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-أ  -  

 مقدمة:

إن حاجة اإلنسان اليوم إىل احلركة أضحت اخليار الوحيد واألنسب ملواجهة اخلمول الذي فرضته التكنولوجيا       
نتج عنه شعور دائم ابلتعب عليه سواء يف العمل أو البيت مما قلص من نشاط وحيوية األجهزة الوظيفية مما 

 واإلرهاق وظهور العديد من األمراض البدنية والنفسية.
قدر حاجة اإلنسان للرتبية، فحاجاته للرتبية البدنية أيضا أصبحت يف الوقت الراهن من أهم متطلبات العصر، بو 

غاهلا األول هو حتريك كل طاقات ومظهر ثقافيا هاما يف اجملتمع، والرتبية إبمجاع أغلبية املربني والعاملني هبا فانش
األفراد من اجل ترقيته وإعداده  ليصبح راشدا قادرا على مواجهة الصعوابت اليومية، وتنظيم حياته من خالل كافة 
احملاوالت اليت تبذل فيها لتنمية القدرات واالجتاهات، وللتعامل وبشكل أساسي مع املشكالت واملوضوعات 

 مع نفسه وجمتمعه.العامة اليت يصادفها الفرد 
وتسعى الرتبية البدنية و الرايضية على مساعدة األفراد للحفاظ و النهوض ابلصحة العامة، فهي تعترب يف عصران 
احلايل مقياسا لتقدم األمم، و يعترب اهتمام الدول الكربى هبذا امليدان اكرب دليل على مدى أمهيته، فاملمارسة 

ء و قدرات الشباب و من مثة االستفادة قدر املستطاع من طاقاهتم الكبرية الرايضية هي أساس احملافظة على عطا
 ألجل بناء جمتمعاهتم .

ومتثل املدارس أهم املؤسسات االجتماعية ذات التأثري الكبري يف اجملتمع، حيث تقع على عاتقها املسؤولية حنو فئة 
كبرية وهامة من أفراد اجملتمع، فاملدرسة هي اإلدارة اليت تتعاون مع األسرة يف تربية األبناء ألن األسرة ال تستطيع 

 ( 2002سن زكي دمحم: )حأحياان القيام بعملية الرتبية مبفردها. 

تشمل على عدة تغيريات عقلية وجسممية، إذ تنفمرد صاصمية فالتلميذ يف مرحلة املتوسطة يتسم  بسلوكات وتقلبات  
نمه ابإلضمافة إىل النممو االنفعمايل والت،يمل، وهمذا طبيعمي أل  النممو السمريع غمري املنمتظم وقلمة التوافمل العضملي العصم ،

وعلمى همذا األسماس عمب علمى األسمتاذ الرتبيمة البدنيمة والرايضمية بصمفته قائمد العمليمة  مير مبا يسمى ابملراهقة املبكرة.
الرتبوية   الن مهمته ال تقتصر على الرتبية اجلسمية فحسمب بمل تتعمداها لتصمل أكثمر ممن ذلمك الن لديمه  اثمر علمى 

طبيعيممة توجيممه سممليم ويسمماعده يف تطمموير اجتاهاتممه وعاداتممه واهتماماتممه حيمماة التلميممذ املدرسممية فهممو الممذي يوجممه قممواه ال
وهذا عن طريل حصة الرتبية البدنية والرايضية، واليت تعترب احد أشكال املواد األكادميية حيث تزود التالميمذ صمربات 

  وتنميمممممة ابإلضمممممافة إىل حتصممممميل املعمممممار  بدنيمممممة وتسمممممد حاجمممممات التلميمممممذ املراهمممممل،و  اجتماعيمممممة ونفسمممممية ومعمممممار 
املالحم  أن االجتاهمات اإلعابيمة حنمو النشماط الرايضمي تلعمب دورا   االجتاهات االعابية حنو النشماط الرايضمي، موممن

هاممما يف االرتقمماء مبسممتوى األداء إذ متثممل القمموة المميت حتممرمل الفممرد وتثممريه ملمارسممة ذلممك النشمماط ، واالسممتمرار يف تلممك 
")دمحم حسنن تزنمة املمارسة بصورة منتظمة ، وأبسلوب يرضي عنه اجملتمع ممما يمؤثر يف تكاممل ش،صميته و وهما بصمورة م

وذلك عن طريل اسمتغالل األنشمطة الرايضمية الميت تسماهم علمى عمليمة بنماء ش،صمية التلميمذ  (222،ص1991العالوي: 



 -ب  -

وحيتاج التالميذ إىل احلركة واللعب لكمي تنممو وتتكاممل أجهمزهتم الداخليمة  وتطويرها بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا،
حلياتيمممة والعمليمممة ،وتعمممد الرتبيمممة البدنيمممة والرايضمممية الوسممميلة األساسمممية لبنممماء وتتكيممل لكاممممل االحتمممماالت والظمممرو  ا

 وتكوين ش،صية التلميذ النفسية االجتماعية من خالل درس الرتبية البدنية والرايضية.

إىل أن   عننسي كمنن   دروينن ،   لممذا فممنن تنميممة االجتمماه يعممد ضممرورة وارجمما تربممواي واجتماعيمما، وقممد أشممار كممل مممن 
الفمممرد فتلمممل تبعممما لمممزايدة خربتمممه املعرفيمممة أبمهيمممة النشممماط الرايضمممي يف اجلوانمممب الرتبويمممة ،الصمممحية، النفسمممية  اجتاهمممات

واالجتماعيممة، ويتطلممب األمممر اكتشمما  االجتاهممات النفسممية السممائدة وقيمماس درجتهمما كممي ميكممن رسممم اخلطمم  ووضممع 
)دروي ،كمن   عننسي   نن  تبعمما لدهمدا  املوضمموعة  املنماهج،   افمماذ السمبل المميت تمؤدي إيل تغيممري أو تعممديل االجتاهمات

وهمممذا مممما يعمممزت اجتاهمممات تالميمممذ رايضمممة ودراسمممة حنمممو حصمممة الرتبيمممة البدنيمممة والرايضمممية مقارنمممة   (191، ص1991الننندين: 
ابجتاهات بتالميذ أقسام العادية، ومن هنا برتت احلاجة واألمهيمة إىل دراسمة االجتاهمات النفسمية لمدى تالميمذ مرحلمة 

 وس .املت

وقد  حنو حصة الرتبية البدنية والرايضيةاملتوس  لذا سنحاول يف دراستنا هذه التطرق إىل اجتاهات تالميذ مرحلة    
 :قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل

تحديد إشكالية الدراسة حيث طرح فيها التساؤل اخلاص ابلدراسة   التساؤالت قما ب :اإلطار العام للدراسة
الفرضية العامة والفرضيات اجلزئية   وأهدا  وأمهية الدراسة وأسباب اختيار املوضوع، وحتديد الفرعية وطرح 

 املصطلحات األساسية وابإلضافة إىل الدراسات املشاهبة والتعليل عليها.

 أما اجلانب النظري قد قسم إىل ثالث فصول وهي:

 الفصل على مفهوم االجتاهات ومت  الفصل األول: مت تطرق إىل االجتاهات النفسية، حيث احتوى هذا
 إيضاح مكوانت وأنواع االجتاهات وطرق قياسها، واهم النظرايت املفسرة هلا.

  الفصل الثاين: تضمن حصة الرتبية البدنية والرايضية، حيث احتوى هذا الفصل إىل مفهوم الرتبية والرتبية
 اوأمهيتهايضية، البدنية والعالقة بينهما، إضافة إىل بناء وأمهية الرتبية الر 

 (21-21الفصل الثالث: وتضمن املراهقة املبكرة ،) خصائص وحاجات وأتمات ودور اىل تطرقنا فيه و
 هذه املرحلة. االفراد الرايضة يف مرحلة املراهقة ونصائح لكل مريب

 أما اجلانب التطبيقي: -

                           راسة.تقسيمه إىل قسمني: اإلجراءات املنهجية وحتليل ومناقشة نتائج الد ومت   
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 :اإلشكالية -1

مقياسا ملدى تطور األمم و ازدهارها   و الرتبية عبارة عن قابلية الفرد للنمو  اجملتمعتعترب الرتبية العامة اليت يتلقاها 
الذي يعيش فيه و مدى سيطرته عليه. و تعد الرتبية البدينة و الرايضية  الوسطو التأقلم و التكيف مع طبيعته و 

تسعى من خالل أنشطتها البدنية املتعددة إىل إعدادا الفرد  ،جزآ من الرتبية العامة أو مظهرا من مظاهرها لكوهنا 
سه وخيدم جمتمعه، إعدادا متكامال، وتزوده خبربات واسعة فهي تعترب عامل حاسم يف تكوين الفرد لكي يساعد نف

رفع مستوى اللياقة البدنية  إىلالرايضي التعليمي )الرتبية البدنية( البدين بكفاءة واقتدار هلذا اهتمت أوجه النشاط 
 واالجتماعية، اليت ختدم األهداف العامة للرتبية احلركية واجلسمية، املعرفية والنفسية الوجدانية وحتسني القدرات،
النامجة عن احلياة اليومية بصفة عامة واحلياة الدراسية بصفة  التوتراتمع العمل على خفض  ،البدنية والرايضية

الرايضية داخل حصة الرتبية البدنية  األنشطةخاصة، فهي تساهم يف حتقيق ذات التلميذ عن طريق خمتلف 
 اليت املهارات الالزمة ويشارك يف النشاطات ايكتسب من خالهلحيث توجيها صحيحا  توجه التلميذو  والرايضية

عن طريق االشرتاك يف األنشطة واأللعاب تنمية الروح االجتماعية للتلميذ  تنميةإىل  وتفيده صحيا ، بدنيا وعقليا 
ابجلوانب النفسية الوجدانية  واإلهتمام ،لدى التلميذ من أهم حمركات السلوك اليت تعترباجلماعية   احلركية

)االجتاهات( أضحت اخليار األمثل واملناسب لفهم حقيقة التلميذ وحتديد اجتاهاته حنو حصة الرتبية البدنية 
ألن الفرد يكتسب من جمتمعه ، يمكننا النظر لالجتاهات على أهنا التمثيل النفسي يف داخل الفردف والرايضية.

