنية والرياضية تتجلى عند 
ذا البعد ومن  املنهاج املدرسي هو توفري العديد من اخلربات اليت تعمل على حتقيق املطالب تمع، فيما يتعلق  يف ا

  . 3املعلومات الضروري االهتمام بتقومي التكيف البدين واملهاري وتطور

ا أن تكويستخلص الباحث بأن حصة الرتبية البدنية والرياضية تطمح  ذلك الفرد  ونمن خالل كل تطبيقا
  .الثالثة ع النقائض لدى الفرد خالل مراحلهاملتكامل من مجيع النواحي وهذا بالقضاء على مجي

  :أهداف حصة التربية البدنية والرياضية 2- 11

مثل االرتقاء على الكفاءة  من األهداف التعليمية والرتبوية تسعى حصة الرتبية البدنية والرياضية إىل حتقيق ولو جزء
السلوكية السوية، وتتمثل أهداف احلصة  إكسابه املهارات احلركية وأساليبية لألجهزة الداخلية للمتعلم وكذا الوظيف

  :فيما يلي

  

  

                                                             
  . 09 ص سابق، مرجع وآخرون، بسيوين حممود - 1
 . 18 ص ، 1988 بغداد، الرياضي، الا يف القياس خاطر، أمحد - 2
  . 64 ص ، 1968 ،"البدنية الرتبية يف التدريس طرق" فهمي، رمزي نيلي سعد، حممود ناهد - 3
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 : أهداف تعليمية 1- 2- 11

بتحقيق  م وذلكالقدرة اجلسمانية للتالميذ بوجه عا إن اهلدف التعليمي العام حلصة الرتبية البدنية والرياضية هو رفع
  :داف اجلزئية اآلتيةجمموعة األه

 .القوة، التحمل، السرعة، الرشاقة واملرونة: تنمية الصفات البدينة مثل -
 .اجلري، الوثب، الرمي، التسلق، املشي: تنمية املهارات األساسية مثل -
  . 1تدريس وإكساب التالميذ معارف نظرية رياضية، صحية ومجالية -

والتعرف، فعند تطبيق خطة يف  لك تظهر القدرات العقلية للتفكريذواليت يتطلب اجنازها سلوكا معينا وأداء خاصا، وب
  . 2سليم والذي يعرب عن نشاط عقلي إزاء املوقف لعاب تعترب موقفا حيتاج إىل تعرفاهلجوم أو الدفاع يف لعبة من األ

  :أهداف تربوية 2- 2- 11

األهداف الرتبوية اليت رمستها السياسات  قساحة زمنية فقط، ولكنها حتقإن حصة الرتبية البدنية والرياضية ال تغطي م
  3املستويات و البدين والصحي للتالميذ على كلالتعليمية يف جمال النم

  :التربية االجتماعية واألخالقية 3- 2- 11

مباشرة مما سبقه من  ي يقرتنإن اهلدف الذي تكتسبه الرتبية البدنية يف صقل الصفات اخللقية، والتكيف االجتماع
تتجمد فيها الصفات اخللقية وكان من  بية البدنية حافلة باملواقف اليتلعملية الرتبوية، ومبا أن حصة الرت أهداف يف ا

الذات، الشجاعة  يظهر التعاون، التضحية، إنكار كثر داللة، ففي األلعاب اجلماعيةالالزم أن تعطي كالمها صيغة أ
وهذا قصد حتقيق الفوز،  لفريق أن يكمل عمل صديقهنصر يف اع إجنازات عالية، حيث يسعى كل والرغبة يف حتقيق

  .4أن حيقق أهداف احلصة ايل ميكن ألستاذ الرتبية البدنيةوبالت

  

                                                             
 .64 ص ، 1968 ،"البدنية الرتبية يف التدريس طرق"  فهمي، رمزي نيلي د،سع حممود ناهد - 1
 .80 ص ، 1984 بغداد، ،"البدنية الرتبية جمال يف التدريس طرق"  بسطويس، أمحد بسطويس السمرائ، أمحد عباس - 2
  .94 ص سابق، مرجع وآخرون، بسيوين عوض حممود - 3
  .30 ص ، 1994 القاهرة، العريب، الفكر دار الثالثة، الطبعة ،"املدرسية ةالرياضي الرتبية" وآخرون، درويش عدنان - 4
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  :التربية لحب العمل 4- 2- 11

املشاق، وخري دليل على  كفاح يف سبيل ختطي املصاعب وحتملحصة الرتبية البدنية والرياضية تعود التلميذ على ال
يئ  تغلبا على الذات، وعلى املعوقات قياسي، الذي ميثلذلك هو حتطيم الرقم ال والعراقيل، وهذه الصفات كلها 

ا التلميذ يف حصة حياته املستقبلية ومتثل املساعدةالتلميذ لتحمل مصاعب العمل يف  الرتبية البدنية  اليت يقوم 
  .احرتام العمل اليدوي وتقدير قيمتهجسمانيا يريب عنده  دوات وترتيبها عمالوالرياضية كإعداد امللعب ومحل األ

  :التربية الجمالية 5- 2- 11

تشمل على العناصر  حساس باجلمال، فاحلركة الرياضيةإن حصة الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف تطوير اإل
قصرية، كان اجلمالية عن تعليقات األستاذ ال الرتبية اجلمالية بصورة واضحة، من انسياب ورشاقة وقوة وتوافق وتتم هذه

واملالبس يف حصة الرتبية  على حتقيق نظافة املكان واألدوات وتشمل الرتبية اجلمالية أيضا. لةيقول هذه احلركة مجي
  . 1احلركي لبدنية حىت ينمو اإلحساس باجلمالا

  :الطبعة التربوية للتربية البدنية والرياضية 12

مجاعة، فإن عملية  ة وهذا من خالل وجود التالميذ يفبيإن حصة الرتبية البدنية والرياضية هلا نفس مهام الرت 
الصفات الرتبوية حبيث تقوم على  الرياضية، اليت تكسبهم الكثري منالتفاهم تتم بينهم يف إطار القيم واملبادئ للروح 

والقدرة على  واملثابرة واملواطنة، وتدخل صفة الشجاعة ةتنمية السمات األخالقية كالطاعة والشعور بالصداقة والزمال
ذه الصفات هلا القفز يف املاء واملصارعة، حيث كل من ه: والواجبات مثل القرار ضمن عملية تأدية احلركات اختاذ

  . 2الشخصية للتلميذ دور كبري يف تنمية

  :أغراض حصة التربية البدنية والرياضية 13

العلى العملي إن حلصة الرتبية البدنية والرياضية أغراض متعددة تنعكس املدرسي أوال مث على  ة الرتبوية يف ا
تمع كله ثانيا   .ا

                                                             
 .68- 67ص  سابق، مرجع فهمي، رمزي نيلي سعد، حممود ناهد  - 1
  .95 ص سابق، مرجع وآخرون، البسيوين عوض حممود - 2



 التربیة البدنیة والریاضیة           الفصل األول                                                           

27 

 

والرياضية فجدد كل من  راض اخلاصة حبصة الرتبية البدينةولقد وضع الكثري من الباحثني واملفكرين هذه األغ
  ".بسطوسي أمحد بسطوسي" و " عباس أمحد صاحل السمرائي"

عن  خللقية احلميدة، اإلعداد والدفاعو احلركي، الصفات االصفات البدنية، النم: أهم هذه األغراض فيما يلي
  .الوطن، الصحة والتعود على العادات الصحية السليمة، النمو العقلي، التكيف االجتماعي

  :وميكن تلخيص أهم أغراض حصة الرتبية البدنية والرياضية كاآليت

  :تنمية الصفات البدنية 1- 13

تنمية  :البدنية والرياضية أن أهم أغراض حصة الرتبية" أمحد بسطوسي بسطوسي"و " عباس أمحد السمرائي"ويرى 
العناصر  ملرونة وتقع أمهية هذه الصفات أووا الصفات البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة

  .وتنميتها يف جمال الرياضة املدرسية

ا بتعلم املهارات والفعاليات  املدرسي، بل يتعدى هذه  ية املختلفة املوجودة يف املنهاجالرياضليس فقط من واقع عالقا
تمع   .1األمهية حلالة التلميذ إليها يف ا

تنمية  إىل حتقيقه هو ى حصة الرتبية البدنية والرياضيةالغرض األول الذي تسع" عنايات حممد أمحد فرج" وتقول 
وترتبط ارتباطا وثيقا بالسمات  ة ألجهزة جسم اإلنسانفات الوظيفيالصفات البدنية، ويقصد بالصفات البدنية، الص

وعن مميزات النمو العقلي                                                                    . 2النفسية واإلرادية للفرد
املختلفة تتضح القدرات العقلية       -: يلي ما" العالوي حسن حممد" يقول سنة) 18 -  15( للفئة العمرية 

م الفنيةوتظهر الفروق الفردية يف الق والثقافية والرياضية واالهتمام باملتفوق الرياضي  درات، وتنكشف استعدادا
  . 3واتضاح املهارات البدنية

  

  

                                                             
  .75-74 ص سابق، مرجع بسطوسي، السمرائي، أمحد عباس - 1
  .21 ص ، 1989 بغداد، ،"املبكرة الطفولة مرحلة يف الرياضية الرتبية ولأص" وآخرون، املندالوي قاسم - 2
 .21 ص ، 1992 القاهرة، املعارف، دار الثانية، الطبعة ،"الرتبوي النفس علم"  عالوي، حسن حممد - 3
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  :تنمية المهارات الحركية 2- 13

احلركي تنمية املهارات  البدنية والرياضية، ويقصد بالنمويعترب النمو احلركي من األعراض الرئيسية حلصة الرتبية 
والفطرية واليت يزاوهلا الفرد حتت الظروف  تنقسم إىل مهارات حركية الطبيعيةاحلركية عند املتعلم، واملهارات احلركية 

فة اليت تؤدي حتت أما املهارات الرياضية فهي األلعاب أو الفعاليات املختل ...دية، مثل العدو، املشي، القفزالعا
ا، وميكن للمهارات احلركية األساسية أن ترتقي إىل مهارات حركية رياضيةو  إشراف األستاذ،   . 1هلا تقنيات خاصة 

على التنمية الشاملة  ويتأسس تعليم املهارات احلركية: يف هذا املوضوع ما يلي" عنايات حممد أمحد فرج"وترى 
  .2للصفات البدنية

  :النمو العقلي 3- 13

ا البشري، وهي  لسيكولوجية اليت حتدث للكائنالتغريات الوظيفية واجلسمية وا إن عملية النمو معقدة ويقصد 
يف هذا النمو بصورة عامة،  ة والرياضية دورا إجيابيا وفعاالعملية نضج القدرات العقلية، ويلعب أستاذ الرتبية البدني

  .والنمو العقلي بصورة خاصة

  :فوائد حصة التربية البدنية والرياضية 14

  :فوائد وواجبات حصة الرتبية البدنية والرياضية يف النقاط التاليةلقد حتددت 

 .املساعدة على االحتفاظ بالصحة والبناء البدين السليم لقوائم التالميذ -
  املساعدة على تكامل املهارات واخلربات احلركية ووضع القواعد الصحية لكيفية ممارستها داخل -

  .ملؤسسة مثل القفز، الرمي، الوثبوخارج ا

  .اخل...القوة، السرعة، املرونة، :املساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل -
  .لقوائم يف حاليت السكون واحلركة ايفالتحكم  -
 .والبيوميكانيكية الفيزيولوجيةاكتساب املعلومات واحلقائق واملعارف على األسس احلركية، والبدنية وأحواهلا  -

                                                             
  . 27 ص سابق، مرجع بسطوسي، أمحد بسطوسي املرائي، أمحد عباس - 1
 . 12 ص ،سابق مرجع فرج، أمحد حممد عنايات - 2
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 .اضية والتعاون مع اآلخرينالتعود على املمارسة املنتظمة لألنشطة الري -
  . 1تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الرياضية -

إعطاء تفسريات  القائمة على أسس علمية قادرة علىومما سبق ذكره يتبني لنا أن الرتبية البدنية تؤدي وظيفتها 
  .واضحة وأمهيتها وجوهرها داخل املنظومة الرتبوية

  :بناء حصة التربية البدنية والرياضية 15

حسب قواعد موضوعة ذات  عة من التمارين املختارة املرتبةحصة الرتبية البدنية أو خطة العمل هي عبارة عن جممو 
  . 2اجلزء الرئيسي، اجلزء اخلتامي اجلزء التحضريي،: ىل ثالثة أجزاءأغراض معينة هلا، وتنقسم احلصة إ

  :الجزء التحضيري 1- 15

األوىل مرحلة إعداد  ميذ إىل القسم الرئيسي، فاملرحلةيف هذا القسم يتبع األستاذ ثالثة مراحل قبل الدخول بالتال
حسب تسلسله، الدخول إىل امللعب  كتبديل املالبس، الدخول يف الصف  التالميذ تربويا، إذ يتخللها تطبيق النظام

استعدادا للنشاط املربمج للوقاية من اإلجابات  جلسم املختلفةاء، وتشمل أجهزة اواملرحلة الثانية هي مرحلة اإلمح
  .الدخول يف بداية اجلزء الرئيسي الثالثة فهي وجب التدرج يف العمل أما املرحلةاملفاجئة، وعليه 

  :يف حالة استخدام تدريبات اإلعداد البدين يف اجلزء التحضريي باحلصة يراعى ما يلي

  .نية لدى التالميذأن تعمل على حتسني الصفات البد -
  .أن تكون على هيئة منافسات بني التالميذ -
  .أن يكون روح التعاون يف اجلماعة بني التالميذ -
  .أن يكون تقومي ذايت بني التالميذ يف بعض التدريبات -
  القوة العضلية، اجلهاز العضلي، اجلهاز الدوري التنفسي،: أن تتضمن املكونات البدنية التالية -

  .، القدرة، السرعة، التوافق، الدقة، التوازنالرشاقة، املرونة

                                                             
  . 96 ص سابق، مرجع وآخرون، البسيوين عوض حممود - 1
 . 112 -111 ص املرجع، نفس  - 2
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  أن تؤدي باستعمال بعض األدوات، وأن تؤدى والتالميذ يف حالة انتشار حريف امللعب وليس على -

  .هيئة تشكيالت

  :الجزء الرئيسي 2- 15

هذا اجلزء  عامة لبناء  حتديدها مسبقا، وال توجد قاعدةيف هذا اجلزء حياول األستاذ حتقيق مجيع األهداف اليت مت
واألهداف، فمثال تنمية القدرات احلركية  صص، وال يوجد ترتيب معني لألغراضمن احلصة حىت تطبق على مجيع احل

واملسامهة يف تكوين الشخصية وكما يشمل هذا اجلزء على  ياضي، أو توصيل وحتصيل املعلوماتوتعليم تكتيك ر 
  : 1قسمني

  :النشاط التعليمي 1- 2- 15

مجاعية، وهي تعرب عن  على املهارات واخلربات اليت جيب تعليمها سواء كانت لعبة فردية أو يقوم هذا النشاط
والعرض واإليضاح يبدأ التالميذ بتنفيذ  ، وبعد الشرح"بالشرح والتوضيح"، أسلوب األستاذ لتوصيل املادة املتعلمة

  :ساتذة االلتزام بالنقاط التاليةى األواحدة، وجيب عل كانوا يف جمموعات أو على جمموعة  احلركات واألنشطة سواء

ايتها -  .متابعة حركة التالميذ أثناء األداء موضحا اخلطوات التقريبية وصلب احلركة و
 .تنظيم حركة التالميذ أثناء األداء من حيث الدخول والعودة -
 .2يقوم األستاذ بتصحيح األخطاء اليت يقع فيها التالميذ -
  وذلك باالستعانة بأحسن التالميذ، أو تكون املساعدة دورية إذايوضح األستاذ الطريقة الصحيحة،  -

  .كانت احلركة بسيطة وليست خطرية

ا، وتستعملها لصاحل التالميذ وذلك من -  إن النشاط التعليمي له عدة مزايا ميكن لألستاذ أن يستعني 
 .خالل

 .السماح لألستاذ باإلشراف على التالميذ وخاصة ذوي اإلمكانيات احملدودة -
  .السماح للتالميذ باألداء الصحيح للمهارات، وإعطائهم الفرصة ملشاهدة بقية أفراد الصف -

                                                             
  .506 ص ، 1989 اإلسكندرية، املعارف، منشأ" والرياضية البدنية الرتبية تدريس طرق: "الكرمي عبد عفاف - 1
  . 144 ص سابق، مرجع وآخرون، البسيوين عوض حممود - 2
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  :النشاط التطبيقي 2- 2- 15

األلعاب الفردية   لواعي للواقع العلمي ويتم ذلك يفويقصد به نقل احلقائق والشواهد واملفاهيم باالستخدام ا
 التالميذ والفرق حسب ميز يروح التنافس بني جمموعةو يتكألعاب القوى واأللعاب اجلماعية ككرة القدم، وه

  .الظروف

املناسب عند  املكتسبة حديثا ويتدخل يف الوقت جيب على األستاذ مراعاة كيفية تطبيق التالميذ للمهارات
الرتوحيي واحلرص على  ونية لكل لعبة، كما يتطلب اجلانبحدوث أي خطأ يصاحب هذا النشاط إتباع القواعد القان

  .التالميذ باملتعة وهذا باإلضافة إىل إتباع قواعد األمن والسالمة شعور

  :الجزء الختامي 3- 2- 15

يئة أجهزة اجلسم الداخلية، وإعاد سابقا، ويتضمن  ا بقدر األماكن إىل ما كانت عليهيهدف هذا القسم إىل 
األلعاب الرتوحيية ذات الطابع  وبعض هذا اجلزء مترينات التهيئة بأنواعها املختلفة كتمرينات التنفس واالسرتخاء