دمحم حسن )الرايضي و بعض األنشطة وبعض األفراد اخآخرين كذل  حنو النشاط وثقافته، اإلجتاهات املناسبة حن

( اليت 21-21) وهذا كله مرعاة للمرحلة العمرية احلساسة اليت تتمثل يف املراهقة املبكرة (112،ص1991:العالوي
عامل الكبار من خالل مجلة من املسال   إىلهويتهم والدخول  الثبات وحتديد إىل يكون فيها املراهقني عامة يسعون

شخصيته واالعرتاف بكيانه ويعمل على  إكمال إىليف قوله: ينزح املراهق يف هذه املرحلة  القوصييلخصها 
الطفولة واكتمال منوه  متعددة ليحقق لنفسه شعور خبروجه من دور أساليباستقالل يف فكره وعمله وجيرب 

فعن طريق اجتاه   اجتاهات نتكوي إىلاحلاجة  أمههاولكل مراهق ضمن هذه املرحلة حاجات ولعل من  ،واستقالله
لدراسة  و إنالتلميذ حنو ظاهرة ما أو حدث معني ميكن أن نتنبأ بسلوكه فيما بعد جتاه الظاهرة أو هذا احلدث 

يتفق مع ميوله والتكوين اخلاص االجتاهات أمهية كبرية لفهم التلميذ وتوجيهه حنو النشاط الرايضي الذي 
الرايضية داخل حصة الرتبية البدنية والرايضية  األنشطةاكتسابه للسلوك السوي حيث أن ممارسة و  ،بشخصيته

من حيث اكتساب القيم األخالقية  واالجتاهات  املراهقةوسيلة تربوية هلا أتثريا اجيايب على سلوك التلميذ يف مرحلة 
دمحم حسن كما يشري   ة التعليم املتوسطليف مرح املراهقنيبية البدنية والرايضية لدى االجيابية  حنو حصة الرت 

يسمح بتوقع نوعية سلوك  قياسها إنقياس االجتاهات حنو الرتبية البدنية والرايضية هو  أسباب أهم إن " العالوي
 :)دمحم حسن العالوي. ، نظرا الن االجتاه يوجه استجاابت الفرد بطريقة تكاد تكون اثبتا نسبيا " أنشطتهاالفرد حنو 

 ( 111،ص1911
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إضافة   الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اجتاهات التالميذ حنو مفهوم الرتبية البدنية والرايضية  من وانطالقا
اجتاهات الفرد هلا "  أنتؤكد  اليتاليت حاولت تفسري االجتاهات، من بينها نظرية التحليل النفسي النظرايت  إىل

يف خفض التوتر الناشئ عن  األشياءحيدد دور تل   األشياءو اجتاه الفرد حنو  ،دور حيوي يف تكوين شخصيته
 (11، ص1002 :امحد عبد اللطيف) تر"اليت خفضت التو  األشياءالصراع الداخلي ومن هذا يتكون اجتاه اجيايب حنو 

 .حصة الرتبية البدنية والرايضية ألنشطة ما نرجعهوهذا 

اجلوانب اليت تستلزم دراستها بدقة قبل  أهمجانب قد يعترب من  أواالجتاهات كموضوع  إىلالتطرق  أنولقناعتنا 
اجلوهرية  أهدافهاللمراحل التعلمية املختلفة لتحقيق  ج الرتبوية حلصة الرتبية البدنية والرايضيةاهاملنيف وضع  اإلقبال

 . إليهااليت تطمح 

يف االجتاهات بني الفروق  أهمومعرفة  إلجيادهذا البحث كمحاولة  أييتسبق  كله وانطالقا مما  اوعلى ضوء هذ
ل التساؤ  نطرحرايضة ودراسة حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية، ومن هنا  أقسامتالميذ رايضة ودراسة وتالميذ 

 التايل:

  أقسامهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات النفسية بني تالميذ رايضة ودراسة وتالميذ 
 عادية يف مرحلة املتوسطة حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية؟

 :ما يلي من التساؤالت الفرعيةوتتمثل  

 األقسام العادية وتالميذ دراسةالتالميذ أقسام رايضة و  بني جتاهاتااليف فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -2
 ؟ حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية يف اجملال املعريف

تالميذ األقسام العادية  و  دراسةو  التالميذ أقسام رايضة بني جتاهاتاالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -1
 ؟يف اجملال احلسي احلركي حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية 

تالميذ األقسام العادية  دراسة و التالميذ أقسام رايضة و  بني جتاهاتاالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -3
 ؟االجتماعي العاطفي حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية  اجملال يف

 :العامةرضية ف -1 

  تالميذ األقسام العادية يف املرحلة و تالميذ أقسام رايضة ودراسة ال بنيتوجد فروق يف االجتاهات النفسية
 .  املتوسطة  حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية
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 الفرضيات اجلزئية للدراسة: .1-1 

  تالميذ األقسام العادية  و  دراسةو  الميذ أقسام رايضةالت بني جتاهاتاالتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف
 .يف اجملال املعريف حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية

  تالميذ األقسام و  دراسةالتالميذ أقسام رايضة و  بني جتاهاتاالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
 .العادية  يف اجملال احلسي احلركي حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية

  تالميذ األقسام و  دراسةالتالميذ أقسام رايضة و  بني جتاهاتاالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
 . االجتماعي العاطفي حنو حصة الرتبية البدنية والرايضيةاجملال العادية  يف 

 :الدراسة أهداف -3

 يلي: دراستنا يف ما أهدافتتمثل 

  معرفة فروق يف االجتاهات النفسية بني التالميذ أقسام رايضة ودراسة وتالميذ األقسام العادية يف
 املرحلة املتوسطة  حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية.  

 خرى نلخصها فيما يلي:األهداف األ بعض وهناك

  وتقنيات النشاطات تعترب هذه الدراسة كمطلب مكمل لنيل شهادة املاسرت يف ميدان علوم
 البدنية والرايضية، ختصص تربية حركية.

  كشف على مدى مسامهة حصة الرتبية البدنية والرايضية يف تنمية االجتاهات النفسية  لدى
 لتالميذ مرحلة املتوسطة.

  على مستوىالعادية  األقسامرايضة ودراسة مقارنة بتالميذ  أقساممعرفة الفروق بني تالميذ 
 .اجملال املعريف

  معرفة الفروق بني تالميذ أقسام رايضة ودراسة مقارنة بتالميذ األقسام العادية على مستوى
 اجملال احلسي احلركي.

  معرفة الفروق بني تالميذ أقسام رايضة ودراسة مقارنة بتالميذ األقسام العادية على مستوى
 اجملال االجتماعي العاطفي.

 :أسباب اختيار املوضوع -4

ابحث أسباب تدفعه إىل اختيار موضوع من اجل دراسته والبحث فيه، تل  األسباب والدوافع،  لكل
 األسباب وتتعدد ولكن الغاية دائما واحدة وهي خدمة البحث العلمي. هذهختتلف 
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 املوضوع عدة أسباب ، لكن أمهها : هذااختيار  ومن أسباب 

 قابلية املوضوع للدراسة و البحث معرفيا و منهجيا. 
 .الرغبة الشخصية للباحث للخوض يف هذا اجملال 
 .جمال الدراسة يف ختصص الباحث تربية حركية عند الطفل واملراهق 
  التنبؤ حبلول ترفع من قيمة وأمهية مادة الرتبية البدنية والرايضة مبنية على دراسة علمية وليس على

 صلة هلا ابلواقع. عموميات ال
  عليم مربزين أمهية النشاط الرايضي البدين كنشاط تربوي تعليمي لقطاع الرتبية و الت خدمةتقدمي

 ة.يحنو حصة الرتبية البدن التالميذ ىلد االجتاهات النفسيةيعمل على رفع وتنمية 

 :الدراسة أمهية -5

، هذه األخرية اليت بدأت تطرح االجتاهات النفسيةتنبع أمهية الدراسة من كوهنا تتناول موضوعا هاما أال وهو: 
نفسها إبحلاح يف اخآونة األخرية ومبا ميكن أن حتققه هذه الدراسة من نتائج ميكن االستفادة منها إذا استغلت من 

 وترجع أمهية الدراسة إىل ما يلي:استغالل، املعنيني أحسن 

  املوضوعة يف بداية البحث. لإلشكاليةنتائج وحلول  إىلالوصول 
  الفروق على مستوى االجتاهات بني تالميذ أقسام رايضة ودراسة وتالميذ األقسام العادية حنو حصة تبيان

 الرتبية البدنية والرايضية.
  املتوسط حنو تالميذ مرحلة  تنمية االجتاهات لدىإعطاء صورة واضحة حول أتثري النشاط الرايضي على

 . والرايضية حصة الرتبية البدنية
 ط الضوء على دراسة ميول و رغبات التالميذ حنو الرتبية البدنية ومن مثة التمكن من رغبتا منا يف تسلي

حتديد و وضع برامج مناسبة وأنشطة رايضية هادفة يتفاعل معها التالميذ ببساطة ألهنم شاركوا يف 
 إعدادها و لو بشكل غري مباشر.

 صة يف ميادين الرتبية البدنية وتبقى أمهية البحث األوىل هي تدعيم البحث العلمي يف اجلزائر خا
 .والرايضية

 : حتديد املفاهيم واملصطلحات -6

  االجتاهات النفسية : .6-1

 : لغة تعريف االجتاه -أ
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.االجتاه يف اللغة: االجتاه الوجه الذي تقصده  

.ختتلف جعل على جهة واحدة ال إذاوشئ موجه:   

  (12، ص1912 :النيل حممود أبو)وتقصده.  إليهاجلهة الوجهة: املوضع الذي تتوجه 

و هو حالة عقلية أو  األشياءهو هتيؤ متعلم دائم للسلوك بطريقة اثبتة حنو جمموعة من  :اصطالحااالجتاه  -ب
و  إليهاليست كما هي و لكن كما ينظر  األشياءمعني أو جمموعة من  شيءعصبية اثبتة توضح االستجابة حنو 

 . ابلشيءحالة االستعداد هلا نتيجته املوجهة للشعور و العمل املرتبط  إن

"أبنه حالة استعداد عقلي عصيب تنظمها اخلربة السابقة ، هذه احلالة توجه استجاابت الفرد حنو  عزيزة ساملوتعرفه 
 (31ص ،1911 :)عزيزة دمحم سامل كل املوضوعات أو األشياء أو املواقف اليت ترتبط هبا "

( هو استعداد مركب اثبت نسبيا  kenyonون )إىل أن االجتاه وفقا ملفهوم كيني دمحم حسن العالويويرى 
)دمحم حسن  يعكس كل وجهة وشدة الشعور حنو موضوع نفسي معني سواء أكان هذا املوضوع عينيا أو جمرود.

 (132، ص1991 :العالوي
 : جتاهاتلال التعريف اإلجرائي -ج

 هي نزعة شاملة يكتسبها الفرد تتميز ابلثبات
 النسيب تكتسي انفعاال تؤثر يف الدوافع وتوجه السلوك وتشمل عدة جوانب منها العقلية

 واملعرفية واإلدراكية والسلوكية.
 الرتبية البدنية و الرايضية:  حصة.6-1
 التعريف االصطالحي : -أ

هو الوحدة الصغرية يف الربانمج الدراسي للرتبية البدنية والرايضية و أحد أشكال املواد األكادميية مثل العلوم 
الطبيعية والكيمياء و اللغة و يعترب درس الرتبية البدنية والرايضية جزءا حيواي يف الربانمج الدراسي و ختتلف عن 

قلية و البدنية يف نفس الوقت أي البحث عن عبارة "العقل السليم املواد التعليمية األخرى بكونه حيقق الصحة الع
 (91ص  ،1911الشاطي: بسيوين و ايسني  عوض)حممود يف اجلسم السليم" 

أبن الرتبية البدنية هي: تل  األنشطة البدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب  روبرت بوابنوعرف 
 (11، ص 1961 صاحل عبد العزيز عبد اجمليد:)البدنية والعقلية والنفس حركية هبدف حتقيق النمو املتكامل للفرد. 

أبن الرتبية البدنية جزء من الرتبية العامة هدفا تكوين املواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا  وتعرف أيضا 
 .(19، ص 1919قاسم حسن البصري: )  .بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين املختار لتحقيق اهلدف
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 التعريف اإلجرائي: -ب

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

 مفهوم أستاذ الرتبية البدنية والرايضية : .6-3

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

 (.114- 113 ،ص، ص  1991: )أكرم زكي خطايبةالسليمة السوية. 

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

 . وتطبيقها على أرض الواقع .األهداف التعليمية والرتبوية وترمجتها 

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

 :دمحم احلمامي ، أمني أنور اخلويل ".)م مجاعة الفصل و العمل على تنميتها تنمية اجتماعيةفحسب، بل يتضمن عمله تنظي
 (191-196، ص ص ، 1991

 أستاذ الرتبية البدنية والرايضية : التعريف اإلجرائي -

مستوايهتا )األوىل،  هو الشخص القائم على تدريس برامج الرتبية البدنية و الرايضية يف مرحلة التعليم الثانوي جبميع 
الثانية ، الثالثة(، و لقد استعمل الباحث يف هذه الدراسة عدة مصطلحات مرادفة ملصطلح األستاذ كاملريب واملعلم 

 و املدرس و ذل  تبًعا ملراجع الدراسة .

  : املراهقة .6-4
جسميا وعقليا وانفعاليا من على املرحلة اليت يقرتب فيها الطفل وهو الفرد الغري انضج هي لفظ وصفي يطلق   

 (46، ص1991: )البهي السيد فؤاد .مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة
املختلفة اليت تتسم ابلتجدد املستمر، وتظهر يف  أطوارهضمن  اإلنسانتعد املراهقة من اخطر املراحل اليت مير هبا  

سمية والفيسيولوجية والعقلية واالجتماعية هذه املرحلة جمموعة من التغريات يف مظاهر النمو املختلفة )اجل
 صراعات متعددة، داخلية وخارجية. إىلفيها  اإلنسانواالنفعالية والدينية واخللقية(، وملا يتعرض 

 املرحلة املتوسطة: .6-5
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سنوات ختتتم ابمتحان  اهنا املرحلة الثانية من التعليم اجلزائري تتوسط املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية ومتتد الربع
شهادة التعليم املتوسط يف مرحلة دراسية معتمدة من قبل وزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية، حيث تقع هذه املرحلة يف 

 (14ص ،1223: )وزارة الرتبية الوطنية موقع حساس يف عملية التعليم.
 رايضة ودراسة: أقسام. 6-6
التمدرس مالئم ملتطلبات املمارسة الرايضية النخبوية للمواهب املكلفة بتامني الظروف وضمان  األقسامهي 

 الرايضية الشابة، املكتشفة واملنتقاة يف وقت سابق.
مجع املواهب الرايضية الشابة ملقاطعة  وإماسسة خاصة، ؤ مجع الشبان يف م إمارايضة ودراسة، ميكن هلا،  األقسام

 (132، ص1221 :)وزارة الشباب والرايضة املؤسسة الدراسية الواحدة. ضمن إدارية واحدة أو عدة مقاطعات 

 :الــــدراســـات املشاهبة  -1

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

 . النفي

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

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

 
 البدنية الرتبية مادة حنو االجتاهات": بعنوانشهادة ماجستري،  ،2001 رايض دمحم فحصي دراسة 

 ."اجلزائرية الثانوايت تالميذ ىلد االجتماعية ابلقيم وعالقتها

 الثانوايت اجلزائرية، تالميذ االجتماعية لدى ابلقيم وعالقتها البدنية الرتبية مادة حنو االجتاهات بدراسة الباحث قام
 ابلطريقة االختيار كان حبيث اجلزائرية اثنوايت ملختلف الثانوية املرحلة تالميذ مكونة عينة على دراسته يف وأنطلق
 :منها اهلدف ،وكان العشوائية

من التالميذ الكشف عن االجتاهات حنو مادة الرتبية البدنية والرايضية اليت متيز التالميذ املمارسني هلا عن غريهم   
غري املمارسني عن طريق سؤال صريح يتمثل فيما هي االجتاهات حنو مادة الرتبية البدنية والرايضية سواء كانت من 

 . الناحية املادية أو اجلمالية أو النظرية أو االقتصادية
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د التالميذ املمارسني الكشف عن الدور الذي تلعبه االجتاهات حنو الرتبية البدنية يف حتديد القيم االجتماعية عن 
هلا عن غريهم من التالميذ غري املمارسني هلا،ونوع القيم اليت يكتسبها الثانويني املمارسني للرتبية البدنية والرايضية 

 التالميذ غري املمارسني سواء كانت مجالية، اقتصادية، سياسية أو دينية. عن غريهم من

 لنفسية لكينيون . مقياس القيم االجتماعية .أدوات الدراسة املستخدمة: مقياس االجتاهات ا

 نتائج الدراسة : -

 بني كل من االجتاهات والقيم االجتماعية .  ارتباطيةوجود عالقة 

يف الدرجة الكلية ملقياس القيم  واإلانثيف االجتاهات النفسية بني كل من الذكور  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
 االجتماعية .

الرايضي واملميزة ابألبعاد  يف االجتاهات حنو النشاط البدين واإلانثبني الذكور  إحصائيا وجود فروق ذات دالة
 املختلفة لالجتاهات .

 دكتوراه، بعنوان: " االجتاهات النفسية لطالبات  شهادة ،1977 سامل دمحم حممود عزيزة دراسة
 املرحلة الثانوية حنو النشاط الرايضي "

االجتاهات النفسية لطالبات املرحلة الثانوية حنو النشاط الرايضي، وقد اشتملت عينة قامت الباحثة بدراسة 
 ومت واجليزة القاهرة مبحافظة الثانوية العامة املدارس من الثاين الصف تلميذات من تلميذة 460 البحث على
 : اهلدف منها وكان ،عشوائية بطريقة اختيارهن

 التعرف على االجتاهات النفسية لطالبات املرحلة الثانوية حنو النشاط الرايضي. -

 البدين الرايضي. النشاط حنو لالجتاهات كنيون مقياسالدراسة املستعملة:  أدوات -

 النتائج : أهم -
 الرايضيني. االجتاهات لصاحل بعض يف الرايضيني والغري الرايضيني بني جوهرية فروق توجد -

 لصاحل الرايضيات . رايضيات والغري الرايضيات بني معنوية فروق توجد -

 الرايضي. النشاط حنو إجيابية تبدو الدراسة هذه الثانوية يف املرحلة تلميذات اجتاهات أيضانتائجها  أهمومن  -

 االجتاهات النفسية حنو مفهوم الرتبية  ، بعنوان: "، شهادة ماجستري1221دراسة كحلي كمال
 البدنية و الرايضية لدى تالميذ مرحلة املتوسط "
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قام الباحث بدراسة االجتاهات النفسية حنو مفهوم الرتبية البدنية والرايضية لدى تالميذ مرحلة املتوسط ،وقد 
 دف منها:تلميذ من الطور املتوسط، وكان اهل 210عدد أفراد العينة  اشتملت عينة البحث

 . والرايضة البدنية مفهوم الرتبية حنو املتوسط التعليم مرحلة تالميذ لدى النفسية االجتاهات طبيعة على التعرف -

 مقياس كينيون لالجتاهات النفسية حنو األنشطة البدنية الدراسة املستعملة:  أدوات -
 للنشاط املمارسني وغري املمارسني التالميذ لدى النفسية االجتاهات طبيعة ختتلف: الفرضية العامة هيوكانت 

 والرايضية البدنية الرتبية مفهوم حنو املتوسط التعليم الرايضي مبرحلة
 اتبع املنهج الوصفياملنهج : -

وصل إىل نتيجة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املمارسني و غري املمارسني للنشاط البدين أهم النتائج :
 .البدنية و الرايضية لصاحل املمارسني كما وجد أن هناك فوق بني الذكور و اإلانث لصاحل الذكور حنو مفهوم الرتبية

 اجتاهات طالب مرحلة التعليم " شهادة ماجستري، بعنوان ،1991دراسة دمحم مصطفى منصور
 الثانوي حنو درس الرتبية الرايضية "

 اجتاهات طالب مرحلة التعليم الثانوي حنو درس الرتبية الرايضية "قام الباحث بدراسة 

 من مرحلة الثانوي، وكان اهلدف منها: 2100عدد أفراد العينة  ،وقد اشتملت عينة البحث

 التعرف على االجتاهات حنو الرتبية الرايضية من خالل تالميذ الثانوي -

 مقياس ليكرت لقياس االجتاهات. أداة البحث

 :اختار املنهج الوصفي. بحثمنهج ال

   أهم النتائج: -

 تالميذ الثانوي لديهم اجتاهات اجيابية حنو درس الرتبية الرايضية  -  

الرتبية الرايضية ولصاحل عام حنو مفهوم درس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات التالميذ بوجه  -  
 الصف الدراسي الثالث يف هذه املرحلة .