 إىل اجلوانب اإلجيابية والسلبية الرتبوية، ويشري وم األستاذ بإجراء تقومي النتائجاهلادئ، وقبل انصراف التالميذ يق
  . 1يكون شعار للفعل أو نصيحة ختامية يت حدثت أثناء احلصة وختام احلصةواألخطاء ال

إذا كانت تتطلب من  ي حصة الرتبية البدنية والرياضيةعتبار الساعة اليت تلكما أخذت الدراسات احلديثة بعني اال
  .التلميذ الرتكيز واالنتباه، فيجب التهدئة واالسرتخاء

اية الدوام املدرسي، فيمكن تصعي   .وتشد انتباه التلميذ د اجلهد عن طري ألعاب سريعة تثريأما إذا كانت يف 

  :رياضيةتحضير حصة التربية البدنية وال 16

ومعامالته، ولكي  بذل اجلهود، دميقراطية يف تعليمهيتطلب ذلك أن يكون األستاذ متمكنا من مادته خملصا يف 
  :يكون التحضري ناجحا من الناحية الرتبوية والنظامية جيب مراعاة ما يلي

                                                             
  .  116 -115يوين وآخرون، مرجع سابق، ص حممود عوض البس  - 1
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تشعره بأن  ذ، فهياشرتاك التالميذ يف وضع الربنامج فهذه العملية الدميقراطية فيها تدريب لشخصية التلمي -
فيقل بذلك انصرافه  هذا الربنامج برناجمه، وأنه مل يفرض عليه، بل اشرتك يف وضعه فيكون تفاعله معه قويا،

 .واملوضوع عن النشاط املوضوع إىل نشاط آخر أو مبعىن آخر اخلروج عن النظام
الربنامج فرياعي  لة اليت وضع هلاأن تكون أوجه النشاط مالئمة ملواصفات ومميزات أطوار النمو والتطور للمرح -

م وهذا جيعل التالميذ يرون هدفا يتماشى نع ما حيبونه م وقدرا فيقبلون على النشاط بروح  ميوهلم ورغبا
  .عالية

 إدخال أوجه النشاط اليت حتتوي على املنافسة، حيث يؤدي ذلك إىل جعل املوقف الرتبوي مشحونا -
  .تالميذ من احلصةباالنفعال مما يضمن عدم انصراف ال

 1.أن يكون يف احلصة أوجه نشاط كافية لكل تلميذ خالل الفرتة املخصصة هلا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .161ص  1990دوافع التفوق يف النشاط الرياضي، دار الفكر العريب، القاهرة، : أسامة كامل راتب 1
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  :خالصة الفصل

وعالقتها بالرتبية العامة والدور  سسها العلمية وأهدافها الرتبوية،لقد تطرقنا إىل مفهوم الرتبية البدنية وعرفنا أمهيتها وأ
وعقليا وخلقا ونفسيا واجتماعيا وعرفنا أن للرتبية  ية القوية واملواطن الصاحل بدنيالشخصالفعال الذي تلعبه يف تكوين ا

تسعى إليها الرتبية العامة يف إعداد شخصية الفرد املراهق، وهذا ما  ة هلا نفس األهداف والغايات اليتالبدنية والرياضي
ناء عنها يف تكوين أ من الرتبية العامة، وال ميكن االستغوالرياضية هي جزء ال يتجز  قدمنا إىل القول بأن الرتبية البدنية

تمعه بصفة خاصة والمته بصفة عامة شخصية املراهق  .وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة جتعل منه مواطنا صاحلا 
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  :تمهيد
هو خمرتعها حتسبا للقيام بواجباته احليوية ،أصبح االنسان يف عاملنا احلديث عبدا لكثري من التقنيات 

لكن كلما تطورت التكنولوجيا كلما تظهر حريته شكلية ومل ترتك له الوقت الكايف .بسهولة وحرية تامة 
عن نفسه وترويضها وبني وترية حياته ليكون انسانا متزنا فاصبح يف سباق متعب بني رغباته يف الرتفيه 

اليومية وما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وجسمية فعلى املربني وخاصة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية أن 
ذا الواقع اليومي املعاش مبساعدة املتعلمني وحتضريهم بصفة جيدة ومتزنة الحتواء هذه احلالة  يهتمو 

تها  وتكوينهم وترغيبهم يف احلياة السليمة والنشيطة وحب ، بعزم لكي ال ينحرفوا النفسية واجلسمية جما
  .بذل اجلهد يف املالعب الرياضية ويف الطبيعة بدال من احلياة املستسلمة املضطربة
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  :تعريف النمو 1
 متالحقة و سلسلةهفالنمو ه، عملية طبيعية حتدث داخل الكائن احلي نفس هيإن عملية النمو 

واالجتماعية واخللقية واليت تطرأ  ومتتابعة من التغريات حتصل يف مجيع جوانب الشخصية العقلية والنفسية
  1.حنو اكتمال النضج السلسلة من التغرياتهذه على اإلنسان ، وتسري 

عمره الزمين، أي خالل  ا إىل نضج الكائن احلي عربهو السلسة من التغريات اليت تؤدي بدور هوالنمو 
يبدأ منذ حلظة تلقيح البويضة ويستمر إىل مرحلة  الزيادة يف احلجم ومستوى التعقيد، حيث فهو، تهحيا فرتة

  2.الرشد

إىل غاية واحدة  دفي السيد أن النمو سلسلة متتابعة ومتكاملة من التغريات هفريى الدكتور فؤاد الب
  .اكتمال النضج ومدى استمراره وبدأ احندارههي 

الزمن، إن النمو عملية  النمو منط من التغريات حتدث يف نظام معني عرب –شنرياال أن  –ويقول أيضا 
زيادة حجم األعضاء يف وقت معني أو خالل  و عملية تؤدي إىلفهمنظمة وليست جمرد حدث عشوائي ، 

  .أي أن االنتقال من مرحلة ألخرى يتم تدرجييا ال حيدث فجأة وهوفرتة زمنية معينة، 

منوه وحيدث  مصدر فهو،  سهمو عملية داخلية وكلية أي حتدث داخل الكائن احلي نفإن عملية الن
  .إن النمو وحدة مستمرة ومتصلة  النمو يف مجيع النواحي اجلسمية والعقلية و النفسية واالجتماعية حيث

  :الغرض من دراسة النمو 2
وتطوير الوظائف  البشريو دراسة منو السلوك هإن الغرض من دراسة النمو أو سيكولوجية النمو 

  .النفسية يف حياة اإلنسان 

كمعرفة   هرهر من مظاظهم دف الدراسة العملية للنمو إىل اكتشاف املقاييس واملعايري املناسبة لكلو 
مبراحل منوه وبذلك يقيس الباحث النمو اجلسمي  تهلغ وعمره وعالقة لهبطو  نهالطفل لعمره الزمين وعالقة وز 

                                                             
  . 20ص 1996 -بدون طبعة –االسكندریة –دار المعارف الجامعیة  –" سیكولوجیة النمو واالرتقاء":عبد الفتاح دویرار  1
ص – 1997- الطبعة   –االسكندریة  - المكتبة الجامعیة الحدیثة –" قةھعلم النمو الطفولة والمرا":مضان محمد القذافي  2

62 – 64 .  
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فيكشف النمو العادي املتوسط والنمو البطيء املتأخر والنمو  صحيحة، ي مبقاييسوالنفسي واالجتماع
  .املتقدم  السريع

 :النمو النفسي 3 

 مرحلة يف ثيح ، اإلنسان على تطرأ اليت ةيالنفس األزمات و الصعاب ةجما على الفرد قدرة هو
 به طةياحمل املشاكل يف ريللتفك ليميو  وأخرى، حالة نيب تأرجحيف ةيقو  ةينفس صراعات قهاملرا شيعي هقةار امل
 و ، اري صغ نه عتربو ي مأل نهرفضو ي نهملك ، الكبار ثيأحاد يفسه نف قحمي و اري كب سهنف رىي هوف ،

  . مايسل حال لهاح و لهمشاك ةجما على الفرد قدرة مبدى ةيالنفس الصحة تقاس

 تعلق إذا وخاصة ةيوميال هاتيح يف اهصادفي اليت األزمات حتمل على الفرد قدرة وه النفسي النمو إن
 و هأقران مع هتصرفات و اخلارجي رههمظ يفه تأمل و هنفس يف شكوك و بقلق زيتمي وهف قهباملرا األمر

  1. مهمع مهكال ةيفيلك همالحظات و هأصدقائ

  : النفسي بالنمو ةياضيالر  و ةيالبدن ةيالترب عالقة 4 

 اجلسم تصون و تنمي نشاطات ممارسة قيطر  عن تتم اليت ةيالرتب ةيعمل إىل ةيالبدن ةيالرتب كلمة ريتش
  .2 الوقت ذاه يف تتم ةيالرتب فإن ةيفرد أو ةيمجاع لعبة الفرد زاولي نمايوح البشري

 اللعب مةيق إىل تمامهاال هاجت و ةين البد ةيالرتب يف اللعب ومهمف النفس علم يف اتيالنظر  تري غ كما
 أصبح مث من و هنفس إىل السرور جلب و للفرد ةيذات ةيتنم إىل اطاقا ليحتو  و الغرائز عن سيالتنف يف
 تعلم صار و ةين البد بالصحة تمامهاال مع جنب إىل جنبا ريسي ةيالبدن ةيالرتب يف ةيالنفس بالصحة تمامهاال
 اليت التعلم نيقوان و مبادئ على باالعتماد أفضل بصورة تمي ةياضيالر  األنشطة ايهعل تشتمل اليت اراتهامل

  3. ةيالنظر  األطر تتضمنا

  
                                                             

  21صمرجع سابق عبد الفتاح دویرار  1
 14.ص. دار النهضة للطبع و النشر"علم النفس الریاضي واالسس النفسیة للتربیة الریاضیة":محمد االفندي  2
  16- 15نفس المرجع السابقص :محمد االفندي 3
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  : قهالمرا على ةياضيالر  و ةيالبدن ةيللترب ةيالنفس اآلثار 5

يف مجيع  بهيصاح احلركة و للنشاط هوتذوق ، ةياجلسم باخلصائص تميه األوىل بالدرجة هقاملرا إن
التطور  هاا و رائدهعلى أن يكون مصدر  ذا فالرتبية البدنية والرياضية حريصةهمراحل منوه ، و نتيجة 

  . فيهللحركة من أجل تسيري تطوره النفسي و اإلسراع  ته، والبد أن تستخدم حمب هقالطبيعي لسلوكات املرا

إىل الطريق الصحيح  مجههكما أن الرتبية البدنية و الرياضية تعاجل االحنرافات النفسية عند التالميذ و تو 
الرغبات و التحرر من الكبت ، و عند االضطراب يه دور يف توج هلاحىت يتحقق التوازن النفسي و كذلك 

 م يف تنمية خصال العزمهامنصرفا ناجحا يؤدي إىل انبعاث اإلرادة و اإلس و احلركة جند أن الرتبية البدنية
  .واالكتمال 

على اجلانب النفسي  الرتبية البدنية و الرياضية بهال الذي تلعوقد أجريت عدة حبوث أثبتت الدور الفع
وتتعلق بأشخاص  1975وسنة  1973  ا دراسة أجنزت سنةنهخاصة ، نذكر م راهقللفرد عامة و امل

ر شهمن التدريب البدين املتواصل ، وذلك ملدة أربعة أ بلغوا سن الرشد ، حيث كانوا يقومون بربنامج
النفسية و  همم الفيزيولوجية و كذلك تعديال يف خصائصتهم تعديال يف ثوابهل حدثوالنتيجة أن التدريب أ

  .م العاطفي هالسيما فيما خيص استقرار 

يف  كهاالنفسية اليت ترت  ا العامل جونز أثبتت وجود العالقة بني القوة البدنية و اآلثاراك جتربة قام هنو 
رت الدراسة أن تقومي الضعفاء ظهمن الضعفاء و أ الفرد حيث قام مبقارنة عشرة من الصبيان األقوياء بعشرة

صورة وضعية يف أعني  تقومي األقوياء للضعفاء فقد كان لضعاف البنية لألقوياء خيتلف اختالفا جذريا عن
  1.م أقرا

                                                             
  237-238ص  - 1981-مطابع مؤسسة دمشق  " قةھعلم النفس الطفولة والمرا":مالك سلیمان مخول 1
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املسلك الوحيد الذي  فسية للطفل ، حيث يعتربهاللعب يعطي و يعكس احلياة الن''  أمارداكا '' يقول 
وامات الداخلية هلو الشحنات و الغرائز و ا يتخذه الطفل من أجل التنسيق و التفريغ لكل الضغوط

  1.املكبوتة

عوامل بناء هم من أ هما يف منو اجلانب النفسي ، حيث أنهاإذن فإن النشاط البدين يؤدي دورا 
التعلم من ناحية أخرى ، كما أن  م عواملهأ فهوأخرى  هةو من ج ةهالشخصية الناضجة السوية من ج

إىل الطريق القومي حىت حيقق  جههمعند التالميذ و يو   النشاط البدين يعاجل الكثري من االحنرافات النفسية
للتحرر من الكبت ، حيث أن االنعزال  مراهقيعطي الفرصة لل نهإضافة إىل أ االتزان و التوافق النفسي ،

  .يساعد على اشتداد الكبت و بالتايل يتحول إىل مرض نفسي  التام

التحكم يف  بالتعلم التدرجيي و السيطرة على احمليط و كذا مراهقكما أن النشاط البدين يسمح لل
الوسيلة لكي  هقاملرا الرياضية ، جيد نيةلذي يعد أحد أنواع النشاطات البدوجوده ، فعن طريق اللعب ا

احلرية و اإلرادة و اجلرأة و حيفز الرؤية الفكرية  فيهيطور  نهأ و أكثر استعدادا للعمل ، كماهايكون أكثر انتبا
  .م و الواجب فهو و امل مبعرفة قواعد اللعب

يف وضعيات  راهقامل عن طريق وضع هذاو الرياضية اجلانب النفسي املعريف و البدنية كما تنمي الرتبية 
 نهالسيطرة على حقل الرؤية و املكان وم ا من حيثفيهبالتأقلم مع الوضعية املوجود  لهمشكلة تسمح 

يف احليز احملدد ، وحماولة اللعب مع  كهالوضعية من خالل حتر  تنمية اإلحساس احلركي ، كما يتأقلم مع
و   و بني الزميل أو اخلصم ، نهسافة بييف الفضاء و كذلك امل يهم التوجفهو م يهيتضح لد الزمالء ، و بذلك

حركية أخرى عن طريق  اراتمها أو الكشف عن هلكيفية التعامل مع ذلك من خالل مترير الكرة أو استقبا
  2.روح اإلبداع

  

  
                                                             

" قاتھقین والمراھاثر الممارسة الریاضیة على التوازن النفسي واالجتماعي لدى المرا":محمدقاسمي صادق و ایشوكان  1
  . 32ص  -  1994.. جامعة الجزائر  –مذكرة لیسانس 

  120.ص-  1986- 1الطبعة –دار المعارف "علم النفس الریاضي ":محمد حسن علوي  2
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  :على الحالة المزاجية اوأثره التربية البدنية والرياضيةممارسة  5-1

لالنفعال وأسلوب فيه، ولذلك فهو دائم ومستمر عكس احلالة يعين املزاج حالة الفرد، انفعالية أو قابلة 
املزاجية اليت تستمر عادة إال لفرتة قصرية، ويف هذا الصدد أجريت عدة حبوث لتتعرف على أثر ممارسة 

 PROFIL OF(النشاط الرياضي على احلالة امليزاجية، واستخدمت غالبيتها مقياس احلالة امليزاجية 

MOODSTATE (أبعاد 06تقيس  56ا املقياس من ويتكون هذ.  

التوتر والقلق واالكتئاب واحلزن، الغضب والعدوان، احليوية والنشاط، التعب والكسل، االضطراب 
  .واالرتكاب، وأهم املشاكل اليت قد يعاين منها الفرد الغري املمارس للنشاط البدين الرياضي

جلري، املشي، والسباحة تؤثر على زيادة احليوية وأظهرت أهم النتائج أن ممارسة األنشطة اهلوائية مثل ا
السلبية وبالرغم من أن أغلبية البحوث والدراسات  ىوالنشاط لدى األفراد، مقابل اخنفاض األبعاد األخر 

ا تؤدي إىل تغريات اجيابية يف احلاالت املزاجية، فإن هذه العالقة  اليت مت عرضها تعد وجهة نظر من حيث أ
    1.ب والنتيجة، وإمنا ما تزال ألنواع من الفروض تتطلب املزيد من البحوث والدراساتال ترقى إىل السب

  :على خفض القلق واالكتئابالتربية البدنية والرياضية وأثرها ممارسة  2- 5

يعد القلق النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا يف هذا العصر الذي ميكن أن نطابق عليه ببساطة 
  ).عصر القلق(

اهتم الباحثون يف السنوات األخرية مبعرفة التمرينات اليت تساعد على عالج القلق واالكتئاب، ولقد 
، وهو أكثر انتشارا بني %60وأظهرت األحباث العلمية أن معدل انتشار االكتئاب بني الناس حوايل 

  .، وغالبا ما يبدأ عمر الشاب%12بنسبة  النساء والرجال 

طبيبا أمريكيا أن  1950على عينة قوامها  1986" دمشان" ا  وتشري نتائج البحوث اليت قام
إىل توقع زيادة " دمشان"منهم يصفون استخدام التمرينات الرياضية كعالج االكتئاب ويذهب   85%

  :ممارسة النشاط الرياضي كنوع من الوقاية من العالج يف جمال الصحة النفسية لالعتبارات التالية

                                                             
 .23، ص 1977والبدنیة، دار الفكر العربي، القاھرة،  ریاضة المشي، مدخل لتحقیق الصحة النفسیة: أسامة راتب-  1



 والریاضیة البدنیة للتربیة والجسمیة النفسیة اآلثار                                    الثاني الفصل
 

40 
 

  .سلوب احلياة يف تطوير حياة الفرد إىل األفضلتزايد الوعي بأمهية أ -

جماالت الصحة النفسية : تطور جماالت جديدة تستخدم التمرينات الرياضية كنوع من العالج مثل -

  .والطب السلوكي

حمددات استخدام العالج التقليدي لبعض األمراض النفسية واحلاجة إىل استخدام أساليب عالج حديثة 
  .ةمثل التمارين الرياضي

  :ممارسات النشاطات الرياضية وأثرها على الحياة االجتماعية 5-3

يعترب االنفعال بوجه عام مظهر لفقدان االستقرار والتوازن بني الفرد وحميطه االجتماعي، كما أنه يف 
  .الوقت ذاته وسيلة إلعادة التوازن

التمرينات الرياضية بصفة عامة على وجتدر اإلشارة إىل أن األداء اإلكلينيكية املدنية تدعم فائدة 
االنفعاالت لكل من اجلنسني ويف خمتلف مراحل العمر، حيث أن النشاط الرياضي يؤدي إىل زيادة مصادر 

  .االستمتاع، السعادة، الرضا، احلماس والتحدي: االنفعاالت االجيابية مثل

 ممارسة النشاط الرياضي هي التعرف على العالمة بني انتظام األفراد يف 1987" كارتر" لقد حاول 
  1:أكثر استمتاع بالسعادة وأمكن تفسري ذلك يف ضوء التغريات اليت حسنت نتيجة ممارسة الرياضة ومنها

  .زيادة كفاية الذات واحلصول على فرص أكثر لالتصال االجتماعية -

  :ن النواحي التاليةفوائد ممارسة الرياضة على الصحة النفسية م 1981سنة " فولكنيز" ولقد خلص كل من 

  .حتسني اللياقة البدنية واليت تظهر يف إدراك التحكم والتمكن والذي يؤدي بدوه إىل السعادة -

   2.التمرينات اهلوائية مبثابة تدريب التغذية الرجعية احليوية -

  
                                                             

 .27-24المرجع السابق، ص : أسامة راتب -  1
 .27-24المرجع السابق، ص : أسامة راتب -  2
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  :تأثير النشاط الرياضي على السمات الشخصية 4- 5

ومدى أمهية هذه األخرية يف ترقية السلوك اإلنساين، يبني تأثري النشاط الرياضي على شخصية الفرد 
ومن ذلك أن بعض علماء النفس الرياضي يرون أن ممارسة الرياضة تؤدي إىل خفض السلوك العدواين 

ا تساعد على التخلص من بعض األمراض النفسية مثل االكتئاب، وأن : باعتبارها وسيلة لتنفس الطاقة، وإ
  .تأثري أو يؤثر على حتسني مفهوم وتقدير الذات لدى الفردتطوير اللياقة البدنية له 

 KOOPER(كوبر " وقد أظهرت نتائج العديد من البحوث اليت أجريت يف البيئة األجنبية مثل 
 MORGANE(مرجان "و )  SETCURR 1977(، و ) "KANE 1967(وكان ) ". " 1987
  :مثل يفأن املمارسني وغري املمارسني توجد بينهم فروق تت)" 1980

  .الثقة يف النفس، املنافسة، اخنفاض املنافسة، االستقرار االنفعايل، املسؤولية -

  1.املقبول سإتاحة فرص االسرتخاء وإزالة التوتر والتنف -

 :النمو الجسمي 6

، ونتيجة للتوترات تهأسر  الفرد داخل فيهإن النمو الصحي يتأثر باجلو النفسي واالجتماعي الذي يعيش 
بعض األمراض والعلل به منوه الصحي وتصي ؛ قد يتأثرهواالنفعاالت والقلق النفسي الذي يلحق بالعصبية 

تؤثر يف وظائف اجلسم البيولوجية والفسيولوجية وتؤدي إىل عرقلة  عصيب نفسيً ولكن هااليت يكون منشؤ 
 ويتسبب الفرد العامة أن القلق النفسي حيدث اختالالً يف صحة أثبتت األحباث الرتبوية النمو اجلسمي، وقد

ملدة  مهإىل اختالل نظا وإذا ما طال القلق واخلوف وأدى مه،الدموية ونو  تهضمي ودور هلا مهيف اختالل نظا
  .الصحي ما أن يتسببا يف بطء عملية النموطويلة من الزمن؛ فإن من شأ

  

  

  
                                                             

 .43، ص 1997 1، دار الفكر العربي، القاھرة ط"علم النفس الریاضي: "أسامة كامل رواتب -  1
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  :تربية البدنية والرياضية بالنمو الجسميعالقة ال 7 

الصحي للفرد ، ألن الرتبية  يف اجلانبهاما أن الرتبية البدنية والرياضية تلعب دورا  فيهمما ال شك 
) دف إىل تكوين الفرد الالئق من كل النواحي ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية اليتهي البدنية والرياضية 

  اخل...دنية ،العقلية،االنفعالية،الب

كما أن التغريات اجلسدية والصحية السريعة قد حتدث  البدنيةوذلك من خالل ممارسة أنواع النشاطات 
ا يف بعض نهأو خيجل م فهال يستطيع السيطرة على منو أطرا نهوالعقد فيبدو أ بعض املشاكل مراهقلل

 مهاجلسم وانسجا ا من رشاقة واستواءفيهعلى ممارسة الرتبية البدنية والرياضية ملا  راهقلذلك حيفز امل األوقات
  1.ارات واكتساب لياقة بدنيةهملوبعض ا

   :للتربية البدنية والرياضية الجسميةاالثار  8
  :اثر التربية البدنية والرياضية على القوام  8-1

  .املختلفة زتةجهبأعلى كفاءة ألعضاء اجلسم وأ فيهذلك الوضع الذي يسمح :  هوالقوام املثايل 

ا وعن القوام ذكرت اللجنة الفرعية يف مؤمتر الطفل بالبيت األبيض  العالقة امليكانيكية بني خمتلف أ
  .يكلية واحليوية والعصبيةهلزة اجلسم اجهأ

يكل هلكل عظمى يتكون من جمموعات خمتلفة من املفاصل ويغطى اهيإال  هووقوام اإلنسان ما 
ا حركا زة حيوية بداخل اجلسم تتحكم يفجهعضاء أاألهذه وحترك . جمموعة من العضالت  العظمى

  .ئهاوأدا

يف  تهإنسان رسال الرتكيب املتكامل للجسم االنساىن يعمل يف تعاون وتناسق لكي يؤدى كل هذاو 
  .احلياة 

  :ثر واضح على قوام الفرد ذلك فيما يلي  لهومما سبق نتعلم أن ممارسة الرياضة أ 

                                                             
  189، ص 2002، 1للنشاط الریاضي طالصحة الریاضیة والمحددان للفسیولوجیة : بھاء الدین إبراھیم سالمة 1
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اية مما يكون يف  تعمل على التنمية الشاملة واملتزنة جلميع عضالت اجلسمالرتبية البدنية والرياضية 
  .الشكل املتناسق للقوام 

أي احنرافات أو  من فهيكل العظمى الذي تغلهلالتنمية الشاملة واملتزنة للعضالت تعمل على محاية ا
  1.فيه هاتاحنناءات تتسبب يف حدوث تشو 

ارتفاع يف املعدة به يصاح عضالت البطن والناتج عن أثر الرياضةزيادة قوة وقدرة املنطقة السفلى من 
  " .الكرش " حدوث  نهالذي ينتج عئها ا بكفاءة ومينع متدد عضالت البطن وارختالها بعممهوقيا

واحلجاب احلاجز مما  ،زة الداخلية واألوعية الدموية واألعصاب جهالقوام اجليد ال يشكل عبئا على األ
  .انه ميزيد كفاءة عمل كال

كاستدارة الكتفني واالحنناء  الرتبية البدنية والرياضية تلعب دورا كبريا يف عالج بعض االحنرافات القوامية
  .العالج الطبيعي وكذلك يف بعض حاالت الشلل وذلك إىل جانب ،اجلانبني 

  :ةيالبدن اقةيالل عناصر ةيتنم على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب ثرأ 8-2

تنمو لدى الفرد عناصر  األنشطة الرياضية املختلفة واحلركات املستمرة لعمل العضالتنتيجة ملمارسة 
مما يرفع الكفاءة  إخل..... التوازن  ،الرشاقة  ،املرونة  ،التحمل  ،اللياقة البدنية واألساسية كالقوة ،السرعة 

  .ة الطوارئ جهطة الرياضية مواباألنش متطلبات احلياة اليومية باإلضافة إىل القيام جهةالبدنية للفرد ملوا

  :الجسم في ةيو يالح جهزةاأل بعض على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالتربر اث 8-3

  :الدوري جهازال على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب اثر 8-3-1

فتزداد كمية الدم  اممارسة الرياضة بصورة منتظمة تعمل على زيادة حجم القلب وبالتايل تزداد قو * 
  .الدقيقة إىل مجيع أعضاء اجلسم مع ثبات معدل نبضات القلب يفاليت تصل 
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وبذلك يستطيع الفرد  لهود املطلوب بذهاز الدوري سريعا مع اهنتيجة ممارسة الرياضة يتكيف اجل*
  1.ارة مهبكفاءة و  نهمطلوب م هوالرياضي أن يؤدى ما 

عند اإلنسان  الطبيعية بسرعة تهىل حالاز الدوري إهود البدين يعود اجلهاء من أداء اتهعند االن* 
  .املمارس للرياضة أسرع من اإلنسان غري املمارس للرياضة 

الصدد  هذاوىف  الرياضة تعمل على اإلقالل من االحتمال باإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية* 
أحسن ضمان ضد مرض الشريان  أن. أخصائى القلب مبدينة بوسطن " سرياج . وارد ه" يقول الدكتور 

  .و النشاط الرياضي ه

أ كما   ،املدرب  ا عند غرينهكما أثبتت التجارب أن الزيادة يف ضغط الدم للفرد املدرب أقل م* 
تكون رياضة معتدلة معقولة وليست  ينصح لبعض املصابني بارتفاع ضغط الدم مبزاولة الرياضة على أن

  .طيب  رياضة عنيفة أو ن تكون حتت إشراف

لك عند أداء تهواليت تس ممارسة النشاط الرياضي يساعد على سرعة تعويض كريات الدم احلمراء التالفة
  .ود البدينها

ود ملدة أطول ها كما أن درجة تركيز محض الال يكت ك تتم يف فرتة أبطىء مبا يسمح للفرد بأداء
  2.دون الشعور بالتعب

  :يالتنفس زجهاال على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب ثرأ 8-3-2

  :ممارسة النشاط الرياضي بصورة منتظمة يساعد على

 اهذويزيد  ، د/مرة 16- 15من املعروف أن معدل التنفس يف الدقيقة حوايل من : وائية هلزيادة السعة ا
 أكرب من األكسجني إال أن الزيادة يف ود بدين حىت ميكن إمداد اجلسم بكميةهاملعدل يف حالة أداء جم

  .ود بدين مضاعفهغري املمارسني يف حالة بذل جم املعدل عند املمارسني تكون أقل من الزيادة عند

                                                             
  4.3ص.عالقة الریاضة بالصحة وأثارھا على بعض أجھزة الجسم :خالد صالح الدین كامل  1
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وعضالت ما بني  ا عضلة احلجاب احلاجزهمهممارسة الرياضة تعمل على تقوية عضالت التنفس وأ* 
  .از التنفسي هالضلوع اليت ترفع من كفاءة وظائف الرئتني واجل

ود البدين دون ها التنفسي مبعىن إمكانية االستمرار يف أداء هدلى زيادة اجلممارسة الرياضة تعمل ع* 
  .الشعور بالتعب 

  :العصبي جهازال على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب أثر 8-3-3

  :از العصيب ويتضح ذلك فيما يليها أثر واضح على اجلهلممارسة الرياضة يكون 

ا هالعضالت اليت يتطلب العصبية حبيث تشرتك يف العمل العضليالرياضة تعمل على حتديد املسارات * 
يف حتقيق انسيابية احلركة  امهةمع املس اد الشديدجها مما مينع حدوث حاالت اإلهالعمل بالفعل دون غري 

  .وزيادة كفاءة العمل العضلي 

ما مما حيقق نهسيق بيوالتن ازين العضلي والعصيب وزيادة التوافقهالرياضة تعمل على االرتفاع بعمل اجل* 
  .قهتكامل األداء احلركي وتواف

الكف واالستمرار  الرياضة تعمل على تنمية اإلحساس احلركي اجليد وحتقيق التوازن بني عمليات* 
فضال على أن الرياضة  ذاهور التعب ظه واكتساب التوافق احلركي اجليد وسرعة االستجابة احلركية وتأخر

  1.احلياة املعاصرة واحلد من حاالت القلق والتوتر العصيب  لص من ضغطبدرجة كبرية يف التخ همتسا

  :مضاله ةيوعمل ميالهضا زجهاال على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب أثر 8-3-4

أي أن   ،األكسجني  كرب منمية أدم املدفوعة من القلب واستيعاب كتعمل الرياضة على زيادة كمية ال
ا أكرب عند الشخص الرياضي فتزيد  نهم ضميهلاز اهكمية الدم املؤكسد يف اجلسم تزداد فيكون نصيب اجل

بقاء  فتقل فرتة ضمية وتزيد احلركة يف األمعاءهلنشاطالغدد ا ضم كما يزيدهلكفاءة املعدة واألمعاء يف عملية ا
  2.ضمهلا يف سرعة عملية انتيجة لكفاء الطعام باملعدة

                                                             
  5ص.المرجع السابق: خالد صالح الدین كامل 1
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  :والنم ةيعمل على ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب أثر 8-3-5

  :امن املعروف أن لكل مرحلة سنية معينة معدالت منو خاصة 

  اخل.. العمر العقلي -العمر الفسيولوجي  -طول األطراف  -طول اجلسم 

برامج ختطيط  وعلى املربيني أن يتعرفوا على املميزات اخلاصة بكل مرحلة سنية حىت يتمكنوا من
 م بعض احلقائق واضعني يف أذ معهم حبيث تلىب رغبات واحتياجات األفراد الذين يعملون منشاطا

  1 .امةهلا
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  :خالصة

تمع فهي  ترمي الرتبية البدنية والرياضية اىل التوفيق بني قوى الفرد الكاملة عقليا وجسميا والرقي حبياة ا
قادرا على التحمل والعمل وجتعل العقل نشطا قادرا على التفكري تعمل على جعل اجلسم صحيحا 

تمع فالتمرينات الرياضية تساعد أجهزة اجلسم احليوية على  واالستعاب فتجعل الفرد سليما ومقبوال يف ا
 .وتساهم يف ختلص الفرد من التوتر والقلق وتعمل على منو الفرد من مجيع النواحي،العمل بكفاءة عالية 
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  :تمهيد 
  .موضوع املراهقة من أكثر املواضيع اليت شغلت بال الفالسفة وعلماء علم النفس احلديث والقدمييعترب 

  .ا متتاز بالتمرد والثورة والتشردفقد اعترب الكثري من العلماء أن فرتة املراهقة مرحلة مستقلة بذا
ا مرحلة مكملة من مراحل النمو األخرى  ومرحلة انتقالية من الطفولة إىل النضج واليت وهناك آخرون يعتربو

رحلة بنجاح سهل تتضمن تدرجا يف منو النضج البدين والعقلي واجلسمي واالنفعايل،ولو متكن الفرد من اجتياز هذه امل
  .عليه مشوار حياته

بدين و لويكتمل فيها النضج ايها السمات األولية لشخصية الفرد،و تعترب من أهم مراحل النمو اليت تظهر ف
  .اجلنسي والعقلي والنفسي
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  :مفهوم المراهقة 1
املراهقة مصطلح ، وصفي لفرتة أو مرحلة من العمر ،واليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا وتكون خربته يف  نإ

ة الطفولة،وبداية احلياة حمدودة ،ويكون قد اقرتب من النضج العقلي،و اجلسدي،والبدين وهي الفرتة اليت تقع بني مرحل
  .الرشد

ا")عبد اهللا الجسماني(ني،حيث يصفها قع يف تداخل هاتني املرحلتوبذالك املراهق الطفال،وال راشدا إمنا ي ا ا  لبأ
  1"وسائل وغايات ما يصبون إليه من هفي ينشدوابالباحثني أن جيدر الذي 

  :تعريف المراهقة 2
  :لغة 2-1

،وراهق الغالم إذ قارب  جاء على لسان العرب البن منظور،راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق
  2.عشر إحدى العشر إىل اهق وذالك ابن،واملراهق الغالم الذي قارب احللم ،ويقال جارية راهقت وغالم ر االحتالم

عىن غشي ،وبذالك يؤكد علماء الفقه هذا املعىن يف قوهلم رهق مبمعىن االقرتاب أو الدنو من احللمإن املراهقة تفيد 
ذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم،واكتمال النضجأو حلق أو دىن من احللم   3.،فاملراهق 

  :اصطالحا 2-2
  4.هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا ل وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد فالرجولة

معناها التدرج حنو ADOLESEREمشتقة من فعل التيينADOLESCENCEإن كلمة املراهقة 
النضج البدين اجلنسي ،واالنفعايل،والعقلي ،وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة ،وكلمة بلوغ وهذه األخرية تقتصر 
على ناحية واحدة من نواحي النمو،وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد 