 الدراسات :نقد  -
 : السابقة الدراسات على التعليق
 ما إىل الرايضي النشاط ممارسة حنو النفسية االجتاهات دراسة على جلها انصبت اليت الدراسات هذه نتائج أشارت
 :يلي
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 .أهدافها و الدراسة لفروض ابلنسبة اجيابية كانت الدراسات هذه نتائج اغلب أن  -
 و تطبيقها و قبل من استخدامها مت مقاييس استخدام بني من ىآخر  إىل دراسة من البحث أدوات اختلفت  -
 العلمية الوسائل ابستخدام هبا الثبات و الصدق إجياد احملكمني و و اخلرباء طريق عن جديدة ملقاييس تصميم بني

 . املختلفة
 و الذكور اجلنسني على العينة اشتملت فقد البحث عينة  اجلنس  نوعية حيث من السابقة الدراسات اختلفت  -

 .اإلانث
 املرحلة على اشتملت فقد الدراسية املراحل حيث من البحث عينة يف السابقة الدراسات أيًضا اختلفت  -

 . اجلامعي التعليم مرحلة و الثانوية املرحلة و اإلعدادية
 مهنة و كمفهوم الرايضية الرتبية تناول من فمنهم الدراسة موضوع حيث من السابقة الدراسات أيًضا اختلفت  -

 .الرايضية الرتبية درس يف التمرينات جزء بتناول اكتفى منهم من و فقط كمفهوم الرايضية الرتبية تناول من ومنهم
 على اجيايب أثر من ذل  يف ملا الرايضية ابلتوعية اإلعالم سائل و اهتمام على الدراسات هذه إحدى أكدت  -
 .أمور التالميذ أولياء لدى خاصة و الرايضية الرتبية مفهوم إدراك

 :القول وخالصة
 اخآيت: حيث من السابقة الدراسات و احلايل البحث بني اختالفات هناك أن الباحث يرى
 حصة الرتبية البدنية والرايضية حنو املتوسط التعليم مرحلة تالميذ اجتاهات احلايل البحث تناول -
 أقسام رايضة ودراسة وتالميذ أقسام العاديةبني تالميذ  الدراسة طبيعة متغري  إىلكما تطرق  عامة فةصب
يواجهها املراهقني يف حياهتم عن  جاءت به دراستنا هو حماولة إجياد احللول لبعض املشاكل اليت اهلدف اليتإن  -

لميذ، ومن الرتبوية بغية املسامهة يف النهوض ابلشخصية الت طريق ممارسة النشاط البدين الرايضي يف املؤسسات
 الوصول هبذه الفئة إىل درجة التقدير اإلجيايب الجتاههم حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية. خمتلف النواحي وابلتايل
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 :متهيـــــــد
 حمركات أهم منها ابعتبار  املعاصر، النفس علم جمال يف املوضوعات أهم من االجتاهات دراسة تعترب       

 هذا أو الظاهرة جتاه بعد فيما بسلوكه نتنبأ أن معني ميكن حدث أو ما ظاهرة حنو الفرد اجتاه طريق فعن السلوك،
 ميوله مع يتفق الذي النشاط أو العمل حنو وتوجيهه الفرد لفهم كبرية أمهية االجتاهات لدراسة أنو  ،احلدث
 بعض حنو  هشعور  وتعكس الفرد مرتبطة بسلوك معقدة عملية تعترب أهنا ،كما بشخصيته اخلاص والتكوين
  . املواقف

  أمهيةواالجتاهات تنموا منوا متزايد خالل العقدين األخريين من القرن العشرين ملا هلا من  القيملذلك أخذت دراسة 
كبرية ابعتبارها الوجه األخر لتشكيل السلوك الباطن للفرد الذي ينعكس على سلوكه الظاهر  ويف هذا الفصل 

 مفاهيم االجتاهات , مكوانهتا ونظرايهتا. إىلسنتطرق 
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 :االجتاهات مفهوم -1
 هي اإلجتاهات أن تقريًبا على إبمجاع يتفقون ولكن اإلجتاهات، ملعىن وخمتلفة متعددةتعاريف  الباحثون سرد لقد 

 وتشكل االجتماعية، البيئة يف موجود وهو الفرد به يشعر مدرك  ما موضوع حنو استجاابت أي أفعال ردود
 عدة   مراحل يف   املرتاكمة و املكتسبة اخلربات  من كوهنا  مستمدة  الفرد، شخصية من هاًما جزا االجتاهات

 . الفرد حياة من
 يستخدمها ،اليت األخرى والنفسية العقلية احلاالت عن متيزها ومقومات خصائص هلا نفسية عقلية حالة االجتاه و

 أو حب حالة مبعىن "ضد" أو "مع" هي وهذه احلالة ، اجلماعة أعضاء من اآلخرين مع وتفاعله حياته يف الفرد
 .النفسي اإلجتاه هو الذي املسبق اإلطار مستخدًما املسبق فيها القرار يصدر حالة هي آخر ومبعىن ، كراهية

او موقف ما يقبل  ، جمموعة من االستجاابت القبول او الرفض تتعلق مبوضوع معني أبنهويعرفه" سيد خري هللا " 
      )10ص ،1001 :عبد املنعم امليالدي) .املناقشة

 
 حنو الفرد يعتقدها اليت للمعتقدات النفسي االستمرار صفة له مكتسب تنظيم أنه "dob " دوب عرفه  كما

  (47ص ،1890: )عباس دمحم عوض.ما موقف أو موضوع
 
حاالت  إحدىوهو  ،األفراديوجه سلوك ، أعماقهعاطفي يف  ،" امليل عام نسيب يف ثبوته أبنه عرفه فواد السيد و

الفرد ثرا وموجها الستجابة مؤ فما يكاد يثبت االجتاه حىت ميضي  ،العقلي العصيب اليت تنظمه اخلربة والتأهب التهيؤ
 ( 10ص ،1891: البهي السيد فؤاد). واملواقف املختلفة لألشياء

 :ومن خالل ماسبق نتفق على التعريف التايل
 أراء،و  شكل على واليت تظهر فريق أو مجاعة أو فرد كل بشخصية املرتبطة االستعدادات جمموعة هي االجتاهات
 .هتمه اليت القضااي من قضية أو ما موضوع إزاء الشخص ونزعته ميول عن تعرب سلوكيات و مواقف نظر، وجهات

 :االجتاهات مكوانت -1
عن  األفراد أو الشخص، لدى واملتوفرة املوجودة املعلومات قاعدة يشمل املكون هذا :املعريف العنصر .1-1

 :إىل وميكن تقسيمها البيئة، بعناصر احتكاكه أثناء الفرد عند تراكمت واليت االجتاهات موضوع
 .معنوايً  أو حسًيا الفرد يدركه ما أي واملفاهيم: املدركات  -
 .للفرد النفسي والعقلي احملتوى يف الثابتة املتبلورة املفاهيم جمموعة هي  املعتقدات:  -
 .منهم حدوثه ما يتوقع أو لآلخرين ابلنسبة الفرد به يتنبأ أن ميكن ما وهي :التوقعات   -
 :واالنفعايل الوجداين العنصر.1-1
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 فإذا االجتاهات، موضوع حنو املوجهة والطباع االنفعالية إلحساسات والكراهية احلب مبشاعر يتصل املكون هذا
 االجتاهات ملوضوع الفرد تقبل درجة هو فاملكون العاطفي عنه، حاد منه نفر وإذا إليه اجته موضوَعا الفرد أحب
 ضد أو حنو الوجدان درجة تقديرات تستخدم االجتاهات مقاييس فإن معظم وهلذا، منه نفوره أو به املرتبطة
  .االجتاهات موضوع

 النزوعي: العنصر .1-3
 كموجهات تعمل إن االجتاهات معينة، أوضاع يف حمددة أنواع وفق للسلوك الفرد نزعة إىل املكون هذا يشري

 العمل حنو تقبله اجتاها ميلك الذي يتبناه، فالطالب الذي االجتاه وفق العمل إىل الفرد تدفع حيث للسلوك
 ،1883: عبد اجمليد نشوايت) وفعال. جدي بشكل أدائها على ويتأثر املدرسية املختلفة النشاطات يف يساهم املدرسي

 (741ص
  اجتاهات: أنواع -3

 وهي:توجد جمموعة من التصنيفات لالجتاهات 
 :االجتاهات الفردية واالجتاهات اجلماعية 

 نشئشخص  إعجاب أوالفرد بزميله  إعجابمثل  ،آخرمتيز فرد عن _االجتاهات الفردية: وهي االجتاهات اليت 
 معني .

الشعب  إعجاب: اجملتمع مثل األفرادعدد كبري من وهي االجتاهات اليت يشرتك فيها  اجلماعية:_االجتاهات 
 بقائده.
 :االجتاهات الشعورية واالجتاهات الالشعورية 

غالبا ما تتفق مع  االجتاهاتوهذه  ،حتفظ أووهي االجتاهات اليت يظهرها الفرد دون حرج  :_االجتاهات الشعورية
 معايري اجلماعة وقيمها .

 تتفق هذه االجتاهات مع القيم واملعايري وغالبا ال عنها،  يفص وال_االجتاهات الالشعورية: وهي اليت خيفيها الفرد 
 اجلماعة.