  5.لة إىل بدء النضجالتناسلية،واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفو 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .195،ص1994،لبنان،ءسیكولوجیة الطفولة والمراھقة وحقائقھا األساسیة،دار البیضا:عبد العالي الجسماني 1
  430،لبنان،ص3،1997لسان العرب،دار الطباعة والنشر،ب ط،ج:أبو الفصل جمال الدین ابن منظور 2
  .254،ص1956الطفولة إلى الشیخوخة،دار الفكر العربي ،مصر، نم األسس النفسیة للنمو:السیدفؤاد البھي   3
  .1998،القاھرة،2،دار الفكر العربي،طةأسس بناء برامج التربیة البدنیة والریاضی:محمد الحمحامي و أمین الخولي 4
  189، ص1986المعارف الجدیدة،  ر، داةسیكولوجیة الطفولة والمراھق:مصطفى فھمي 5
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 :المراهقة مراحل 3
هناك العديد من تقسيمات املراهقة ، وبذلك فإن كثري من الدراسات اليت أجريت مع املرهقني تدل على أن 

قى األمر على املستوى النظري تقسيم املراهقة يكون إىل مراحل هذا ال يعين الفصل التام بني هذه املراحل وإمنا يب
خالل التقسيمات واليت حدد فيها العمر الزمين للمراهق ، والذي كان االختالف فيه متفاوتا بني العلماء ومن فقط،

 أكرم رضًا ً◌  هذا التقسيم الذي وضعه إال إننا نعترب
  :قسم فيه املراهقة إىل ثالث مراحلوالذي 

  :المراهقة المبكرة 3-1
والفيزيولوجي اجلسمي، تغريات واضحة على املستوى) سنة  15 -12( يعيش الطفل الذي يرتاوح عمره مابني 

  6والعقلي واالنفعايل واالجتماعي
ا  وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد املراهق يف ،فنجد من يتقبلها باحلرية والقلق وآلخرون يلقمو

فسه والتحرر أيضا من السلطة هذه املرحلة يسعى إىل التحرر من سلطة أبويه عليه بتحكم يف أموره ووضع القرارات بن
يط به يرغب دائما من التخلص من القيود والسلطات اليت حت، فهو ) دارينياملعلمني واملدربني واألعضاء اإل(املدرسية 

  .هوكيان ويستيقظ لديه إحساسه بذاته
  ):سنة18إلى15(المراهقة الوسطى 3-2

ة األساسية إىل املرحلة فيها املراهق من املرحلحيث ينتقل الوسطى من أهم مراحل املراهقة، ةا ملرحلتعترب 
واالستقالل وامليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر ويف هذه املرحلة يتم  جبالنض الشعورالثانوية،حبيث يكتسب فيها 

هلذا فهي تسمى قلب املراهقة النضج املتمثل يف النمو اجلنسي،العقلي،االجتماعي،االنفعايل والفيزيولوجي والنفسي،
  .ل املظاهر املميزة هلا بصفة عامةفيها تتضح كو 

 باملظهر اخلارجي فاملراهقون واملراهقات يف هذه املرحلة يعلقون أمهية كبرية على النمو اجلنسي واالهتمام الشديد
لتصبح ند تالميذ الثانوية باختالف سنهم، كما تتميز بسرعة منو الذكاء،وكذا الصحة اجلسمية وهذا ما جنده واضحا ع
  7.حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة

  
  
  
  
  

                                                
  .216، ص 2004، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، ط"الطفل والتربیة المدرسیة في الفضاء األسري والثقافي : " منى فیاض- 6
  .263-289-262- 253-252،ص1982الطفولة والمراھقة،عالم الكتب،ب ط،بدون بلد،-علم النفس النمو:حامد عبد السالم زھران - 7
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  ):سنة21إلى18(المراهقة المتأخرة  3-3
ايته ويزداد  هذه املرحلة هي مرحلة التعليم العايل ، حيث يصل املراهق يف هذه املرحلة إىل النضج اجلنسي يف 

تمع وقيمه اليت يعيش يف كنفها  الطول زيادة طفيفة عند كل من اجلنسني فسيحاول املراهق أن يكيف نفسه مع ا
  .ذي يسعى إليهوظروف البيئة االجتماعية والعمل الاملشاعر اجلديدة اليت اكتسبها، لكي يوفق بني

  كما يكتسب املراهق املهارات العقلية واملفاهيم اخلاصة باملواظبة ويزداد إدراكه ، للمفاهيم والقيم األخالقية 
 على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع املعلومات واالجتاه حنو االستقرار يف املهنةواملثل العليا فتزداد القدرة 

  8.املناسبة له
  :المراهقة ) سنة18-17-16(خصائص المراحل العمرية  4

  :خصائص القدرات الحركية 4-1
يف هذه املرحلة جند تطورا يف كل من القوة العظمى والقوة املميزة بالسرعة حيث يظهر ذلك بوضوح يف كثري من 

  .،بينما يالزم ذالك تباطؤ نسيب يف محل حتمل القوة بالنسبة للمراهقنيبكالعدو والوثاملهارات األساسية  
بتقدم يذكر وبالرغم من ذلك كله تعترب تلك إن تطور عنصر القوة بالنسبة للذراعني يف هذه املرحلة ال حيظى 

ايتها أحسن مرحلة تشهد تطورا يف جمال القوة العضلية،وهذا ما نالحظه على مستويات العبني  املرحلة وخصوصا 
  9.)املراهقني(فئة األواسط

حيث يرى )بكرة مرحلة املراهقة امل(أما بالنسبة لعنصر السرعة فسيتم تطوره والذي يبلغ أوجه يف املرحلة السابقة 
أن الفروق ليست جوهرية بني األوالد والبنات بالنسبة هلذا العنصر يف هذه املرحلة،وإن كان لصاحل " 1979فنرت "

  .األوالد قليل حيث يرجع السبب يف ذلك على تساوي طول اخلطوة للجنسني وليس يف زيادة ترددها
ث هلذا العنصر ويعود ذالك إىل حتسن كبري يف اجلهاز أن تطورا كبريا حيد" 1965ايفانوف "فريى بالنسبة للتحمل

  .الدوري التنفسي
خالل أداء  أما بالنسبة لعنصر الرشاقة ،فتتميز هذه املرحلة بتحسن نسيب يف املستوى،حيث يظهر ذالك من

التوافقية اخلاصة الالعبني يف هذه املرحلة حلركات دقيقة ومتقنة واليت تتطلب قدرا كبريا من الرشاقة ،وبالنسبة للقدرات 
  10.ةبالعبني هذه املرحلة نرى حتسنا ملحوظا يف كل من ديناميكية وثبات ومرونة وتوقع احلرك

               
  
  
  

                                                
  .263-289-262- 253-252،ص1982الطفولة واملراهقة،عامل الكتب،ب ط،بدون بلد،-النموعلم النفس :حامد عبد السالم زهران  - 8
  .183-182،ص1996،دار الفكر العريب،1أسس ونظريات احلركة،ط:بسطويسي أمحد - 9

  371-370،ص1999،عامل الكتب،5،طةالطفولة واملراهق-علم نفس النمو:حامد عبد السالم زهران - 10
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  11)سنة19 - 15ذكور ( يمثل الطول والوزن عند المراهقين  )01(رقم  جدول
  -األشخاص العاديين  -

  :الخصائص الفيزيولوجية 4-2
األساسية للنمو يف هذه املرحلة وتفسر مبعامل الظاهرة لنمو هذه تتأثر األجهزة الدموية والعصبية واهلضمية باملظاهر 

  .األجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إىل اختالف حياة الفرد يف بعض نواحيها
وتنمو كذلك املعدة وتزداد سعتها خالل هذه املرحلة زيادة كبرية ،وتنعكس اثأر هذه الزيادة على رغبة الفرد امللحة 

ه إىل كمية كبرية من الغذاء،هذا وخيتلف منو اجلهاز العصيب عن منو األجهزة األخرى يف بعض النواحي يف الطعام حلاجت
وذلك ألن اخلاليا العصبية اليت تكون هذا اجلهاز تولد مع الطفل مكتملة يف عددها،وال تؤثر يف النمو مبراحله 

ا يف التكامل بني الوظائف الفيزيولوجية احلركية املختلفة،هذا باإلضافة إىل توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبري 
  .احلسية واالنفعالية للفرد 

أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ هبوط نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادته بعد جمهودات 
ا يؤكد حتسن قصوى،دليل على حتسن ملحوظ يف  التحمل الدوري التنفسي،مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم،مم

  12.دالتحمل يف هذه املرحلة وهو اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوال
  
  

                                                
11  AMBRE DEMONT,JAQUES BOUSNENF,PETIT LAROUSSE DE  MEDCINE,EDITION IMPEMERIE NEW 
INTLLITHE,1989,P614. 

  
   .182أسس ونظریات الحركة،مرجع سابق،ص :بسطویسي أحمد -12

 سنة 19 -15: العمر
 )كلغ(الوزن )م(الطول 

1.525 51.300 
1.55 52.200 
1.575 53.300 
1.60 54.900 
1.625 56.200 
1.65 58.100  
1.70 61.700 
1.75 65.000 
1.775 67.100 
1.80 69.400 
1.825 71.700 
1.85 73.900 
1.90 78.500 
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  :الخصائص المورفولجية 4-3
من اخلصائص املورفولوجية للمراهقني ازدياد الطول والوزن،وكذلك ازدياد احلواس دقة وإرهافا كاللمس والذوق 

  .تتميز هذه املرحلة بتحسن احلالة الصحية للفرد ،والسمع،كما 
، يزداد الوزن بدرجة أوضح كذالك اتقريبا،كمسنة 19إن الطول يزداد بدرجة واضحة جدا عند الذكر وحىت سن 

تتحدد املالمح النهائية واألمناط اجلسمية املميزة للفرد يف هذه املرحلة اليت تتعدد حيث يأخذ اجلسم بصفة عامة  اكم
  13.ه بصفة خاصة تشكيلها املميزوالوج
  :الخصائص الفيزيولوجية 4-4

تتأثر األجهزة الدموية والعصبية واهلضمية باملظاهر األساسية للنمو يف هذه املرحلة وتفسر مبعامل الظاهرة لنمو هذه 
  .األجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إىل اختالف حياة الفرد يف بعض نواحيها

وتزداد سعتها خالل هذه املرحلة زيادة كبرية ،وتنعكس اثأر هذه الزيادة على رغبة الفرد امللحة وتنمو كذلك املعدة 
يف الطعام حلاجته إىل كمية كبرية من الغذاء،هذا وخيتلف منو اجلهاز العصيب عن منو األجهزة األخرى يف بعض النواحي 

مكتملة يف عددها،وال تؤثر يف النمو مبراحله  وذلك ألن اخلاليا العصبية اليت تكون هذا اجلهاز تولد مع الطفل
املختلفة،هذا باإلضافة إىل توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبريا يف التكامل بني الوظائف الفيزيولوجية احلركية 

  .احلسية واالنفعالية للفرد
زيادته بعد جمهودات أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ هبوط نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع 

قصوى،دليل على حتسن ملحوظ يف  التحمل الدوري التنفسي،مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم،مما يؤكد حتسن 
  14.دالتحمل يف هذه املرحلة وهو اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوال

  :الخصائص االجتماعية 4-5
السائد يف األسرة فالفرد يتأثر منوه االجتماعي باجلو النفسي املهيمن على أسرته ،والعالقات القائمة بالنسبة للجو 

بني أهله ،ويكتسب اجتاهاته النفسية بتقليده ألبيه وأهله وذويه ،بتكرار خرباته العائلية األوىل وتعميمها ،وبانفعاالته 
ما بالنسبة للبيئة االجتماعية واملدرسية فهي أكثر تباينا وأتساعا من احلادة اليت تسيطر على اجلو الذي حيىي يف إطاره ،أ

تمع اخلارجي من البيت وأسرع تأثريا واستجابة هلذه التطورات ،فهي ال ترتك  البيئة املنزلية ،وأشد خضوعا لتطورات ا
م وأرائهم، ا اجلسر الذي ذالكأثارها القوية على اجتاهات األجيال املقبلة وعادا يعرب األجيال من املنزل إىل  أل

تمع  النشاط االجتماعي الذي يساعد على سرعة النمو واكتمال  خمتلفة مناملدرسة للمراهق ألوان  لالواسع، وتكفا
  .وأترابهجتمع بينه وبني أقرانه  ي، فهالنضج

كما يتأثر املراهق يف منوه االجتماعي بعالقته مبدرسته،ومبدى نفوره منهم أو حبه هلم ،وتصطحب هذه العالقات 
بألوان خمتلفة وترجع يف جوهرها إىل شخصية املدرس ونالحظ على املراهق اهتمامه باختيار األصدقاء وامليل إىل 

                                                
  . 183ص.المرجع نفسھ- 13
  182أسس ونظریات الحركة،مرجع سابق،ص : بسطویسي أحمد - 14
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ري لألصدقاء بقصد الوصول إىل أفضل وسط اجتماعي االنضمام على مجاعات خمتلطة من اجلنسني ،وحيدث تغيري كب
م الشخصية واالجتماعية ويشبهونه يف السمات  ،ومييل الفرد إىل اختيار أصدقائه من بني هؤالء الذين يشبعون حاجا
وامليول،ويكملون نواحي القوة والضعف لديه،ويزداد والء الفرد جلماعة األصدقاء ويتمسك بالصحبة بدرجة 

  .يرضى املراهق أن توجه إليه األوامر والنواهي والنصائح أمام رفاقهملحوظة،وال 
  :الخصائص الفكرية 4-6

ايتها،ويزداد التباين والتمايز القائم بني القدرات العقلية املختلفة ،ويسرع  بط سرعة الذكاء يف املراهقة حىت تقف 
غري بذالك إدراك الفرد للعامل احمليط به نتيجة هلا النمو النمو ببعض العمليات العقلية يف نواحيها وآفاقها املعنوية ويت

العقلي يف أبعاده املتباينة ،وتتأثر استجاباته فهو قادر يف مراهقته على أن يفهم استجابات األفراد اآلخرين فهو خمتلف 
يقه ،وهكذا يف مستواه ومداريه عن فهم طفولته،وهو قادر على أن خيفي بعض استجاباته ألمر يف نفسه يسعى لتحق

  15.ينعطف يف مسالك ودروب حتول بينه وبني إعالن خيبة نفس
كما إن الفرد مييل إىل اجلدل وحماولة الفهم واإلقناع كذلك ينظر إىل نفسه على انه دخل عامل الكبار،كما ميكنه 

يكتسب الفكر التخطيط فيما يرتبط بتنفيذ األهداف الطويلة املدى والتواريخ والوقت يصبح عموما لديه ،كما 
  .االستقاليل واإلبتكاري

أن االبتكار يتضمن الوصول إىل النتائج عن طريق خمتلف الطرق املطروحة ويتضمن "م1959جيلفورد"يرى
  16.ةاجلديد تلألشياء واالستجابااالبتكار اإلبداع،والتنوع،والغىن يف األفكار والنظرة اجلديدة 

  :الخصائص االنفعالية 4-7
اليت تؤثر يف سائر مظاهر النمو يف كل جانب من اجلوانب اليت تتعلق بالشخصية،مشاعر  اخلصائص االنفعالية

احلب تتطور ويظهر امليل حنو اجلنس األخر،ويفهم املراهق الفرح والسعادة عندما يكون مقبوال،والتوافق االجتماعي 
فق االنفعايل،ويصب تركيزه االبتعاد يهمه كثريا،ويسعده أيضا إشباع حاجاته إىل احلب،وكذلك النجاح الدراسي والتوا

عن امللل والروتني،وغالبا ما يستطيع املراهق التحكم يف مظاهره اخلارجية االنفعالية،وهذا راجع لعدم التوافق مع البيئة 
تمع ( احليطة  وهذا ناتج عن إدراكه أن معاملة اآلخرين ال تناسب التغريات والنضج الذي طرأ ) األسرة،املدرسة،ا

ا تدخل يف شؤونه وتقلل من شأنه وهذا ما يعرف باحلساسية االنفعالية،وهذه علي ه فيفسر مساعدة اآلخرين على أ
  .األخرية ترجع أيضا إىل العجز املايل للمراهق الذي حيول دون حتقيق رغباته

الجنذاب والنفور لنفس ثنائية املشاعر أو التناقض الوجداين قد يصل باملراهق أن يشعر بالتمزق بني الكراهية وبني ا
  .األشياء واملواقف

كما تظهر حاالت االكتئاب،اليأس،القنوط،االنطواء،احلزن،اآلالم النفسية نتيجة اإلحباط والصراع بني تقاليد 
تمع والدوافع،وكذلك خضوعه للمجتمع اخلارجي واستقالله بنفسه   .ا

                                                
 .285-283سابق، ص ع، مرجلة إلى الشیخوخةالطفو ناألسس النفسیة للنمو م :فؤاد بھي السید - 15
 220،ص2000،دار الفكر العريب،1البدنية املعاصرة،ط ةمناهج الرتبي:أمني فواز اخلويل ومجال الدين الشافعي -  16
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  .وتفكك الشخصية واضطراب عقلي أيضا نالحظ على املراهق القلق والسلوك العصيب بصفة عامة 
تبعا لعدة عوامل حتدد درجة هذه  ا، وهذونالحظ على املراهق مشاعر الغضب والثورة والتمرد وكذلك اخلوف

تمع والشعور بالظلم تضغط عليه أو مراقبة سلوكه وعدم قدرته على  ة، قو االنفعالية كمصادر السلطة يف األسرة وا
  17.بنفسهاالستقالل 

  :المراهقحاجات  5 
ورغباته،ومن أجل أن حيقق توازنه النفسي و  احلاجة أمر فطري يف الفرد أودعها اهللا عز وجل فيه ليحقق مطالبه