 : اجتاهات عامة واجتاهات خاصة 
 غريه. أومثل االجتاه حنو الزواج على النواحي الذاتية الفردية، هي اليت تنصب  اجتاهات خاصة: -
الوقاية  :مثل االجتاه حنو مبدأ الذي يقول اجملتمع أفرادوتنتشر بني  ،هي اليت هلا صفة العمومية :اجتاهات عامة -

 خري من العالج.
 :اجتاهات قوية واجتاهات ضعيفة 
 لقيمتها ابلنسبة له . اهبالزمن نتيجة لتمسك الفرد  مراجتاهات قوية: هي االجتاهات اليت تبقى قوة على  -
)عبد  .الظروف والشدائد وطأةالسهل التخلي عنها وقبوهلا للتحول والتغري حتت اجتاهات ضعيفة: هي اليت من  -

 ( 71-71،ص ص ،1001: املنعم امليالدي
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  االجيايب واالجتاه السليب:االجتاه 
 حنو موضوع للتعرف عنه. األفرادهو الذي جيمع مشل  :االجيايب االجتاه

وعكسها  ،فاحلب والطاعة اجتاهان اجيابيان ،عن موضوع معني األفرادهو االجتاه الذي يبعد  :االجتاه السليب
 (33ص ،1887: )عوض عباس حممود الكراهية والعصيان.

 مراحل تكوين االجتاه: -7 
وهبذا ، وأصوهلايتكون االجتاه عند الفرد وينموا ويتطور من خالل تفاعل هذا الفرد مع بيئته بعناصرها ومقوماهتا 

 أثناءيصب  االجتاه حبد ذاته دليل على نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته وعندما يكون االجتاه انشئ هبذه الطريقة مير 
 وهي: أساسيةتكوينه بثالث مراحل 

ويكون لديه  ،وهي املرحلة اليت يدرك فيها الفرد مثريات البيئة ويتعرف عليها املعرفية: اإلدراكيةاملرحلة  .7-1
 هلذه املثريات. ومعريفمرجعي  أيطاراخلربة واملعلومات ويكون  رصيد من

ويكون التقييم مستند على ذلك م فيها الفرد تفاعله مع املثريات، وهي املرحلة اليت يقي املرحلة التقييمية : .7-1
هو ذايت غري موضوعي فيه   منها ما أخرى إطاراتعدة  إىل  ابإلضافة ،املعريف الذي كون له الفرد املثريات اإلطار

 واملشاعر اليت تتصل هبذا املثري. األحاسيسكثري من 
يتكون  وقد العناصر، هبذه عالقته نوعية على القرار الفرد فيها يصدر اليت املرحلة وهي املرحلة التقديرية :.7-3

 تكوين عن النظر الفرد ،ويصرف إىل مباشرة غري بصورة اخلربة نقل طريق عن أي التلقني طريق عن االجتاه
 التنشئة أو االجتماعي التعلم و االجتماعي التطبيع فإن عملية املباشرة الغري أو املباشرة ابلطريقة سواء االجتاهات،
 تغيريها. أو إزالتها أو حموها أو أتكيدها و تنميتها و االجتاهات تكوين عن املسئولة العملية هي االجتماعية

 :  االجتاهات منو -5
 :يلي فيما العوامل هذه ومتثل االجتاهات منو وتدعم تكوين يف األمهية من كبرية درجة على عوامل هناك

ومنوها  الصغار األطفال لدى االجتاهات تكوين يف العوامل أهم من الوالدين أتثري يعد :الوالدين أتثري .5-1
 .منوها تكوين على عميق أتثري السلوكية الطفل أساليب لبعض تعزيز من يقدمانه وما اخلاصة الوالدين فاجتاهات

وقت  يف التأثري هذا ويبدأ األقران، جانب من أييت الوالدين أتثري حمل حيل أتثري أهم نإ : األقران أتثري .5-1 
 .العمر يف الطفل تقدم كلما أمهيته وتزداد مبكر جد
 بعض تقدم قد املثال سبيل فعلى االجتاهات، تكوين يف اإلعالم وسائل تساعد قد :اإلعالم وسائل أتثري .5-3

  اإلعالم تسهم وسائل أن حيتمل ال ذلك ومع السياسية، املسائل ببعض تتصل هامة معلومات الربامج التلفزيونية
 . االجتاهات تكوين ذاهتا يف حد يف
 اجتاهاته وتدعيمها منو يف تسهم اليت ابملعلومات الفرد يزود آخر هاًما ٵمصدر التعليم يعد : التعليم أتثري .5-7

كامل ) .ٵحترير أكثر اجتاهاته بدت ،كلما الرمسي التعليم يف الفرد يقضيها اليت السنوات كلما ازدادت عامة ،وبصورة
 (114-113ص، ،ص1883 :عويضة دمحم
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 : االجتاه مميزات -3
 : يلي ما يف تتمثل عناصر عدة من االجتاهات تتميز

 .الربوز - االستقرار - االنتشار - الشدة - الوجهة  -
 املوضوعات  من  جمموعة  حنو  الفرد شعور  إىل  االجتاه  وجهة تشري   :  الوجهة .3-1

 بعض أو كل حنو وجهته إجيابية أن ،يعين اجلامعة حنو مرضي اجتاه له الذي فالطالب لديه حمبوبة كانت وفيما
 فالفرد الرايضي اجملال ففي سليب، اجتاهه فإن نشاطاهتا أو اجلامعة يتجنب الذي الطالب أما اجلامعة يف اجلوانب
سليب  اجتاه لديه الذي ،أما جنومها احرتام إىل ويسعى ممارستها على يعمل ،فإنه حنو الرايضة إجيايب اجتاه له الذي
 .جنومها معرفة ومن بنشاطاهتا واالهتمام ممارستها عن ٵمتام يبعد فإنه الرايضة حنو
 بينما ما، موضوع حنو ضعيًفا اجتاًها معني لشخص جند إذ الشدة، حيث من االجتاهات ختتلف :الشدة.3-1
 األخري هذا يعكس أن ينبغي االجتاه ولفهم شخص آخر، لدى آخر موضوع أو املوضوع نفس حنو قوايً  اجتاًها جند
 . الفرد شعور قوة مدى

 يعطون آخرين جند مستقر بينما أبسلوب االجتاه لسلم يستجيبون األفراد بعض أن املالحظ من :االستقرار .3-3
 قاضًيا أبن جيادل الوقت نفس ويف حمايدون الفقهاء أن يعتقد أبنه فرد يقول ،فقد املوضوع لنفس مرضية إجاابت
 .ٵحمايد ليس معيًنا

 من جانبني أو ٵواحد بشدة جانبا يكره أو حيب ال ٵتلميذ جند ،حيث املدى أيضا عليه ويطلق : االنتشار .3-7
 . والعام اخلاص يتعلق ابلتعليم شيء أي حيب ال آخر جند قد بينما املدرسة، جوانب

 إجيابية أكثر بشكل الربوز ،وميكن مالحظة االجتاه عن للتعبري التهيؤ أو التلقائية درجة به ويقصد : الربوز .3-5
 ،1883)مقدم عبد احلفيظ:  .االجتاهات عن للتعبري الفرص اليت توفر واملالحظات املقابالت طريق عن املواقف يف
 (177ص
 :االجتاهات خصائص -4

 هناك جمموعة من اخلصائص لالجتاهات تتمثل يف:
 يشكل ال أنه هي لالجتاه خاصية أهم فإن :1974 غرافيتز فحسب ،األفعالمنط من الردود  االجتاه يشكل - 
االستجابة  إمكانية إىل يؤدي االجتاه أن أي متشاهبة، مناسبات يف ،تنطلق األفعال ردود منطًا من بل منفرد فعل رد

 األخرى املفاهيم بعض النفسي عن االجتاه مفهوم متييز ضرورة تربز هنا ومن املتماثلة، املواضيع إزاء واحدة بكيفية
 (175ص ،1883: عويضة.) كامل دمحم كالتعصب

 .االجتاه سلوك مكتسب ومتعلم وليس موروث -
 تتضمن دائما عالقة بني الفرد واملوضوع. تتكون من الفراغ ولكنها االجتاهات ال -
 االجتاهات هي خصائص انفعالية . -
 عام. أواالجتاه قد يكون حمدد  -
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 (14ص ،1001: )عبد املنعم امليالدي .لفظيا أوحركيا  إماميكن التعبري عن االجتاه  -
 :وظائف االجتاه  -9

 من خالل قيامه ابلوظائف التالية: يساعد على سعادة ورفاهية الفرد وذلك يرى البعض ابن االجتاه
من حوله  ولألشياء ألمورهذه الوظيفة تساعد الفرد على تنظيم معارف ومدركاته  وظيفة معرفية تنظيمية: .9-1

االطالع على كل اجلوانب اليت ترتبط بعمله ارتباطا  إىلهذه الوظيفة تدفع  إنكما  ،سلوكهوحتدد  ،وتفسريها 
وهذا يساعده التكيف مع جمتمعه وابلتايل فان املعارف واملعلومات اليت  ،ومعرفة احمليط الذي يعمل فيه  ،وثيقا 
: حممود سليمان ) .يصادف من مواقف سلبيا جتاه ما أمسواء كان اجيابيا عليها تساعده يف اختاذ  موقف ما،  حصل
 (83ص ،1001

مع اجلماعة  التأقلممعينة متكنه من التكيف و  أهدافتساعد االجتاهات الفرد على اجناز  :النفعيةوظيفة  .9-1
يشكل اجتاهات مشاهبة لالجتاهات الشخصية اهلامة يف بيئته  ألنه،واملواقف  األهدافومع  ،اليت يعيش فيها 

 املكافآت أمهيةتساعد الفرد على قضاء حياة ممتعة ترفع من  إهناكما ،اجلماعة  أعضاءفيشعر ابلتجانس مع ،
التعزيز  إىلا لتكرار املواقف اليت تودي به ولذا يكون الشخص اجتاه اجيابي ،العقاب  أمهيةوتقلل من  ،والثواب 
 والتايل يبتعد عنها الحقا. ،العقاب فيكون اجتاها سلبيا حنوها  إىلاملواقف اليت تودي  إما ، واإلاثبة

فاجتاهات الفرد تعرب عن مفهوم متكامل عن ذاته وتدعمه , مما ميكنه من امتالك  :وظيفة التعبري عن القيم.9-3
 (83ص ،1001 :طريف شوقي ،عبد احلليم حممود السيد .)قيم والتعبري عنها بشكل حيقق له الرضا

الفرد يسعى يف التعبري عن مكانته االجتماعية ابالجتاهات املختلفة اليت حيملها , فيكون  إن" الزغيبكما يضيف 
اليت متيزه  وأخالقهالصفات االجيابية اليت ختصه كفرد له قيمة  وأتكيد ،صرحيا يف هذه احلالة يف التعبري عن التزامه 

 (197،ص1887: الزغيب امحد حممود ) .يف العمل واإلخالصعن غريه مثل الصدق والصراحة 
يواجه الفرد يف حياته كثريا من الضغوط , والصراعات النفسية واالجتماعية  :وظيفة الدفاع عن الذات.9-7
لالحتفاظ بكرامته وثقته  ،تكوين اجتاهات معينة لتربير بعض تلك الصراعات الداخلية  إىل أحياننالذلك يلجا ،

مثال املوظف الذي فشل ،مبعين انه يستخدم هذه االجتاهات للدفاع عن ذاته ومصاحله ومحاية شخصيته  ،بنفسه 
مل تكن مناسبة لطموحاته او  األعلىسيقنع نفسه ابن الوظيفة  ، أعلىوظيفة  إىليرتقي وظيفيا  إنعدة مرات يف 

 ،1001 :بوخدميي كنزة  ) .من تفوقه عليهمخشية  إحباطهسسة حياولون ؤ مسؤويل امل إنا و  ، أخرشئ  إىلانه يطم  
 (19ص
 طرق قياس االجتاه : -8
 مقياس أول االجتماعية للمسافة بوجاردوسمقياس  : يعترب"Bogardus 1925بوجاردوس" مقياس.8-1

األمريكيني  تقبل مدى على التعرف تستهدف املقياس، هذا فيها طبق اليت الدراسة االجتاهات وكانت لقياس وضع
 .األخرى الشعوب أبناء من نفورهم أو
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 أو الفرد تسام  االجتماعي لقياس البعد مدى عن للتعبري احلقيقية احلياة مواقف متثل بنود القياس هذا ويشمل
 النموذج: هذا يوض  التايل والشكل معني، شعب أو جلماعة تعصبه
 : أن أُحـــــــــب
 أتزوج
 منهم

 يف أجاورهم أصادقهم
 املسكن

 يف أزاملهم
 العمل

 أقبلهم
 كموظفني

 بلدي يف

 أقبلهم
 كزائرين
 لوطين

 أستبعدهم
 مــــن
 وطين

 
 أو الفرد تسامح االجتماعي لقياس البعد مدى عن للتعبري احلياة مواقف متثل بنوديبني  :1الشكل رقم

 .معني شعب أو جلماعة تعصبه
 :التالية اجلماعات من كل حنو االجتاه عن للتعبري املقياس هذا على عالمة وتوضع

 .النازيني - احلمر اهلنود - اليهود - الزنوج -
 فاالستجابة البعد االجتماعي، أو القرب على تدل متدرجة مسطرة متثل الشكل يف املدرجة السبع واالستجاابت

 (33ص ،1890: )عباس حممود عوض. البعد درجات أقصى متثل السابعة واالستجابة القرب درجات أقصى متثل األوىل

 التعصب يف كما ٵتطرفًا كبري املتطرفة االجتاهات يقيس ال أنه إال التطبيق سهل أنه املقياس هذا على ويالحظ
 متنافية أو متعارضة ليست ألهنا وذلك عبارات املقياس من ألكثر ابلرفض الفرد يستجيب أن وميكن الشديد،
 .ابلقبول يستجيب ملن وكذلك

 ثريستون: طريقة.8-1
 على املقياس هذا ويقوم متساوية مسافات أو فواصل بينها العبارات من ٵعدد " تشيف "وزميله " ثورستون" وضع
 من أقوى أو أفضل أيهما لتوضي  مثريين أو  شيئني بني املقارنة يف ويتلخص القومي للتعصب جتريبية دراسة
 اآلخر.
 كل حمكم عند فيها يقع اليت للفئة تبًعا 11 إىل 1 من درجة أتخذ املتساوية املقياس وعبارات
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      الرفض التام

  
 حمايد

 

  
 القبول التام 

 حنو الرفض حنو القبول
 يبني مفهوم االجتاه كما يتناوله الباحثون. :1الشكل رقم

 بدأ اليت العبارات عبارة من كل أوزان ليحدد ٵجهد احلكام من يتطلب املقياس أن الطريقة هذه على يؤخذ ومما  
 . صورته األخرية يف املقياس تكون اليت العبارات إىل تنتهي لكي بتجربتها
 نظر يف البعد العبارات املتساوية تكون وقد متحيزون أو متعصبون أهنم يتبني مث مبحكمني يستعان قد وكذلك
 املتوسط هذا فإن واحد درجات متوسط  الشخصني على نفس حصل لو وأنه للمفحوصني ابلنسبة خمتلفة احلكام
 (153ص ،1844: )حامد عبد السالم زهران. منها فرد لكل ابلنسبة خيتلف

 الطريقة هذه وتتخلص األفراد لدى النفسي االجتاه لقياس ٵجديد أسلوابً  الطريقة هذه متثل : ليكرت طريقة.8-3
 تتأثر املقياس حيث عبارات من عبارة لكل رفضهم أو موافقتهم درجة توضي  األفراد من يطلب يف أن

 على األمر آخر يف وتعرب املقياس بنود على جييبون الذين ثقافة وكذا املقياس فيها اليت طبق ابلبيئة االستجاابت
 : األيت يوض  الشكل كما االجتاه ملوضوع الرفض وشدة املوافقة شدة
 

 بشدة موافق غري موافق غري أدري ال أوافق بشدة أوافق

 طريقة ليكرت لتصنيف االستجاابت لقياس االجتاه النفسي. :3الشكل رقم
 
 درجة على حتصل ولذا فهي لالجتاه درجة أعلى متثل الشديدة املوافقة درجة أن ابعتبار املواقف تصحي  ويتم

)درويش زين  .اجتاه أقل ابعتبارها ( 01 ) مقدارها درجة الشديدة املوافقة عدم درجة تعطي بينما ( 05 ) مقدارها
 (110ص ،1883: العابدين

 : الرايضي النشاط حنو االجتاهات قياس  -10
 "" Attitude Touards Physical(ATPA)البدين النشاط حنو االجتاهات مقياس

 إىل تبسيطه ميكن النشاط الرايضي البدين   النشاط افرتاض أساس على املقياس وضع مت وقد عالوي حسن دمحم
 وقد آلخر، فرد من ختتلف وخربات متباينة وذات فوائد لإلشباع متعددة مصادر توفر فرعية، فئات أو مكوانت
 . للفرد ابلنسبة البدين النشاط نوع ميثلها اليت األدائية القيمة العملية أو الفائدة أساس على ذلك يكون
 اجتاًها يتخذ وقد املكوانت الفرعية، أو الفئات هذه بعض حنو موجًبا اجتاًها يتخذ قد الفرد أن كنيون رأي ويف
 . األخرى الفرعية املكوانت أو الفئات بعض حنو باسال
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 موضوع حنو وشدة الشعور وجهة من كل يعكس نسبًيا اثبت مركب استعداد هو كنيون ملفهوم ٵطبق االجتاه و
 النظرية الدراسات بعض إطار ويف السابقة املفاهيم هذه ضوء ويف، ٵجمرد أو ظاهرا كان ٵسواء معني نفسي

  النحو التايل الرايضي على النشاط  البدين النشاط حنو لالجتاهات أبعاد ستة حيدد أن  كنيوناستطاع  والتجريبية،
  : اجتماعية كخربة البدين النشاط .10-1
 قيمة على األفراد نظر بعض يف ينطوي فأكثر اثنني من مجاعة فيه يشرتك الذي الرايضي النشاط أن املفرتض من

 اجتماعية كخربة الرايضي النشاط ذلك فإن وعلى معينة، اجتماعية حاجات إشباع إمكانية وعلى اجتماعية
 (775-777،صص  ،1889: )دمحم حسن عالوي .الناس بني وتكوين عالقات جدد أفراد على التعرف إبمكانية تسم 

  : واللياقة للصحة البدين النشاط .10-1
 اللون هذا أن للنشاط الرايضي املمارسني غري أومن املمارسني من سواء الكثريين لدى السائدة الفكرة من انطالقا
 البدنية األنشطة بعض هناك أن املعتقد البدنية فمن اللياقة إكساب يف ويسهم الصحة يفيد أن ميكن النشاط من
  .البدنية ولياقته الفرد صحة حتسني كبرية يف وبدرجة إبسهامها أساًسا تتميز أن ميكن
  : وخماطرة توتر كخربة البدين النشاط .10-3

 شعور لديه وتثري الفرد يدركها املخاطر من معينة جوانب على تشتمل اليت الرايضية األنشطة تلك بذلك املقصود
 املفاجئ السريع التغري أو الزائدة السرعة تتميز ابستخدام اليت الرايضية األنشطة بعض يف تظهر قد واليت ابلتوتر،

 املواقف هذه مثل يف التحكم على عامة بصفة الفرد قدرة افرتاض مع لبعض األخطار، التعرض توقع أو للحركات،
 . والسيطرة عليها

 : مجالية كخربة البدين النشاط .10-7
 معينة رايضية أنشطة أن هناك يعين وهذا عالية، مجالية قيمة هلا رايضية أنشطة هناك أن األفراد من الكثري يرى

 إشباع على القدرة متلك قد أو مجالية أو بنوعيات فنية ترتبط قد أو مجايل طابع ذات أهنا على الفرد يدركها
 . البعض لدى الفين أو اجلمايل التذوق

 : التوتر خلفض البدين النشاط .10-5
 من اإلحباطات الناشئة عن النامجة التوترات خلفض وسيلة البعض نظر يف البدين النشاط يكون قد

 الفراغ، وقت وقضاء للرتوي  احلالة وسيلة هذه يف الرايضي النشاط يصب  ذلك وعلى العصرية، احلياة ضغوط
 (773ص ،1889: )دمحم حسن العالوي .التوتر وابلتايل خفض املكبوتة االنفعاالت تفريغ يف مساعد وكعامل