االجتماعي،وحيقق لنفسه مكانة وسط مجاعته،و يف الوقت نفسه تعترب احلاجة قوة دافعة تدفع الفرد للعمل و اجلد و 
وعليه فاحلاجة تولد مع الفرد و تستمر معه .الفرد يف عديد من املشاكلالنشاط و بذل اجلهد و عدم إشباعها يوقع 

ا تتداخل  إىل و فاته،وتتنوع و ختتلف من فرد آلخر و من مرحلة زمنية ألخرى،وعلى الرغم من تنوع احلاجات إال أ
لف باختالف املراحل فيما بينها فال ميكن الفصل بني احلسية،النفسية ، االجتماعية والعقلية،وملا كانت احلاجة ختت

  :العمرية فإن ملرحلة املراهقة حاجات ميكن أن نوضح بعضها فيما يلي
  :الحاجة إلى الغذاء والصحة 5-1

واالجتماعية والعقلية،وال سيما يف فرتة  على مجيع احلاجات النفسية مباشر تأثري تالغذاء ذااحلاجة إىل 
لذي يتناوله،ولذا جيب على األسرة أن حتاول إشباع حاجته إىل املراهقة،حيث ترتبط حياة املراهق وصحته بالغذاء ا

ا  الصحة حيدد اجليدة،وعلم ضمان الصحةل الوحيد السبيل الطعام والشراب وإتباع القواعد الصحية السليمة أل
ل كميات املواد الغذائية اليت حيتاج إليها اإلنسان من ذلك،مثال أن الغذاء الكامل للشخص البالغ جيب أن يشم

  .مواد بروتينية) غ100(مواد دهنية حيوانية ونباتية،و) غ70(مواد كربوهيدراتية،)غ450( على
وملا كانت مرحلة املراهقة مرحلة النمائية السريعة،فإن هذا النمو حيتاج إىل كميات كبرية ومتنوعة من الطعام لضمان 

  18.الصحة اجليدة
  : إلى التقدير والمكانة االجتماعيةالحاجة  5-2
شعور املراهق وإحساسه وبالتقدير من طرف مجاعته ، وأسرته ، وجمتمعه يبوئه مكانة اجتماعية مناسبة للنمو  إن

  .ذات تأثري كبري على شخصيته وعلى سلوكه 
إنه يتوق إىل أن تكون له مكانة  قيمة،ذا  وأن يعرتف به كشخصمجاعته،فاملراهق يرد أن يكون شخصا هاما يف 

ا الراشدين متبعا طرائقهم  كطفل،خلى على موضوعه  وأن يت الراشدين،بني  فليس غريبا أن نرى أن املراهق يقوم 
  19.وأساليبهم

                                                
 .384-383،مرجع سابق،صةالطفولة واملراهق-علم نفس النمو:حامد عبد السالم الزهران -  17
  38، ص1982، نط، لبنا بالشركة الشرقیة للمطبوعات، " التغذیة وعناصرھا:"موسوعة - 18
  .38س، ص ب، ن، لبنا3المالیین للطباعة والنشر والتوزیع، ط رعلم النفس التربوي، دا:ةفاخر عقل - 19
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تمع السليم هو الذي جيد،إن مرحلة املراهقة مرحلة زاخرة بالطاقات اليت حتتاج إىل توجيه  لذا فاألسرة احلكيمة وا
  .استثماريعرف كيف يوجه هذه الطاقات لصاحله ويستثمرها أحسن 

  :واالبتكار الحاجة إلى النمو العقلي 5-3
  .وتفسريهاوكذا حتصيل احلقائق وحتليلها  السلوك،وتتضمن احلاجة إىل االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر 

ذا يصبح املراهق حباجة كبرية إىل اخلربات اجلديدة واملتنوعة،فيصبح حباجة إىل إشباع الذات عن طريق العمل  و
والتقدم الدراسي،ويتم هذا عن طريق إشباع حاجاته إىل التعبري عن النفس واحلاجة إىل املعلومات والرتكيز والنجاح 

  .ومنو القدرات
  :الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها 5-4

إن املراهق كائن حي اجتماعي وثقايف ، وهو بذلك ذات تفرض  وجودها يف احلياة حيثما وجدت خاصة يف حياة 
فلكي حيقق املراهق ذاته فهو حباجة إىل النمو السليم ، يساعد يف حتقيق ذاته وتوجيهها توجيها الراشدين ، 

م املختلفة ، واملتنوعة فقدان  صحيحا،ومن اجل بناء شخصية متكاملة وسليمة للمراهقني جيب علينا إشباع حاجيا
  .وافق مع احمليط الذي يعيش فيههذا اإلشباع معناه اكتساب املراهقني لشخصية ضعيفة عاجزة عن حتقيق الت

  :الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق 5-5
حيث تنفتح القدرات العقلية من ذكاء واالنتباه والتخيل  ذكرنا،من مميزات مرحلة املراهقة النمو العقلي كما 

ذا تزداد حاجة املراهق إىل التفكري واالستفسار عن وغريها،وتفكري    .احلقائقو
اليت تستدعي  به،فيميل املراهق إىل التأمل والنظر يف الكائنات من حوله ومجيع الظواهر االجتماعية احمليطة 

  فيها،حينما يطيل التفكري  فهمها،اهتمامه فتكثر تساؤالته واستفساراته عن بعض القضايا اليت يستعصى عليه 
ن تليب هذه احلاجة ، وذلك من اجل أن تنمي ويف نفس الوقت يريد إجابات عن أسئلته،لذا من واجب األسرة أ

  20.تفكريه بطريقة سليمة ،وجتيب عن أسئلته دومنا تردد
  :المراهقةأنواع من 4توجد:أشكال المراهقة 6

  :المتوافقةالمراهقة  6-1
  :ومن سماتها

  .دوء النسيب وامليل إىل االستقراراالعتدال واهل -
  اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات واالتزان العاطفي  -
  .اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة -
فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة هلا أمهية كبرية يف حياة فق مع الوالدين واألسرة،لتوا -

ا يف املوا   21.قف املتنوعة يف احلياةاألطفال ، فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على تواز

                                                
  .436-435،مرجع سابق،ص ةالطفولة واملراهق- علم نفس النمو :امد عبد السالم زهرانح -  20
ا، دا:حسن حممود -  21   .24، ص1981، نط، لبنا ب، ةالنهضة العربي راألسرة ومشكال
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   :العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة  6-1-1
م تدخل األسرة يف شؤونه معاملة األسرة السمحة اليت تتسم باحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق وعد -

السليم ولغة  وعدم تقييده بالقيود اليت حتد من حريته ، فهي تساعد يف تعلم السلوك الصحيح واالجتماعياخلاصة،
  22.ه وثقافته وتشبع حاجاته األساسيةجمتمع
  .ن الصراحة بني الوالدين واملراهقتوفري جو م -
وسري حال األسرة وأهله،شعور املراهق بتقدير الوالدين واعتزازهم به والشعور بالتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسيه  -

  .لألسرةوارتفاع مستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي 
زد على ذلك الراحة النفسية العامة،الشغل وقت الفراغ من النشاط االجتماعي والرياضي وسالمة الصحة  -
  .عن النفس والرضا
  :المنطويةالمراهقة  6-2

  :ومن سماتها ما يلي
ص أنه غري جدير ملواجهة االنطواء وهو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخ -

ة أشخاص غرباء،اخلجل واالنطواء حيدثان بسبب عدم األلفة مبوقف جدلكن الواقع، أو بسبب يد أو بسبب جما
ة للموقف احلايل  .ء الذي حيدث للشخص خجال وانطواخربات سابقة مؤملة مشا

  .ت احلياة ونقد النظام االجتماعيالتفكري املتمركز حول الذات ومشكال -
واالعرتاف باجلنسية  ةالغري مشبعور حول موضوعات احلرمان واحلاجات االستغراق يف أحالم اليقظة اليت تد -
  .الذاتية
  .حماولة النجاح املدرسي على شرعية الوالدين  -
  :العوامل المؤثرة فيها 6-2-1
العقاب  التدليل، الزائدة،احلماية  الوالدين،تسلط وسيطرة  فيها،األخطاء األسرية اليت  :األسرياضطراب اجلو  -

  .اخل.القاسي
  .تركيز األسرة حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق  -
 23 . وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفي عدم اإلشباع احلاجة إىل التقدير -
  

  
  
  

                                                
  137، ص1990، ر، اجلزائ2املطبوعات اجلامعية، ط نوالتعليم، ديوا ةأصول الرتبي:رابح تركي -  22
  160للطباعة والنشر،ب ط،ب بلد،ب س،ص برعاية املراهقني،دار غري:ميخائيل أسعد يوسف-  23
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  :العدوانيةالمراهقة  6-3
   :من سماتها) المتمردة(

تمعاألسرة  املدرسة،التمرد و الثورة ضد  -   .وا
العادة  اللواط، :مثلممارستها باعتبارها حتقق له الراحة واللذة الذاتية  :اجلنسيةالعداوة املتواصلة واالحنرافات  -

  24.اخل اجلنسيةاملتعة  الشذوذ،السرية 
هو اإلصرار على مواقف والتمسك بفكرة أو اجتاه غري مصوغ  والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية :العناد -

ويظهر م من الوالدين وغريها من األفراد،الذين يرغبون يف شيء ، واملراهق يقوم بالعناد بغية االنتقامضادة لآلخرين 
  .كل إصرار على تكرار تصرف بالذاتذلك يف ش

  :المنحرفةالمراهقة  6-4
  :من سماتها ما يلي

  .للمجتمعاالحنالل اخللقي التام واجلنوح والسلوك املضاد  -
  .الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على املخدرات االعتماد على النفس  - 
  .بلوغ الذروة يف سوء التوافق  - 
  .البعد عن املعايري االجتماعية يف السلوك  - 

  : العوامل المؤثرة فيها  6-4-1
  .املرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة األسرية  - 
  .واالجتماعية اخلالقسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق اجلسمية والنفسية  - 
  .املؤثرةالصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل  - 
  .الفشل الدراسي الدائم واملرتاكم وسوء احلالة االقتصادية لألسرة  - 

وكذلك تأكد  القاعدة،وإن هذه تكاد تكون هي  فيها،ظروفها والعوامل املؤثرة هذا أن أشكال املراهقة تتغري بتغري 
  .بتعديلههذه الدراسة أن السلوك اإلنساين مرن مرونة تسمح 

ا تأكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي يف تعديل شكل املراهقة املنحرف حنو التوافق و  وأخريا فإ
  25.السواء
  

  
  
  

                                                
 160،ب ط،ب بلد،ب س،صررعاية املراهقني،دار غريب للطباعة والنش: عبد الغين اإليدي -  24
  440مرجع سابق،ص،ةالطفولة واملراهق- علم نفس النمو:حامد عبد السالم زهران -  25
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  :للرياضيينأهمية المراهقة في التطور الحركي  7
الندي  اجلامعة،تتضح أمهية املراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو احلركي حيث يبدأ جماهلا بالدراسة يف  -

افاملنتخبات القومية ن وتكتسي املراهقة أمهية  الرياض،    :كو
قط بني اجلنسني بل بني اجلنس الواحد أيضا ليس ف املستويات،أعلى مرحلة تنضج فيها الفروق الفردية يف  -

  .وبدرجة كبرية
  ".رياضة املستويات العالية"مرحلة انفراج سريعة للوصول باملستوى إىل البطولة  -
  .اجليدمرحلة أداء متميز خايل من احلركات الشاذة واليت تتميز بالدقة واإليقاع  -
  .تثبيت يف املستوى للقدرات واملهارات احلركيةال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطور و   -
   .مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق من قدرات فنية ومهارات حركية -
واليت تساعد على إظهار مواهب وقدرات املراهقني باإلضافة إىل  هلا،مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة  - 

   26.انتقاء املوهوبني
  :أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهقين 8

ا حتضر املراهق فكريا، و بدنيا كما تزوده من :إن الرياضة عملية تسلية،و ترويح لكال اجلنسني هذا حيث أ
األحاسيس، و املشاعر النفسية املكتظة اليت تؤدي إىل اضطرابات خلربات احلركية من أجل التعبري عن  املهارات، و ا

عصبية عند انفجاره فيتحصل املراهق من خالهلا على مجلة من القيم املقيدة اليت ال يستطيع حتصيلها يف نفسية، و 
احلياة األسرية،كما تعمل احلصص التدريبية على صقل مواهب الرياضي، و قدراته من أجل شغل وقت الفراغ الذي 

ليا ، وفكريا فيستسلم حتما للراحة، و النمو بدال حتس فيه الرياضي بالقلق، و امللل، و بعد الرياضة يتعب املراهق عض
  .من أن يستسلم للكسل، و اخلمول

تمـع، و عند مشاركة املراهـق يف التجمعات الرياضيـة، و و يضيع وقته فيما ال يرضي اهللا، و ال النفس، و ال ا
على ما حيس به عن طريق  فإن هذا يتوقفخمتلف أنواع النشاطات  الرياضية، النوادي الثقافية من أجل ممارسة

ا    .التغريات اجلسمية، و النفسية، و العقلية اليت مير 
كحرية اختيار   هإعطاء املراهق نوعا من احلرية، و حتميله بعض املسؤولية اليت تتناسب مع قدراته،و استعدادات*

  .أماكن  اللعب مثال
  .التقليل من األوامر و النواهي*
املهارات، و اخلربات املختلفة يف امليادين الثقافية، و الرياضية لتوفري الوسائـل،و مساعدة املراهق على اكتساب *

،والتشجيع ،فعلى ةاإلمكانيات،واجلو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف حاجة ماسة إىل النضـج،واإلرشاد والثق
  27.رهـم الرياضياملدرب أداء دوره يف إرشاد،وتوجيه،وبث الثقة يف حياة املراهقني طوال مشوا

                                                
  .188- 187أسس ونظریات الحركة،مرجع سابق،ص:بسطویسي أحمد - 26
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 :رات الحركية أثناء فترة المراهقةتطور الصفات البدنية و القد 9 
  : القدرات الحركية9-1

بالنسبة للنمو احلركي يظهر التزان التدرجيي يف جمال األداء احلركي، و يستطيع الفرد أن يصل يف مرحلة أداء العديد 
يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية و يشري من املهارات احلركية الرياضية إىل اإلتقان ، كما 

العديد من الباحثني إىل أن هذه املرحلة ميكن اعتبارها دورة جديدة للنمو  احلركي، و منها يستطيع الفىت، و الفتاة 
للفتيات يعد من  اكتساب، و تعلم خمتلف املهارات احلركية بسرعة ، هذا  باإلضافة إىل زيادة عامل مرونة العضالت

النواحي اهلامة اليت تساعد على ممارسة بعض األنشطة الرياضية املعينة اليت حتتاج هلاته الصفة  أما بالنسبة للفتيان فإن 
عامل زيادة القوة العضلية يف هذه املرحلة يعد من النواحي اهلامة اليت تساعد على إمكانية ممارسة أنواع متعدد من 

يت تتطلب املزيد من القوة العضليـة و يف هذه املرحلة يستطيع الفرد أن يصل إىل أعلى املستويات األنشطة الرياضية ال
  28.باحة،اجلمباز التمرينات الفنيةالرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل الس

ايتها بني اخلصائص  و بذلك نرى حتسن يف املستوي يف بداية مرحلة املراهقة، و ثباتا، و استقرارا تآزرا حركيا يف
و اإليقاع اجلميل املتقن، و املوزون، عام تتميز باإلنسانية، و الدقة، التقوميية املختلفة للحركة، وعلية فاحلركات بشكل

 .حيث ختلو املهارات من احلركات الزائدة، و الزوايا احلادة
الكتساب املميز و اـة يف التحصيـل،ىل القدرة الفائقتقدم هذا املستـوى إ"1979و فنرت ،1978شانيل "زي و يع

لك املرحلة تزداد أن قدرة املراهق يف ت"  1982حامد زهران "و اليت متيز هذه املرحلة، و يضيف للمهارات العقلية،
التفكري، و احلرية يف يف  يف أخذ القرار،و التفكري السليم،و االختياري،و الثقة بالنفس، و االستقاللية

  29.فحسب بل على شخصيته املتكاملة كله ليس فقط على شخصية الالعب احلركية  حيث يؤثر ذلكاالكتشاف،
كما أن تطوير يف القيادة د بصورة ملحوظة يف هذه املرحلة،اإلضافة إىل هذا فإن قدرات التنسيق العضلي يزيب

ت لتأقلم و إعادة قدرات املراقبة احلركيـة و قدرااحلركـة يكون يف حالة ثبات بشكـل عام، و نالحظ كذلك حتسن يف 
الية لدى يكون بشكل أكثر فعيها املعلم احلركي جيد،و بشكل عام فإن هذه املرحلة يكون فالتأقلم، و اجلمع بينهما،و 

  30.الذكور منه لدى اإلناث
  
  
  
  
  
  

                                                
  .74،ص1998العربي، ر،دار الفكةمناھج وطرق تدریس التربیة البدنی:جمحمد أحمد فرعنایات  - 28
  184أسس ونظریات الحركة،مرجع سابق،ص:بسطویسي أحمد - 29
30 BIOLOQIE DU SPORT,EDITION VIGOT,PARIS,1992,P341-353. GUNJEN WEINC  -  



 المراھقة                                الفصل الثالث                                                           
 

61 
 

  :تطور الصفات البدنية 9-2
  : القوة 9-2-1

القوة ألنه، و بشكل عام فإن النمو خالل مرحلة املراهقة توجد أحسن الفرص، و انسب األوقات  للتدريب على 
يكون موجه يف هذه املرحلة أساسا من الناحية العرضية ، وعلية نالحظ زيادة يف حجم العضالت مع العلم بوجود 
موعات العضلية، و يف احلني بني مستوي التطور، فالبنات يصلون إىل القوة العضلية  اختالفات بني خمتلف ا