 : الرايضي للتفوق كخربة البدين النشاط .10-3
 يبدو وقد الرايضية، الرايضي واملنافسة التفوق إىل احلاجة إلشباع اجملال يوفر قد الرايضي النشاط أن البعض يرى
 اخلربات من بنوع ترتبط العالية الرايضية املستوايت جمال وخاصة يف املعاصرة التنافسية الرايضية األنشطة ممارسة أن
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 التخلي  تتطلب كما املواقف من العديد يف النفس مجاح وكب  اجلهد وبذل الشاق على التدريب املثابرة إىل تدفع
 (773،ص1889: )دمحم حسن العالوي .الرغبات بعض تشبع اليت املصادر من كثري عن

   .والبنات للبنني فأكثر سنة 14 سن من ٵابتداء السنية املراحل على للتطبيق املقياس ويصل 
                                            عوامل املؤثرة يف تكوين االجتاهات : -11

 يلي: هناك الكثري من العوامل اليت تلعب دورا كبريا يف تكوين االجتاهات نلخصها فيما

وروثة  املوذلك من خالل الفروق الفردية ر طفيف يف عملية تكوين االجتاهات، للوراثة اث الوراثة والبيئة: .11-1
البيئة مبفهومها الواسع فتؤثر يف االجتاهات من خالل التفاعل مع عناصرها  أما ،كبعض مسات الشخصية والذكاء

.  
يتعلم الفرد  األسرةففي  ،لتنشئة الفرد  األولضن تاحمل األسرةحيث تعد  :األسرةالتنشئة االجتماعية يف  .11-1
اتبعة الجتاهات ، األشياء أو األشخاصحنو تكون اجتاهاته  وعادة ما، واألخالقيات من القيم واملباد  الكثري

 الوالدين .
نظامه  ، أوسعجمتمع  إىلوفيها ينتقل الطفل  ، األسرةتعترب املدرسة هي احملتضن الثاين بعد  :املدرسة .11-3

ية الفرد وتوجيه سلوكه دور املربني ببناء وصقل شخص أييتوهناك  ، األسرةخيتلف متاما عن اجلو الذي اعتاده مع 
 .تعديله أو

 املختلفة من خالل ما اإلعالممن العوامل املؤثرة يف تكوين االجتاهات وسائل : املختلفة اإلعالموسائل  .11-7
 .  واإلعالمومعارف قد تكون غائبة عن الفرد ومنها على سبيل املثال الدعاية  ، وأفكارتقدمه حقائق 

والعادات ، يف تكوين االجتاهات من خالل السلوكات واملعامالت  أتثريله  اجملتمع احمليط ابلفرد: .11-5
 والتقاليد والقيم وغري ذلك.

هريرة عن  أبوففي احلديث الذي رواه تؤثر هذه اجلماعة يف االجتاهات،   :واألقران األصدقاءمجاعة  .11-3
 (117ص ،1889: بكر زكراي أيب اإلماملدمشقي )ا ."خياللمن  أحدكمالنيب ملسو هيلع هللا ىلص "الرجل على دين خليله فلينظر 

ابتداء من مرحلة ماقبل املراهقة  التأثريويتض  هذا وأقرانه،  أصدقائهواجتاهات  وأفكار آبراء يتأثروالشك ابن الفرد 
 .ابآلخرينمن خالل عمله وعالقته  واكتسبهاهبا الفرد  .وحىت سن اجلامعة .اخلربات والتجارب الشخصية اليت مر

الديين  واإلرشادللعبادة  أماكنكبري يف تكوين االجتاهات ابعتبارها   أتثريلدور العبادة : دور العبادة .11-4
 (13ص، 1891 :بلقيس امحد ،)مرعي توفيق .فهي تؤثر يف  تكوين االجتاه ويف تعديل السلوكعلى احد،  أتثريهاوالخيفى 

 النظرايت املفسرة لالجتاه: -11
ايت توجهها ورؤيتها يف من هذه النظر  ولكل نظريةالكربى اليت حاولت تفسري االجتاه، هناك جمموعة من النظرايت 

 :وذلك على النحو التايل بعض منها إىلهذا التفسري سنشري 
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 األانوهذا  ،األانالجتاهات الفرد دور حيوي يف تكوين  أنهذه النظرية   تؤكد :نظرية التحليل النفسي .11-1
بذلك مبحصلة االجتاهات اليت يكوهنا  متأثر، مرحلة البلوغ إىلمير مبراحل خمتلفة ومتغرية من النمو منذ الطفولة 

يف خفض التوتر  األشياءحيدد دور تلك  األشياءوان اجتاه الفرد حنو  ،الفرد نتيجة خلفض او عدم خفض توتراته
القيم  ،املعايري ،األعراف) األعلى األان وبني الغريزية، أهلوداخلي بني متطلبات راع الصالناشئ عن ال

اليت صنعت  األشياءواجتاه السليب حنو ، اليت خفضت التوتر األشياءيتكون اجتاه اجيايب حنو  إذ...( االجتماعية
 خفض التوتر.

واحللول اليت تقدمها, وكذلك مت دراسة ميكانيزمات الدفاع لديه، ما  إذاتتغري  إنوميكن االجتاهات الفرد  _
 (51ص ،1001 :امحد عبد اللطيف ).النفسي لفرد لتحليلا إخضاعويتم  ،اليت من خالهلا خيفض من توتراته األعراض

 :املعرفية النظرية .11-1

وإعطاء معىن ألبنيتهم املعرفية أي  حتقيق الرتابط والتماسك , إىليسعون دائما  األفراد أنتؤكد النظرية املعرفية 
يسعون إىل أتكيد االتساق فيما بني معارفهم املختلفة، وابلتايل فإن الفرد لن يقبل إال االجتاهات اليت تتناسب مع 
بنائه املعريف الكلي، كذلك يرى املنظرون املعرفون أن السعي الدائم واملستمر من جانب الفرد لتحقيق هذا االتساق 

عترب دافًعا أولًيا يتحدد على ضوءه ما ميكن أن يتبناه الفرد ،من اجتاهات نفسية حنو املوضوعات املختلفة، املعريف ي
 التنافر املعريف  ل" فستنجر "Festinger"ومؤداها :   "وما يوض  ذلك ما جاء يف نظرية

عتقدات معظم أن األشخاص يسعون دوما إىل حتقيق االتساق داخل  معتقداهتم من جهة، وبني اتساق م
األشخاص كما يوجد تنافر بني بعض اتساق معتقداهتم و سلوكاهتم ، وعندما ميتد هذا التنافر إىل األشياء، متثل 
أمهية ابلنسبة إىل األفراد، تنشأ لديهم حالة عدم االرتياح يطلق عليه "فستنجر" مصطل  التنافر املعريف ،وهو قوة 

وال يتحقق ذلك إال بتوافر االتساق  خيفض إحساسه به أو التخلص منه، ضاغطة مثرية للتوتر تدفع الفرد إىل أن
 بني املعتقدات لدى الشخص وبني صور السلوك املتصلة هبا.

 نظرية التعلم االجتماعي: .11-3

االفرتاض أساس هلذه النظرايت ،هو أن االجتاهات النفسية متعلقة بنفس الطريقة اليت يتم هبا تعلم العادات وصور 
السلوك األخرى، ومن مث فإن املباد  و القوانني اليت تنطبق على أي شيء حتدد أيضا كيفية اكتساب االجتاهات، 
فالفرد يستطيع أن يكتسب املعلومات واملشاعر بواسطة عمليات الرتابط واالقرتان بني موضوع ما وبني الشخصية 

  الوجدانية املصاحبة

،هي تلك الرتابطات اليت يعايشها الفرد ملوضوع االجتاه ،كذلك ميكن أن واحملدد الرئيسي يف تكوين االجتاهات 
فإذا تلقى الفرد أو التلميذ بعض الدروس يف علم النفس واستمتع هبا  حيدث تعلم االجتاهات عن طريق التدعيم،
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،كذلك فإن فإن ذلك سوف ميثل تدعيًما له، وابلتايل مييل ألن يتلقى دروًب أخرى فيما بعد يف هذا العامل 
 ،االجتاهات ميكن تعلمها من خالل التقليد

فالشخص يقلد اآلخرين، وخاصة إذا كانوا أقوايء أو ذوي أمهية ابلنسبة له فاألطفال يقلدون الكبار وخاصة 
 (107-101، ص ص،1883: )زين العابدين درويش .الوالدين، واملراهقني يقلدون أصدقائهم أو من يعتربوهنم قدوة

ن نظرايت التعلم تؤكد أن الرتابط والتدعيم والتقليد هي اآلليات أو احملددات األساسية يف تعلم و اخلالصة أ
واكتساب االجتاهات وأن اآلخرين هم مصدر هذا التعلم، وأن اجتاه الفرد أو التلميذ يف صورته املتكاملة يتضمن  

 ،  1883: )زين العابدين درويش بقة.كل الرابطات واملعلومات اليت تراوحت عرب كل ما تعرض له من خربات سا
 (107ص
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 :خالصة

كما تلعب  يعترب موضوع االجتاهات من بني املوضوعات الرئيسية اليت يدرسها علم النفس االجتماعي،       
هذا النشاط و متثل القوة اليت حترك الفرد و تثريه ملمارسة هامًا يف أتثريها على النشاط البدين الرايضي ،كوهنا  ٵدور

ألمهية االجتاهات النفسية حنو  ٵونظر وابلتايل االرتقاء هبذا النوع من النشاط، االستمرار يف ممارسته بصورة منتظمة،
وجب من الضروري االهتمام هبا و العمل على إكساب التالميذ اجتاهات إجيابية  حصة الرتبية البدنية والرايضية،
 بناءة .و يف أنشطة هادفة وذلك الستثمار الطاقات  التالميذ  ،ملمارسة النشاط البدين الرايضي

حيث  ،دافعيأمهيتها يف توجيه سلوك التلميذ وإاثرة  وقد تبني من كل ما استعرضناه فيما خيص االجتاهات، 
 تشكل مكون هاًما يف العملية التعليمية من مدرسني و أولياء أمور من أجل املسامهة يف تشكيل اجتاهات إجيابية

  للتالميذ حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية .
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 :متهيد

االستغناء عنها يف حياة  أوميكن جتاوزها  الحتتل الرتبية البدنية والرايضية مكانة هامة يف املنظومة الرتبوية،       
تتضمنه من تربية وتنمية وصقل لكل مركباته  التلميذ، خاصة وانه مير مبرحلة هامة يف حياته وهي املراهقة وما

 واالجتماعية.الفكرية،  النفسية، البدنية،

وأدرجتها كمادة تعليمية يف مجيع مراحل التعليم حىت أتخذ مكانتها  ،الرتبية الوطنية العناية الكاملةلذا أولتها وزارة 
 وتلعب دورها املنوط هبا حتت مسمى حصة الرتبية البدنية والرايضية.