سنة خالل هذه املرحلة احلموالت،  22إىل  18سنة بينما الذكور ففي سن  17إىل  15القصوى، و عمومًا يف سن 
و طرق التدريب املستعملة ميكن أن تكون  على قاعدة الكبار مع األخذ بعني االعتبار الرفع التدرجيي للحمولة، و 

  31.ة، و خاصة هذه  املرحلة احلساسةهو مبدأ هام لتدريب القو 
  :لسرعةا 9-2-2

هلاته الصفة فيستمر تطورها، و يبلغ أوجها  يف مرحلة املراهقة ، حيث يستمر هذا التطور بنفس النسبـة بالنسبة 
أن الفروق ليست جوهريـة بني األوالد و البنات هلذا   "1979فنرت " سنة حيث يرى  15إىل  14حىت سن 

ادة اخلطوة بل تساوي طوهلا العنصر، و أن كان لصاحل األوالد قليالً حيث يرجع السبب يف ذلك ليس يف زي
  .للجنسني
كبري يف اجلهاز الدوري التنفسي،و   يعزو ذلك إىل حتسنن تطور كبري هلذه الصفة البدنية،و أ" 1965ايفانوف"يذكر

ذا األخري  14إىل  12سني ابتدءا من سن حيث نرى فروقا جوهرية بني مستوى التحمل بني اجلن تطورا واضحا 
اية املرحلةويزداد بشكل واضح سنة،  .حىت 
  :لمرونةا 9-4-3

تتميز هذه املرحلة بتحسن نسيب يف املستوى حيث يظهر ذلك واضحا من خالل أداء تالميذ تلك املرحلة حلركات 
اجلمباز، و احلركات الدقيقة األخرى، و اليت تتطلب قدرا كبريا من الرشاقة حيث نري حتسنا ملحوظا يف كل من 

ود الفقري يكون تقريبا قد ،و يالحظ كذلك العمتكيفنة احلركات مع مستوى متميز من الديناميكية، و ثبات، و مرو 
  32.سنة 22إيل  18الزيادة يف الطول هي األخرى قد اكتملت يف حوايل اكتمل،والنمو،و 

  :مشكالت المراهقـة  10
املشكـالت و اهلموم، و الشك أن مشكلة املراهقة ظاهـرة طبيعية، و أساسية يف حياة الفرد، و الشباب هي فرتة 

ألن املراهقة حالة نفسية، و جسدية كامنة  يصبح راشدا متوافقا يف حياته،املراهق حيتاج إىل كثري من املساعدات حىت
اإلهلية اليت ن األهل تدعوا إىل إتباع األوامر يف كل منا تدفع اإلنسان إيل التصرف اخلاطئ،  و حيتاج إيل رقابة مستمرة م

ا لتحصن من الوقوع يف  ختالط، و املراهقة أيضا حتتاج إيل قيم دينية يفرتض تزويد اإلنسانتنص على عدم اال
  .الرذيلة

                                                
  185- 184أسس ونظريات احلركة،مرجع سابق،ص:بسطويسي أمحد - 31
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  :و من أهم المشكالت التي يتعرض لها المراهق 
  ).البلوغ(النضج املبكر أو املتأخر * 
  .الكافية االجتماعية* 
  .مشكلة الفراغ* 
  33.القلق، و احلرية اخل* 
  :مربي لكيفية التعامل مع المراهقيننصائح عامة لكل  11

  :يليوحدات التعليمية جيب أن يراعي ما و الاحلساسـة، و مراحـل النمو فيها، يكون هناك توافق بني هذه املرحلةلكي 
  .جيب دراسة ميول،ورغبات املراهقني قبل وضع أي برنامج*
 .تكسبه ذاته اإلكثار من األنشطة اليت تنمي شخصية املراهق، و تريب استقالله، و*
 .جيب تنمية وعي األفراد خللق قاعدة عريضة متعددة اجلوانب لالنطالق حنو رياضة املستوى العايل*
 .جيب إعطاء  املراهق  جانب من احلرية، و حتميله بعض املسؤوليات مع إشعاره بأنه موضع ثقة *
  .جيب منح املراهق فرصة اإلفصاح  عن أرائه، و عدم فرض النصائح عليه *
إعطاء احلرية تصحيح أخطائه بنفسه بقدر اإلمكان ألن جلوء املريب إيل استعمال أساليب مناسبة خالل * 

املمارسة الرياضة يساهم بشكل كبري يف قدرة السيطرة على املراهق، و جعله يتبع املسار الصحيح للنمو 
 34.مواملتكامل،وجتنبه األزمات النفسية، و االجتماعية،واليت قد تعرقل هذا الن
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  184أسس ونظریات الحركة،مرجع سابق،ص:بسطویسي أحمد - 34



 المراھقة                                الفصل الثالث                                                           
 

63 
 

  :خالصة
من خالل ما سبق نستنتج أن فرتة املراهقة أزمة نفسية ومرحلة انفرادية حرة وال ميكن حصرها يف طبقة اجتماعية 

  .معينة أو جمتمع خاص فهي مرحلة تنشط من مرحلة البلوغ إىل مرحلة الرشد
وهلذا من الضروري متابعة ومراقبة املراهق حىت يتم منوه ويكتمل نضجه اكتماال سليما وصحيحا ومن هنا جيب 
على األسرة تفهم حالته وحماولة األخذ بيده ليتجاوز هذه املرحلة، كما يأيت دور املدرسة باعتبارها األسرة الثانية لتربز 

  . جتماعية ونفسية وصحية،كمتنفس للمراهقني أمهية األنشطة الرياضية وما حيتويه من أهداف ا
 
 

  
  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

   الجانب التطبيقي
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ـــــد    :تمهيـ

الفرضيات الىت قدمناها بداية دراستنا  إن يف أي حبث مهما كان يستوجب علينا التأكد من صحة  أو عدم صحة 
   .حبث يشرتط تأكده ميدانيا ألن كل ،لذا وجب علينا القيام بدراسة ميدانية باإليضافة اىل الدراسة النظرية 

وللقيام بالبحث امليداين وجب علينا القيام ببعض اإلجراءات الىت تساهم يف ضبط املوضوع وجعله منهجيا وذ 
  .قيمة علمية من خالل معاجلة كل حيثياته من حيث الدراسة األولية واألسس العلمية للمنهج املتبع
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  :الدراسة االستطالعية  1

يف هذه املرحلة قمنا جبمع املعلومات واالطالع على البحوث السابقة واملذكرات اليت هلا صلة مبوضوع البحث ، 
واالتصال باملختصني يف هذا امليدان من اجل توفري املعطيات الكافية واالملام باملوضوع من مجيع النواحي حىت يتسىن 

هلذا املوضوع ، وقبل توزيع االستمارات املتعلقة بالبحث طار النظري لنا تكوين فكرة شاملة وكاملة ، وبالتايل اعداد اال
  . على أوقات دراستهم وأماكن تواجدهم وطريق عملهم  التعرف قمنا بإجراء دراسة استطالعية على العينة قصد

   :المنهج المستخدم في الدراسة  2

اليت يتم وضعها بقصد الوصول اىل احلقيقة يف العلم املنهج املتبع يف البحث العلمي يعين اتباع جمموعة من القواعد 
 1" .الكتشاف احلقيقة وهو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة " 

 :منهج البحث خيتلف باختالف املواضيع املدروسة 

ا الذي يعتمد على مجع احلقائق وحتليلها وتفسريه " املنهج الوصفي " لتحقيق أهداف الدراسة مت اتباع
ا انطالقا من حتديد املشكلة ، مت اختيار عينة البحث ، وأساليب مجع املعلومات والبيانات  الستخالص دالال

عبارة  التعليمات واالستنتاجات منها يف ص مث حتليلها وتفسريها واستخال ، واعدادها ووضع قواعد لتنظيمها وتصنيفها
  2. واضحة حمددة

حدد حبيث عبارة عن مسح شامل للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني وقد " ويعرف على أنه 
  يصل اليها يف التخطيط للمستقبل  حياول الباحث الكشف ووصف االوضاع القائمة واالستعانة مبا

:أدوات الدراسة  3  

:استبيان  3-1  

معني ، يتم وضعها ،يف استمارة ترسل لألشخاص املعنيني ويعرف مبجموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع 
بالربيد أو جيري تسليمها باليد للحصول على اجوبة األسئلة الواردة فيها ،وبواسطتها ميكن التوصل اىل حقائق جديدة 

    3.رف عليها لكنها غري مدعمة حبقائقعن املوضوع والتأكد من معلومات متعا

                                                             
  1 . 04،  ص  1977مناھج البحث العلمي ،وكالة المطبوعات ،الكویت ،: عبد الرحمان بدوي  - 

  .   189ص  1998البحث العلمي ،مفھومھ ،أدواتھ ،أسالیبھ، دار مجدالوي ،:الرحمان وآخرون ذوقان عبیدات ،عبد  - 2
210 ، ص  1986المنھاج واالجراءات ،العینة ،االمارات العربیة المتحدة ، مطبعة العین الحدیثة ،: فوزي عبد هللا العكس  -   3  



االجراءات المنھجیة للبحث         الفصل الرابع                                                           

 67 

ثانويات دائرة البياضة، والذي حيتوي على حمورين حيث خصص كل حمور لدراسة  وهذا االستبيان موجه لتالميذ
  .                                                                       فرضية من فرضيات حبثنا 

 .وهذا على بناء الفرضيات السابقة الذكر وهي تتضمن جمموعة من األسئلة 

:أسئلة مغلقة  2- 3   

أو خيارات أخرى "ال"أو " نعم"االجابة فيها حمددة بتكون   

صدق احملكمني: صدق اإلستبيان 3-3  

   :مجتمع البحث  4

اجلزء الذي نسقط عليه الدراسة ويتمثل يف دراستنا هذه تالميذ السنة أوىل ثانوي على مستوى ثانويات دائرة هو 
  .ثانويات دائرة البياضةتلميذ من خمتلف  720والبالغ عددهم البياضة والية الوادي 

:عينة البحث وكيفية اختيارها  5  

هي جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات "باعتبار العينة جزء مهم يف أي دراسة ميدانية جند أن مفهومها 
تمع على أن تكون ممثلة للمجتمع،وهي تعترب جزء مهم من الكل ، امليدانية   مبعىن انه تؤخذ جمموعة من أفراد ا

 .  "لتجرى عليها الدراسة

تمع نفس الفرصة  ،لقد مت اختيار العينة هلذه الدراسة بصورة عشوائية  و الذي يعطى او يتاح فيها لكل فرد من ا
تمع فرص متكافئة يف االختبار او يكون نصيب  ، اليت تعطى لغريه عند االختبار  وهكذا يكون لكل فرد من افراد ا

تمع  مشلت تالميذ السنة أوىلحيث  .كل فرد من احتمال ان يسأل او يستجوب مساويا لنصيب أي فرد اخر من ا
ثانويات وحىت تكون  3لتلميذ موزعني على  720ثانوي على مستوى مجيع ثانويات دائرة البياضة والبالغ عددهم 

موع الكلي الفراد  %10العينة املختارة مؤسسة منهجيا وذات نتائج أكثر صدق وموضوعية فقد مت اخذ نسبة  من ا
  .ثالث ثانويات علىمقسمة ) تلميذ  72(جمتمع البحث لنحصل يف االخري على 

 :موجهة لتالميذ ثانويات دائرة البياضة والية الوادي حسب الثانويات االتيةاستمارة  72قمنا بتوزيع  

ثانوية لبامة اجلديدة بالبياضة*  
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ثانوية البياضة اجلديدة *   

ثانوية مفدي زكريا *  

:راسة دمتغيرات ال 6  

الباحث أنه السبب لنتيجة معينة ، ودراسته قد تؤدي اىل هو املتغري الذي يفرتض : المتغير المستقل  6-1
  1.معرفة تأثريه على متغري آخر

الرتبية البدنية والرياضية: ير المستقل غتحديد المت •   

يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى :المتغير التابع  6-2
    2. أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع حيث أنه كلما 

األثار النفسية واجلسمية :تحديد المتغير التابع  •  

:      المجال المكاني والزماني  7  

: مكانيالمجال ال 7-1  

.مستوى ثانويات دائرة البياضة والية الواديلقد مت اجراء الدراسة امليدانية على   

:المجال الزماني  7-2  

              .2016غاية ماي  إىل 2015ديسمرب ما بني  املرتاوحة يف الفرتة  هذه الدراسةلقد أجرينا 

:إجراءات التطبيق الميداني المعالجة اإلحصائية  8  

حيث اعتمدنا على اتباع الطريقة الثالثية ، هي الطريقة االحصائية املعتمدة يف تفريغ البيانات و حساب النسبة املئوية 
:     فكانت كالتايل  

 

  
                                                             

. 58، ص 1984، الكویت ،  1أضواء على الدراسة المیدانیة ، مكتبة الفالح ، ط: ناصر ثابت  -  1  
219ص 1999،البحث العلمي في التربیة وعلم النفس ،دار الفكر العربي، القاھرة : محمد حسن عالوي، أسامة كمال راتب -   2 
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x =
푥푖
푛 × 100 

  :حيث

 X-النسبة املئوية  

-xi التكرار  

-n جمموع العينة  
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 :المحور األول

 .أحب ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية :العبارة األولى

 معرفة مدى إهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية والرياضية :الغرض

  اإلجابة والنسب املئوية على العبارة األوىل ميثل:  01الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 64 %88.88
 أحیانا 5 %6.94
 ال 3 %4.16
 المجموع 72 %100

   :عرض النتائج
)  %6.94(حيبون ممارسة حصة الرتبية البدنية و) %88.88( من خالل مالحظاتنا للجدول جند ان 

  .بون ممارسة حصة الرتبة البدنية والرياضةحيال ) %4.16(احيانا و
 :اإلستنتاج

لفوائدها  إلدراكهم ويف رأينا راجع،حصة الرتبية البدنية نالحظ ان اغلبيت التالميذ حيبون ممارسة  -
  .املتعددة وخاصة يف مرحلة املراهقة

 
  مدى إهتمام التالميذ باحلصة لميث :)1(الدائرة النسبیة رقم

 

89%

7% 4%

تمثیل اھتمام التالمیذ بالحصة
نعم احیانا ال
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.أحس باالستمتاع وبالراحة النفسية عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية :العبارة الثانیة  
ا على اجلانب النفسىمعرفة مدى : الغرض  .تأثري حصة تربية البدنية وانعكاسا  

  اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثانية ميثل:  02الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 40 %55.55
 أحیانا 20 %27.7

 ال 12 %16.66
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
أن ممارسة حصة الرتبية البدنية تتحقق هلم من جمموع العينة  %55.55من خالل اجلدول جند أن  -

ا أحيانا ماتتحقق هلم الراحة واالستمتاع  %27.7الراحة النفسية واالستمتاع أما نسبة  فريو
  .ال حتقق هلم راحة %16.66و

  :اإلستنتاج
ق هلم حصة تربية نالحظ أن معظم التالميذ تتحق) 02(من خالل اجلدول والدائرة النسبية رقم  -

البدنية والرياضية الراحة النفسية واإلستمتاع وهذا راجع حسب راينا اىل اإلستغالل التام لوقت حصة 
  .الرتبية البدنية والرياضية

 
  إنعكاس حصة تربية البدنية والرياضية على اجلانب النفسي ميثل :)2(الدائرة النسبیة رقم

  

55%28%

17%

انعكاس حصة التربیة البدنیة على الجانب النفسي
نعم أحیانا ال
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  .إلغاء حصة الرتبية البدنية والرياضية من طرف االدارة أو األستاذأشعر بالضيق عند  :العبارة الثالثة

 . معرفة شعور التلميذ عند إلغاء احلصة: الغرض 

   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثالثة ميثل : 03الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 56 %77.77
 أحیانا 4 %5.55
 ال 12 %16.66
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ كان شعورهم الضيق عند  %77.77نالحظ أن نسبة ) 03(من خالل اجلدول رقم -

من %5.55أما نسبة ، بالعكس  %16.66إلغاء حصة الرتبية البدنية والرياضية بينما تشري نسبة 
م أحيانا يشعرون بضيق   .التالميذ أ

 :اإلستنتاج
عند نالحظ أن معظم التالميذ يكونون يف حالة ضيق ) 03(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم  -

 .إلغاء حصة الرتبية البدنية

 
 التالميذ وشعورهم عند إلغاء حصة تربية البدنية والرياضية ميثل :)3(الدائرة النسبیة رقم

 
 

78%

5%
17%

التالمیذوشعورھم عند إلغاء حصة التربیة البدنیة
نعم أحیانا ال
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  .بشغف ورغبة كبريةأنتظر حصة تربية البدنية والرياضة  :العبارة الرابعة

.معرفة مكانة واألمهية احلقيقية حلصة تربية البدنية والرياضية عند التالميذ :الغرض   
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الرابعة ميثل : 04الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 35 %48.61
 أحیانا 14 %19.44
 ال 23 %31.94
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ ينتظرون حصة الرتبية البدنية  %48.61نالحظ أن نسبة ) 04(من خالل اجلدول رقم 

م %19.44أما نسبة ، بالعكس  %31.94والرياضية بشغف بينما تشري نسبة  من التالميذ أ
  .أحياناماينتظرون بشغف حصة الرتبية البدنية

  :اإلستنتاج
نستخلص أن النسبة األوىل واملتمثلة يف ) 04(والتمثيل البياين رقم  من خالل اجلدول -

ااإلجيابية على 48.61% ينتطرون بشغف ورغبة كبرية حصة الرتبية البدنية نظرا ألمهيتها وإلنعكاسا
فرتى أنه ليس هناك أمهية حلصة الرتبية %31.94- %19.44أما النسبة ،الناحية النفسية والبدنية 

 .أو أسباب أخرى تعيقهم عن ممارستها،ضية وهذا راجع إما جلهلهم لفوائدها البدنية والريا

 
  عند التالميذ األمهية احلقيقية حلصة تربية البدنية والرياضية ميثل :)4(الدائرة النسبیة رقم

49%

32%

19%

األھمیة الحقیقیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة عند 
التلمیذ

نعم أحیانا ال
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  .أشعر بالتحقيق الذات وبالثقة بالنفس عند ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية :العبارة الخامسة

.النفسية من ممارسة أثناء ممارسة حلصةمعرفة حالة التلميذ  :الغرض  
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة اخلامسة ميثل : 05الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 44 %61.11
 أحیانا 26 %36.11
 ال 2 %2.77
 المجموع 72 %100

 :عرض النتائج
من التالميذ يشعرون بالثقة يف النفس أثناء  %61.11نالحظ أن نسبة ) 05(رقم من خالل اجلدول 

م  %36.11بينما نسبة ،بالعكس %2.77حصة الرتبية البدنية ورياضية بينما تشري نسبة  قالوا أ
  .أحيانا ما يشعرون بتحقيق الذات والثقة بالنفس 

  :اإلستنتاج
يتضح لنا جيدا أن معظم التالميذ يكونون يف حالة ) 05(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

نفسية جيدة أثناء حصة تربية البدنية والرياضية وهذا راجع يف راينا ملا توفره حصة الرتبية البدنية والرياضية 
  .يف حالة جيدةمن متعة جتعل التلميذ 

 
  التالميذ وحالتهم النفسية أثناء احلصة ميثل :)5(الدائرة النسبیة رقم

  
  

نعم 
61%

أحیانا
36%

ال
3%

تالمیذ وحالتھم النفسیة أثناء الحصة
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 .أحب القيادة وحتمل املسوؤلية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية :العبارة السادسة

.املراهق على حتمل املسوؤلية وروح القيادة ورغبة معرفة قدرة :الغرض  
  اإلجابة والنسب املئوية على العبارة السادسة ميثل:  06الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 44 %61.11
 أحیانا 25 %34.72
 ال 3 %4.16
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من إجيابات التالميذ كانت بنعم مبعىن أن %61.11نالحظ أن نسبة) 06(من خالل اجلدول رقم 

فأحيانا ماحيبون القيادة وحتمل  %34.72أمانسبة ،أغلبية التالميذ لديهم حب ورغبة يف القيادة 
كانت إجيابتهم ال وهذا يعين أن القلة من التالميذ %4.16يف حني جند نسبة ،املسوؤلية أثناء احلصة 

  .ليس لديهم رغبة يف القيادة وحتمل املسوؤلية
  :اإلستنتاج

يتضح لنا أن معضم النالميذ حيبون القيادة أثناء احلصة  )06(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
تفريغ  هلم  ميكن من خالهلا وهذا راجع حسب راينا اىل حب التالميذ حصة تربية البدنية والرياضية الىت

م وتعبري عنها   .والرغبة يف التفوف وإبراز الذات والقدرات الشخصية طاقا

 
يبني رغبة التالميذ يف القيادة وحتمل املسؤولية :)6(الدائرة النسبیة رقم  

نعم
61%

أحیانا 
35%

ال
4%

یبین رغبة التالمید في القیادة وتحمل المسوؤلیة
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 .أرغب يف التعاون مع أفراد الفريق من أجل حتقيق الفوز  :العبارة السابعة

.مدى تعاون التالميذ مع بعضهم البعضمعرفة  :الغرض  
  : اإلجابة والنسب املئوية على العبارة السابعة ميثل 07الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 66 %91.66
 أحیانا 6 %8.33

 ال 0 %0
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ يقومون بالتعاون مع زمالئهم  %91.66نالحظ أن نسبة ) 07(من خالل اجلدول رقم 

  .أحيانا مايقومون بالتعاون مع الزمالء %8.33أما نسبة ، من أجل حتقيق الفوز 
  :اإلستناج

نفسر اإلرتفاع يف نسبة اإلجابة بنعم اىل وجود أهداف  )07(اجلدول والتمثيل البياين رقم من خالل -
  .مشرتكة للتالميذ خاصة يف االلعاب اجلماعية الىت تتطلب بذل جهد والتعاون من أجل الفوز

 
  التعاون مع الزمالء لتحقيق الفوز ميثل :)7(الدائرة النسبیة رقم

  
 
 
 

92%

8%

0%

التعاون مع الزمالء لتحقیق الفوز
نعم أحیانا ال
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. أحس أين أقضي وقتا طيبا ومرحيا أثنا احلصة :العبارة الثامنة  

.إستمتاع التالميذ باحلصة معرفة مدى :الغرض  
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثامنة ميثل : 08الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 38 %52.77
 أحیانا 20 %27.77
 ال 14 %19.44
 المجموع 72 %100

  :النتائجعرض 
من التالميذ يقضون وقتا طيبا ومرحيا أثناء  %52.77نالحظ أن نسبة ) 08(من خالل اجلدول رقم 

م أحيانا ما  %27.77أما، بالعكس %19.44بينما تشري ،حصة الرتبية البدنية والرياضية قالوا أ
  .يقضون وقتا طيبا 

  :اإلستنتاج
يتضح لنا أن معظم التالميذ يستمتيعون أثناء حصة ) 08(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

تتميز عن احلصص االخرى أن حصة الرتبية البدنية والرياضية  الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع يف رأينا
  .إلحتواءها على ألعاب شبه رياضية ونشاطات تكتسي طابعا ترفيهيا مسليا وممتعا

 
  إستمتاع التالميذ باحلصةمدى  ميثل :)8(الدائرة النسبیة رقم

  
  

53%
28%

19%

مدى استمتاع التالمیذ بالحصة
نعم أحیانا ال
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. تساعدين حصة تربية البدنية والرياضية على إستيعاب دروسي واالستعداد هلا :العبارة التاسعة  

.معرفة مدى مساعدة احلصة التلميذ يف استيعاب الدروس :الغرض  
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة التاسعة ميثل : 09الجدول رقم 

التكراراتعدد  النسب المئویة  اإلجابة 
 نعم 38 %52.77

 أحیانا 0 %0
 ال 34 %47.22
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج 
من التالميذ تساعدهم احلصة يف استيعاب  %52.77نالحظ أن نسبة ) 09(من خالل اجلدول رقم 

  .بالعكس %47.22دروسهم بينما تشري النسبة 
  :اإلستنتاج

يتضح لنا أن معظم التالميذ تساعدهم احلصة يف ) 09(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
  إستعاب دروسهم وهذا راجع حسب رأينا ملعرفتهم ملدى أمهية تربية البدنية يف التكوين النفسي 

 
 مدى مساعدة احلصة التالميذ يف استعاب الدروس ميثل :)9(الدائرة النسبیة رقم

 
 
 
 

53%

0%

47%

مدى مساعدة الحصة التالمیذ في إیستیعاب الدروس
نعم أحیانا ال
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.لى كل من العزلة اإلكتئاب اخلجلتساعدين حصة تربية البدنية والرياضية يف القضاء ع :العبارة العاشرة  

.معرفة مدى مسامهة احلصة يف جعل التلميذ بعيدا عن املشاكل النفسية :الغرض  
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة العاشرة ميثل : 10الجدول رقم 

التكراراتعدد  النسب المئویة  اإلجابة 
 نعم 58 %80.55
 أحیانا 11 %15.27
 ال 3 %4.16
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ تساعدهم حصة الرتبية البدنية  %80.55 نالحظ أن نسبة) 10(من خالل اجلدول رقم 

ا أحيانا ماتساعدهم اما النسبة  %15.27والرياضية على القضاء كل من العزلة واخلجل ونسبة  يرو
  .يرون عكس ذلك 4.16%

 :اإلستنتاج
نستنتج أن معظم التالميذ تساعدهم احلصة تربية البدنية ) 10(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

وهذا راجع ملا ختلقة احلصة من جوا تأخي وتفاهم بني  يف القضاء على كل من العزلة واخلجل واإلكتئاب
  .التالميذ

 
  مدى مسامهة احلصة يف جعل التلميذ بعيدا عن املشاكل النفسية ميثل :)10(الدائرة النسبیة رقم

  
  

56%
11%

33%

مدى مساھمة الحصة في جعل التلمیذ بعیدا عن المشاكل 
النفسیة

نعم أحیانا ال
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. الشيئ الذي يعجبين أثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية املنافسة واللعب :عشرةالحادی العبارة  

.معرفة نوع النشاط الذي حيبذه التلميذ :الغرض  
   اإلجابة والنسب املئوية على العبارة احلادية عشر ميثل : 11الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 67 %93.05
 أحیانا 5 %6.94

 ال 0 %0
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج 
من التالميذ تعجبهم املنافسة واللعب أثناء %93.05 نالحظ أن نسبة) 11(من خالل اجلدول رقم 

  .تعجبهم املنافسة واللعب من التالميذ أحيانا ما  %6.94احلصة بينما نسبة 
  :اإلستنتاج 

نالحظ أن أكثر مايعجب التالميذ يف حصة تربية البدنية ) 11(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
  .راجع حسب رأينا ملا ختلقه احلصة من جو محاسي ومرحوالرياضية املنافسة واللعب وهذا 

 
  نوع النشاط الذي يحبذه التلميذ يمثل :)11(الدائرة النسبیة رقم

 
 
 

89%

7%

4%

نوع النشاط  الذي یحبده التلمیذ
نعم أحیانا ال
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.تساعدين حصة تربية البدنية والرياضية يف التقليل من العصبية وحب الذات :عشرةالثاني العبارة  
.معرفة مدى مسامهة احلصة يف ضبط سلوك التلميذ :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثانية عشر ميثل : 12الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 65 %90.27
 أحیانا 5 %6.94
 ال 2 %2.77
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ تساعدهم حصة الرياضة يف  %93.05نالحظ أن نسبة ) 12(من خالل اجلدول رقم  

فرتاها  %6.94أما النسبة ،عكس ذلك %2.77تقليل من العصبية وحب الذات ينما تشري النسبة 
  .أحيانا

  :اإلستنتاج
نالحظ أن معظم التالميذ تساعدهم احلصة يف التقليل ) 12(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

من العصبية وحب الذات وهذا راجع حسب رأينا اىل دور الرتبية البدنية والرياضية يف حتسني االنفعاالت 
  .وحتكم يف نزوات التلميذ والسيطرة عليها

 
:ميثل دور احلصة يف ضبط السلوك )12(الدائرة النسبیة رقم  

 

90%

7% 3%

دور الحصة في ضبط السلوك
نعم أحیانا ال
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 المحور الثاني:
.حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب اجلسمي للتلميذ  - 

.أحس أثناء حصة تربية البدنية والرياضية بتناسق وحتكم يف حركات جسمي :العبارة األولى  
.وتناسق اجلسم على توازن مسامهة احلصة يف احلفاظ مدى :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثالثة عشر ميثل : 13الجدول رقم 

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 38 %52.77
 أحیانا 22 %30.55
 ال 12 %16.66
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ يشعرون بتناسق وحتكم يف  %52.77نسبة  نالحظ أن) 13(من خالل اجلدول رقم 

  .من التالميذ فأحيانا%30.55أما النسبة ،يرون عكس ذلك  %16.66حركات جسمهم أما نسبة 
  :اإلستنتاج

يتضح لنا أن معظم التالميذ يشعرون بالتحكم يف ) 13(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
  .واثرها على التوافق احلسي احلركيبية البدنية حركات جسهم وهذا راجع حسب رأينا اىل دور الرت 

 
  دور احلصة يف احلفاظ على التوازن ميثل :)13(الدائرة النسبیة رقم    
 

53%
30%

17%

دور الحصة في الحفاظ على التوازن
نعم أحیانا ال
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.تساعدين حصة تربية البدنية والرياضية على مقاومة التعب :العبارة الثانية  
.الكفاءة البدنية لتالميذمدى مسامهة احلصة يف رفع : الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الرابعة عشر ميثل : 14الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 47 %65.27
 أحیانا 15 %20.83
 ال 10 %13.88
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
على من جمموع العينة تساعدهم احلصة  %65.27نالحظ أن نسبة ) 14(من خالل اجلدول رقم 

  .تشري بالعكس %13.88أما النسبة ،فأحيانا ماتساعدهم  %20.83التعب أما نسبة مقاومة 
 :اإلستنتاج

تساعدهم حصة تربية نالحظ أن نسبة كبرية من التالميذ ) 14(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
البدنية على مقاومة التعب وهذا راجع يف رأينا للهدف الذي تسعى اليه حصة الرتبية البدنية والرياضية 

 ). التحمل(لتنمية عناصر اللياقة البدنية

 
مسامهة  احلصة يف رفع الكفاءة البدنية لتالميذ ميثل :)14(الدائرة النسبیة رقم  

 
 
 

65%

21%

14%

مساھمة الحصة في رفع الكفاءة البدنیة لتالمیذ
نعم أحیانا ال
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.بتسارع نبضات القلب دون ممارسة أي نشاط رياضيأحس  :الثالثةالعبارة   
.مدى مسامهة احلصة يف احلفاظ على عمل القلب :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة اخلامسة عشر ميثل : 15الجدول رقم 
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 9 %12.5
 أحیانا 16 %22.22
 ال 47 %65.27
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
دون ممارسة  بتسارع نبضات القلب حيسون%12.5نالحظ أن نسبة) 15(من خالل اجلدول رقم 

فأحيانا ماتشعر بزيادة يف نبضات  %22.22اما ،فتشري بالعكس  %65.27أما نسبة  نشاط رياضي
  .القلب 

  :اإلستناج 
الحيسون بتسارع نالحظ ان نسبة كبرية من التالميذ ) 15(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

نبضات القلب وهذا راجع يف رأينا أن النشاط الرياضي يؤدي اىل تسارع يف وترية القلب فيجعله أكثر 
 .قوة ونشاط

 
 النشاط الرياضي أثره على القلب ميثل :)15(الدائرة النسبیة رقم

 

13%

22%

65%

النشاط الریاضي وأثره على القلب
نعم أحیانا ال
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.أشعر بتحسن يف التنفس أثناء حصة تربية البدنية والرياضية :العبارة الرابعة  
.دور احلصة يف رفع القدرة على التنفس :الغرض  

  اإلجابة والنسب املئوية على العبارة السادسة عشر ميثل : 16الجدول رقم
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 40 %55.55
 أحیانا 25 %34.72
 ال 7 %9.72
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ يشعرون بتحسن يف التنفس  %55.55نالحظ أن نسبة) 16(من خالل اجلدول رقم 

  .الحيسون بتحسن يف التنفس %9.72أما نسبة ،احيانا ماحيسون بذالك  %34.72بينما نسبة 
 :اإلستنتاج

معطم التالميذ حيسون بتحسن يف التنفس وهذا  نالحظ) 16(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
  .بفضل االنشطة املمارسة داخل احلصة والىت تؤدي اىل زيادة سطح التبادل وهذا مماجيعل التنفس أفضل

 
 وأثرها على التنفس حصة تربية البدنية والرياضية ميثل :)16(الدائرة النسبیة رقم

 
 

55%
35%

10%

الحصة وأثرھا على التنفس
نعم أحیانا ال
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.أي جهد بدينأفرز العرق دون بذل  :العبارة الخامسة  
ا على اجلهد البدين: الغرض .معرفة مدى تأثري حصة تربية البدنية والرياضية وإنعكاسا  

  اإلجابة والنسب املئوية على العبارة السابعة عشر ميثل : 17الجدول رقم
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 5 %6.94
 أحیانا 7 %9.72

 ال 60 %83.33
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج 
من التالميذ يفرزون العرق دون بذل جهد  %6.94نالحظ أن نسبة) 17(من خالل اجلدول رقم 

يفرزون العرق عند بذل جهد بدين  %83.33أما النسبة ،فأحيانا مايفرزون العرق  %9.72أمانسبة 
  ).نشاط رياضي(

  :اإلستنتاج
عدد كبري من التالميذ يفرزون العرق ببذل  نستنتج أن )17(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

  .رأينا اىل إنعكاسات حصة تربية البدنية وأثرها على اجلسمجهد بدين وهذا راجع يف 

 
ا على اجلسم ميثل :)17(الدائرة النسبیة رقم   حصة تربية البدنية والرياضية وانعكاسا

 

7%
10%

83%

حصة تربیة البدنیة وإنعكاساتھا على الجسم
نعم أحیانا ال
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.تزيدين يف قوة جسميحصة تربية البدنية والرياضية  :العبارة السادسة  
.معرفة مدى مسامهة  حصة تربية البدنية والرياضية يف تقوية اجلسم :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة الثامنة عشر ميثل : 18الجدول رقم
 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة

 نعم 55 %76.38
 أحیانا 10 %13.88
 ال 7 %9.72
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
تزيدهم حصة تربية البدنية يف قوة  من التالميذ %76.38نالحظ أن نسبة) 18(من خالل اجلدول رقم 

ا عكس ذلك  %9.72اما النسبة ،جسمهم   .من التالميذ  أجابو أحيانا  %9.72ونسبة ، يرو
  :اإلستناج

نالحظ أن معظم التالميذ تزيدهم حصة تربية البدنية ) 18(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم - 
م اجلسمية وهذا راجع لرتبية   .البدنية والرياضية ودورها يف تنمية عناصر  اللياقة البدنية والرياضية يف قو

 
 مدى مسامهة احلصة يف تقوية اجلسم ميثل :)18(الدائرة النسبیة رقم

 
 

76%

14%

10%

مدى مساھمة الحصة في تقویة الجسم
نعم أحیانا ال
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.والرياضية أشعر باجلوع دون ممارسة حصة تربية البدنة :العبارة السابعة  
.معرفة مدى مسامهة  حصة تربية البدنية والرياضية يف فتح شهية التلميذ :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة التاسعة عشر ميثل : 19الجدول رقم

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 17 %23.61
 أحیانا 13 %18.05
 ال 42 %58.33
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
من التالميذ يشعرون باجلوع دون ممارسة  %23.61نسبة  نالحظ أن) 19(من خالل اجلدول رقم 

  .فأحيانا يشعرون بذلك %18.05ونسبة ، يرون عكس ذلك %58.33أما نسبة ،نشاط رياضي 
  :اإلستنتاج

نستنتج أن معظم التالميذ يشعرون باجلوع عند ممارسة ) 19(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -
اىل النشاط الرياضي الذي يؤذي اىل استهلك اجلسم كمية  وهذا راجع ،حصة تربية البدنية والرياضية 

  .كبرية من املغذيات

 
 شهية التلميذمدى مسامهة احلصة يف فتح  ميثل :)19(الدائرة النسبیة رقم

 
 
 

24%

18%58%

مدى مساھمة الحصة في فتح شھیة التلمیذ
نعم أحیانا ال
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.عند ممارسىت حلصة تربية البدنية والرياضية أحس بقلة الغثيان :الثامنةالعبارة   
.يف احلفاظ على التوازنحصة تربية البدنية والرياضية  دورمعرفة  :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة عشرون ميثل : 20الجدول رقم

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 26 %36.11
 أحیانا 24 %33.33
 ال 22 %30.55
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
و النسبة ،من التالميذ حيسون بقلة الغثيان  %36.11نالحظ نسبة ) 20(من خالل اجلدول رقم 

فهي الحتس بذلك عند ممارسة حصة  %30.35أما النسبة ،فأحيانا مايشعرون بذلك  33.33%
  .الرتبية البدنية والرياضية

  :اإلستنتاج
نالحظ  تقريبا ان معظم التالميذ يشعرون بقلة الغثيان  )20(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

زاء والدوار أثناء احلصة وهذا راجع حلصة تربية البدنية والدورها يف التنمية الشاملة واملتزنة جلميع أج
  .اجلسم

 
  احلصة  تربية البدنية والرياضية ودورها يف احلفاظ على توازن التلميذ ميثل :)20(الدائرة النسبیة رقم

 

36%

33%

31%

حصة تربیة البدنیة ودورھا في الحفاظ على توازن 
التلمیذ

نعم أحیانا ال
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.أشعر بالرشاقة والقوة بعد حصة تربية البدنية والرياضية :العبارة التاسعة  
.البدنيةمعرفة مدى مسامهة حصة تربية البدنية والرياضية يف تطوير عناصر اللياقة  :الغرض  

 اإلجابة والنسب املئوية على العبارة واحد وعشرون ميثل : 21الجدول رقم

 اإلجابة عدد التكرارات النسب المئویة
 نعم 35 %48.61
 أحیانا 20 %27.77
 ال 17 %23.61
 المجموع 72 %100

  :عرض النتائج
حيسون برشاقة وقوة بعد ممارسة  من التالميذ %48.61نالحظ نسبة ) 21(من خالل اجلدول رقم 

فاتشري  %23.61أما النسبة ، فأحيانا ماحيسون بذلك %27.77ونسبة ،حصة تربية البدنية والرياضية
  .عكس ذلك

  :اإلستناج
أن معظم التالميذ حيسون برشاقة وقوة وهذا راجع ) 21(من خالل اجلدول والتمثيل البياين رقم -

  .وحتسني يف صورة اجلسم،والرياضية ودرها يف تطوير عناصر اللياقة البدنية حسب رأينا اىل الرتبية البدنية 

 
 الرتبية البدنية ودورها يف تطوير عناصر اللياقة البدنية ميثل :)21(الدائرة النسبیة رقم

 
 
 

49%

28%

23%

التربیة البدنیة ودورھا في تطویر عناصر اللیاقة 
البدنیة

نعم أحیانا ال
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  :مناقشة نتائج الدراسة -2
 :التحقق من الفرضيات -

 التحقق من الفرضية الجزئية االولى: 
 .البدنية والرياضية تأثري على اجلانب النفسي لتالميذ املرحلة الثانويةحلصة الرتبية 

من خالل هذه الفرضية حناول التعرف على تأثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على اجلانب النفسي 
للتلميذ ويتم مناقشة النتائج املتوصل اليها من أجل التأكد من صحة الفرضية املقرتحة أو رفضها وتكون 

ناقشة بطرح السؤال ملاذا حتقق هذا؟وملاذامل يتحقق ذلك؟ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول امل
  .وحتليل نتائج اإلستبيان

  يف احملور األول وذلك يف األسئلة  حيث مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج االستبيان
وكنموذج لذلك هذا ماأكده ،)12، 11، 10، 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01(

من التالميذ حتقق هلم  %55.55حيث أن نسبة ) 02(التالميذ من خالل أجوبتهم على العبارة رقم 
 %61.11حيث أن نسبة ) 04(والعبارة رقم ، حصة تربية البدنية والرياضية الراحة النفسية واإلستمتاع

تالميذ يشعرون بتحقيق الذات وبالثقة بالنفس أثناء ممارسة حصة تربة البدنية والرياضية والعبارة رقم من ال
من التالميذ تساعدهم حصة تربية البدنية يف استعاب دروسهم  %52.77حيث أن نسبة  )09(
من التالميذ تساعدهم حصة تربية البدنية على القضاء   %80.55حيث ان نسبة ) 10(والعبارة رقم ،

  .كل من االكتئاب واخلجل ومن هنا حتققت الفرضية األوىل
 التحقق من الفرضية الجزئية الثانية: 

  .حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب اجلسمي  لتالميذ املرحلة الثانوية-
  :ائج اإلستبيان يف احملور الثاين وذلك يف األسئلة ولقد مت التحقق منها من خالل حتليل نت

لذلك ما الحظناه من خالل أجوبة  وكنموذج،)،09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01(
من التالميذ حيسون بتناسق وحتكم يف حركات  %52.77حث أن نسبة ) 02(التالميذ على العبارة 

من  %65.27حيث أن نسبة كبرية ) 02(والعبارة رقم ،جسهم أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية
من  %55.55حيث أن نسبة ) 04(ويف العبارة ،احلصة على مقاومة التعب  التالميذ تساعدهم

حيسون  من التالميذ %48.61حيث نسبة ) 09(ويف العبارة ،التالميذ يشعرون بتحسن يف التنفس 
  . برشاقة وقوة بعد ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية ومن هنا تكون الفرضية الثانية حمقق
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  :خالصة عامة
ا جند ان مادة الرتبية البدنية والرياضية تعترب جزء أساسي بالغ االمهية يف  من خالل الدراسة الىت قمنا 

تسعى اىل حتسني الفرد عامة من خالل ممارسة االنشطة الرياضية املختلفة وأن امهية ،املنظومة الرتبوية 
ا القاعدة الرتبوية اهلادفة غلى تنمية الكفاءات  اجلسمية والنفسية عامة واألداء الرتبية البدنية والرياضية كو

  .املهاري ملختلف األنشطة الرياضية خاصة
لألنشطة الرياضية داخل حصة الرتبية البدنية والرياضية هلا تأثري فعال فاملمارسة املستمرة واملنتظمة 

املراهق ألن هناك توافق بني اجلانبني اجلسمي والنفسي وبالنظر لإلنسان على أنه وحدة سيكولوجية وهلذا 
ا فاملختصون النفسانيون ينصحون مبمارسة األنشطة الرياضية وإقحامها بالقوة يف املؤسسات التعليمية أل

دئ الروح وخترج الفرد من عزلته وتكسبه الثقة بالنفس  ا تلعب دورا كبريا يف بناء ،تنشط اجلسم و أي أ
  .شخصيته

  :فكانت النتائج اليت توصلت اليها الدراسة تتمثل يف 
 .حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب النفسي للتلميذ -
.                                                                                                                            ثري على اجلانب اجلسمي للتلميذحلصة الرتبية البدنية والرياضية تأ -

 نرجو من املسؤولني ومن كل املهنيني ويف االخري،وهنا نشري إىل أن النتائج املتوصل إليها تبقى نسبية 
تمع   .أستغالل هذه النتائج من أجل توظيفها فيما خيدم املراهق بصفة خاصة ومجيع افراد ا
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  :خاتمة
أن مادة الرتبية البدنية  تبني واستنادا اىل النتائج احملصل عليها من االستبيان وامليدانية النظرية دراستنا خالل من    

دف  والرياضة مادة بالغة األمهية التقل عن أمهية عن املواد األخرى وهي تعترب متنفس للتالميذ من عناء الدراسة و
  .أساسا إىل تنمية القدرات العقلية واجلسمية واألداء املهاري ملختلف األنشطة الرياضية خاصة

دف إىل حتسني وت ا مادة تسعى و ا هلا ،كوين شخصية التلميذ وتقوي لديه روح احلماسة كما أ أثار كما أ
للتالميذ من ضغط وروتني الدراسة فهم يرون فيها مادة للرتويح عن النفس فهي متنفس ،وانعكاسات اجيابية عليه

م الرياضية والتعرف على بعضهم البعض أكثر فممارستها ختلق جوا من التأخي والتعا ون فيما وجمال الكتشاف قدرا
وهي جمال للتالميذ للتعبري عن ،بينهم كما تساهم بشكل كبري يف تنمية القدرات العقلية والذهنية واجلسمية هلم 

ا هلا تأثري إجيابىي على التحصيل الدراسي فهي فرتة راحة ومتتع يستطيع من بعدها التلميذ ،أنفسهم بكل حرية  كما أ
ا مادة حيوية ويشعرون بالسعادة واالرتياح  كما وجدنا،الدراسة بنشاط وقابلية أكثر  حب التالميذ هلذه املادة كو

وهم ،ئنان عند ممارستها كما تساعدهم على فرض شخصيتهم ومكانتهم من خالل إبراز مواهبهم الرياضية واالطم
ا مادة التقل أمهية عن املواد األخرى   .يرو

البدنية والرياضية أثار إجيابية على النواحي النفسية واجلسمية على ومن خالل دراستنا املقدمة خلصنا إىل أن للرتبية 
  .حياته اليومية والدراسية  التلميذ تساعده يف

وأن كل مابذلناه من جهد وكل ،قا كان واسعا جدايميكن القول أن هذا املوضوع بقدر ما كان ش،ويف األخري 
نا أخلصنا فيه وكانت غايتنا يف ذلك إبراز قيمة وأمهية هذه من قول أنلكن هذا ال مينعنا ، مسامهتنا فيه بدت ضئيلة 

ونرجو أن تكون هذه اخلامتة مبثابة مقدمة لدراسات أخرى يف  املادة احليوية على التلميذ وإبراز أهدافها احلقيقية
  .املستقبل
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  :وتوصيات  اقرتاحات

ا تعود بالفائدة على . 1 تمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة بأن الرياضة وسيلة تربوية بالدرجة االوىل وا توعية ا
طريق خمتلف وسائل اإلعالم السمعية منها أو ن عوهذا بإقناع األولياء ، من اجلانب اجلسمي والنفسي  التالميذ 
  .البصرية

  حيث يتساوى يف الزمن مع دروس املواد األخرى ، تضمني املنهاج املدرسي يوميا للرتبية البدنية والرياضية . 2

  .توعية التالميذ بأمهية ممارسة الرتبية البدنية والرياضية داخل املؤسسات الرتبوية. 3

  .ية والرياضية داخل وخارج املدارستطوير الرتبية البدن. 4

  .الزيادة يف عدد ساعات املخصصة للرتبية البدنية والرياضية خالل األسبوع . 5

  .توفري الوسائل الىت جتعل ممارسة الرتبية البدنية والرياضية ذات فعالية والوصول إىل األهداف املسطرة. 6

للتدريس فقط ولكن لإلشراف على الناحية النفسية واجلسمية ال ، هيال كافياجيب أن يكون األساتذة مؤهلني تأ.7
  .أيضا

  .ضرورة تطبيق الربنامج كما ينبغي.8

  .جيب توزيع زمن دروس الرتبية البدنية والرياضية على كل ألوان النشاط البدين.9

 .إعطاء املكانة احلقيقية ملادة الرتبية البدنية والرياضية .10
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

–   بسكرة – جامعة محمد خيضر 

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

  استمارة إستبيان موجهة للتالميذ المرحلة الثانوية
             حتية طيبة وبعد : من اجل اجناز  مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 التربية البدنية وتأثيراتها النفسية والجسمية على تالميذ المرحلة الثانوية " حتت عنوان " 

 يسعدين ان اضع بني يديك عزيزي التلميذ هذا اإلستبيان وأرجوا منك اتباع التعليمات االتية خالل االجابة :  

 : تعليمات تطبيق اإلستبيان

جيرى هذا االستبيان بغرض عمل حبث علمي ،حاول أن تكون صريح يف استجابتك وفيما يلي جمموعة من العبارات ، ال توجد 
 عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،لكن املطلوب منك أن حتدد إجابتك دون أن ترتك عبارة واحدة 

  مالحظة:

  على العبارات التى تناسب وتطابق راييك.Xاختار بوضع العالمة  -

 إشراف األستاذ :                                                 اعداد الطالب الباحث :  

         موساوي أمحد                                                          حاجي عبد القادر 
  

 2016 / 2015السنة الجامعية: 

 

  



  ال  أحيانا  نعم  العبارات
        أحب ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

        أحس باالستمتاع وبالراحة النفسية عند ممارسة التربية البدنية والرياضية

        أشعر بالضيق عند إلغاء حصة التربية البدنية من طرف االدارة أواالستاذ

        التربية البدنية بشغف ورغبة كبيرةانتظر حصة 

        أشعر بتحقيق الذات وبالثقة بالنفس عند ممارسة حصة التربية البدنية

        أحب القيادة وتحمل المسؤولية أثناء حصة التربية البدنية

        أرغب في التعاون مع أفراد الفريق من أجل تحقيق الفوز

        اقضي وقتا طيبا ومريحا أثناء الحصة ىنأحس ا

 لمواصلة واالستعداد التهيئة والرياضية على البدنية التربية حصة تساعدني
  المواد باقي دراسة

      

على كل من العزلة  والرياضية في القضاء البدنية التربية حصة تساعدني
  والخجل

      

والرياضية المنافسة  الشيئ الذي يعجبني أثناء ممارسة حصة التربية البدنية
  واللعب

      

تساعدني حصة تربية البدنية والرياضية في التقليل من العصبية وحب 
  الذات

      

حس أثناء حصة تربية البدنية والرياضية بتناسق وتحكم في حركات أ
  جسمي

      

        تساعدني حصة تربية البدنية والرياضية على مقاومة التعب

        ممارسة نشاط رياضياحس بتسارع نبضات القلب دون 

        اشعر بتحسن في التنفس أثناء حصة التربية البدنية والرياضية

        افرز العرق دون بذل اي جهد

        حصة التربية البدنية والرياضية تزيدني في قوة جسمي

        اشعر بالجوع دون ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

        احس بقلة الغثيانعند ممارستى لحصة التربية البدنية 

        اشعر بالرشاقة وقوة بعد حصة التربية البدنية والرياضية

  



 
 ملخص الدراسة

ا النفسية واجلسمية على تالميذ املرحلة الثانوية" :عنوان الدراسة         " الرتبية البدنية والرياضية وتأثريا
  "والية الوادي ثانويات دائرة البياضةعلى مستوى دراسة ميدانية "     
 ؟ميذ من الناحية النفسية واجلسمية هل تؤثر حصة الرتبية البدنية والرياضية على التل :"إشكالية الدراسة     
 :فرضيات الدراسة      

 :سيةيالرئالفرضية  
 تؤثر حصة الرتبية البدنية والرياضية على التلميذ من الناحية النفسية واجلسمية. 

 :الفرضيات الجزئية
  .حلصة الرتبية البدنية والرياضية تأثري على اجلانب النفسي للتلميذ -1
  . نية والرياضية تأثري على اجلانب اجلسمي للتلميذحلصة الرتبية البد -2

  :أهداف الدراسة
  .معرفة تأثريات الرتبية البدنية والرياضية على اجلانب النفسي واجلسمي لتلميذ -
  .معرفة نوعية التأثري اليت حتدث عند التلميذ -
  .رس لفت انتباه الكثري من الفئات إىل مكانة الرتبية البدنية والرياضية باملدا -

  :إجراءات الدراسة الميدانية
  سنة أوىل ثانوي تالميذ على الدراسة عينة واشتملت :العينة

يف الفرتة والية الوادي  ثانويات دائرة البياضةعلى مستوى  متت الدراسة امليدانية :المجال الزماني والمكاني
  .2016إىل غاية ماي  2015ما بني ديسمرب املمتدة 

 .لتحقيق أهداف الدراسة مت إتباع املنهج الوصفي :منهج الدراسة
 .إستمارة إستبيان :األدوات المستعملة

توصلنا اىل حتقيق ، خالل كل النتائج املتحصل عليها و منالدراسة  من خالل :النتائج المتوصل إليها
  .ية النفسية واجلسميةتؤثر حصة الرتبية البدنية والرياضية على التلميذ من الناحواليت تقول الفرضية الرئيسية 

   :وتوصيات االقتراحات
  ا تعود تمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة بأن الرياضة وسيلة تربوية بالدرجة االوىل وا توعية ا

وهذا بإقناع األولياء هن طريق خمتلف وسائل ، بالفائدة على التالميذ  من اجلانب اجلسمي والنفسي 
  .ةاإلعالم السمعية منها أو البصري

 توعية التالميذ بأمهية ممارسة الرتبية البدنية والرياضية داخل املؤسسات الرتبوية. 
 ضرورة تطبيق الربنامج كما ينبغي. 

  