لتعليم ،املبنية على تطوير قدرات التلميذ يتناىف مع النظرة الشاملة ل ال ،هذه النشاطات البدنية والرايضية وإدراج
لتجسد املغزى األساسي الذي يعترب التلميذ وحدة متكاملة ومتداخلة بعيدا عن التصنيفات واكتساب كفاءات له، 

    أن ننمي الواحد دون األخر نظرا الرتباطهما معا.   ال ميكناليت ترى انه جسم وعقل كل على حدا ،ألنه 

ونظرا ألمهية الرتبية البدنية والرايضية )حصة الرتبية البدنية والرايضية(بصفة عامة ويف مرحلة التعليم املتوسط فإننا 
عمدان إىل تناوهلا بشكل مفصل من تعاريف للرتبية البدنية وحصة ودرس الرتبية البدنية والرايضية وأهدافها وكذا 

 أتثريها على مرحلة املراهقة.  
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 تعريف الرتبية: -1

فرتبية الفرد املرء ليست غاية لذاهتا  يصبح الفرد عضوا صاحلا يف اجملتمع الذي ينتمي إليه، أنهي  :أفالطونعند 
الرتبية هي إعطاء اجلسم والروح كل  إنوإمنا غاية للغاية الكربى وهذه األخرية هي جناح اجملتمع لذلك فهو يقول "

 . "عنصرا فعاال وبناءا يف جمتمعه اإلنسانميكن من اجلمال والكمال كي يكون  ما

 إن الغرض من الرتبية يف نضره يتلخص يف أمرين اثنني مها: عند أرسطو:

 هو مفيد وضروري يف احلرب والسلم. األمر األول: أن يقدر الفرد على عمل كل ما -

 من األعمال وبذلك يصل إىل السعادة.   هو نبيل  األمر الثاين: أن يقوم الفرد بكل ما -

يف العصر احلديث ومن هذه التعاريف: " الرتبية عملية منو عند العلماء احملدثني: لقد أعطاها العلماء عدة تعاريف 
 .(19ص ،1191: رابح تركي)". وأخالقهالطفل يرتىب وينمو تدرجييا يف جسمه وعقله  إنالفرد وهذا يعين 

 البدنية والرايضية:ماهية الرتبية  -2 

  مفهوم الرتبية البدنية والرايضية:.2-1

ثرات اليت ؤ من الرتبية العامة جند تطورها عرب التاريخ والعصور قد خضع لنفس امل يتجزاابعتبار الرتبية البدنية جزء ال
االقتصادية اختلفت وتطورت حسب تطور احلضارات والثقافات ابختالف النظم خضعت هلا الرتبية العامة، حيث 

ويفهم كثري من الناس الرتبية البدنية والرايضية فهما خاطئا لذلك من الواجب العمل على  والسياسية للمجتمعات،
توضيح املقصود هبذا التعبري يف صفوف الطلبة والتالميذ، فبعض األفراد يعتقدون يعتقدون أن الرتبية البدنية 

الرتفيه داخل املؤسسات  ألوانون يفسروهنا على أهنا لون من والرايضات وآخر  األلعابوالرايضية هي خمتلف 
  .(101، ص1191: ريبصقاسم حسن ال)الرتبوية....اخل. 

: "الرتبية البدنية هي جزء من الرتبية العامة تشغل دوافع النشاطات الطبيعة املوجودة يف كل شخص وتعرف أيضا
تتحقق حينما متارس أوجه الرتبية البدنية العقلية، واالنفعالية هذه األعراض  التوافقية، لتنميته من الناحية العضوية،

 .سواء كان ذلك يف امللعب أويف محام السباحة أويف قاعة التدريب"

القوية واليت تتضمن عمل اجلهاز  ابألنشطة: "الرتبية هي ذلك اجلزء من الرتبية العامة الذي خيتص نيكستعريف 
 ".األوجهينتج من اشرتاك هذه األوجه من النشاط مع تعلم كل  العضلي وما

"الرتبية البدنية الرايضية جزء من الرتبية العامة هدفها تكوين املواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا  :كما تعرف
  (51،ص1119: )أمني أنور اخلويل من النشاط البدين املختار لتحقيق هذا اهلدف". ألوانبواسطة 
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 لسبب أنشطتهاالرتبية أي أهنا احلياة واملعيشة بذاهتا والبد من منارس  "هي إحدى صورعبد الفتاح لطفي: تعريف 
    (12،ص1111: دمحم سعيد عزمي) تبعثة فينا من شعور الرضا واالرتياح". ما

الناشئ أساسا استشارة اللعب "الرتبية البدنية هي العملية االجتماعية لتغيري سلوكات الكائن البشري : كويل  ويقول
 (20-11ص، ،ص1110: )دمحم احلمامي من خالل أنشطة العضالت الكبرية وما يرتبط هبا من نشاط".

تشرتك يف أن الرتبية البدنية والرايضية عنصر من عناصر الرتبية وعالقتها ابلرتبية  ومهما تعددت التعاريف إال أهنا
: سعيد العزمي) تعمل على تعديل سلوك الفرد عن طريق أوجه النشاط املختلفة. هي عالقة اجلزء ابلكل. فهي

 (12،ص1111

 حصة الرتبية البدنية والرايضية: -5

 : مفهوم حصة الرتبية البدنية والرايضية .5-1
 إن احلصة هي"الشكل األساسي الذي تتم فيه عملية الرتبية والتعليم يف املدرسة". 

وحصة الرتبية البدنية والرايضية ينطبق عليها نفس املفهوم، وذلك من خالل مزاولة األنشطة الرايضية يف املدرسة، 
وتتميز بعدة خصائص فهي"حمددة زمنيا تبعا للقانون املعمول به، كما أهنا جزء من وحدة متكاملة وهي املنهاج 

وهي عنصر هام تؤثر بشكل  (11، ص2002: نيللي رمزي فهيمانهد حممود سعد و )  الذي تؤدي فيه احلصة وظيفة هامة".
 اجيايب أو سليب على حتقيق األهداف املسطرة.

وتعرف يف املنهاج الرمسي على أن" احلصة اليت يتم فيها تطبيق اهلدف اإلجرائي للدرس وتستدعي معايري التنفيذ 
مناسبة)احلاالت التعليمية( للهدف اإلجرائي يف إطار املرتبطة ابلسلوك املنتظر الذي يتم تفعيله يف وضعيات تعلم 

  .نشاط فردي أو مجاعي، يستدعي مهارات حركية وتصرفات مكيفة مناسبة هلذه النشاطات كدعامة للعمل"
 (11ص، 2005 للجنة الوطنية للمناهج:ا)

الرتبية البدنية  إن هذا التعريف يتضمن خمتلف املتغريات املؤثرة بشكل أساسي يف عملية التعلم خالل حصة
 والرايضية، واليت تستعمل بشكل تكاملي يف سبيل حتقيق هدف الدرس.

فدرس الرتبية البدنية والرايضية هو اللبنة األساسية أو الوحدة املصغرة اليت تبىن وحتقق بتتابع واتساق حمتوى املنهاج، 
 التعليمية من املنظور السلوكي)حركي،فلكل درس أغراضه ، وتنفيذ درس الرتبية البدنية من أهم واجبات املدرس

: دين الشافعيأمني أنور اخلويل ومجال ال ) من عدد من دروس الرتبية البدنية. وجداين( وتتكون الوحدة التعلمية معريف،
 (55 ص، 2000

 درس الرتبية البدنية والرايضية:.5-2
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 األهدافله دور فعال ومميز يف حتقيق  ،األخرىدرس الرتبية البدنية والرايضية كغريه من الدروس املنهجية  إن
ومن خالله تقدم   الربانمج املدرسي للنشاط الرايضي الرتبوي، أجزاءمن جمموع  األهمحيث ميثل اجلزء  الرتبوية،

ونظرا للطبيعة  يستفيد منه كل التالميذ، إنويفرتض  املنهج، أهدافكافة اخلربات واملواد التعليمية اليت حتقق 
يراعي فيه املدرس كافة االعتبارات املتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية والتدرج  أنس جيب التعليمية للدر 

 طرق القياس والتعليم.بخربات املتعلقة للالتعليمي 

  تعريف درس الرتبية البدنية والرايضية: .5-5

الربانمج الدراسي للرتبية البدنية والرايضية من خالل  تقدمي كافة اخلربات واملواد  أجزاءمن جمموع  األهمميثل اجلزء 
 املنهج. أهدافالتعليمية اليت حتقق 

على احلركات البدنية اليت يقوم هبا التلميذ يف حياته اليومية  أنحبيث  كما انه يعترب وسيلة هامة يف تكوين الفرد،
تظم ومهيكل تعمل على حتسني وتنمية اجلسم ومكوانته من كل النواحي من إطاراملستوى التعليمي البسيط يف 

الطرق الكتساب هذه  أفضلوهذا لضمان تكوينه وانسجامه يف جمتمعه ،وان  اخللقية الصحية، والنفسية، العقلية،
 (11،ص1199: ) حسن السيد معوضالصفات وتنميتها هو املمارسة. 

،كما يراعي  كل مناهج للرتبية البدنية  أساسكما يعترب درس الرتبية البدنية والرايضية يف الربانمج الدراسي وهو 
  (201بدون سنة،ص: غسان الصادق). ميوهلم ورغباهتم إىل ابإلضافةحاجات التالميذ 

 التخطيط اليومي للدرس: .5-2

 أفكارهيقوم هبا حىت ينجح يف تريب  أنالضرورية اليت جيب على املدرس  األشياءيعترب التخطيط للدرس من 
ابلنسبة  األساسيةيعترب التخطيط للدرس من املهارات  وصياغتها صياغة جيدة، ويقول عبد الرمحان بن بريكة:"

 يتطلب إجادة الكثري من مهارات التدريس" املهارةتلك  إتقانللمدرس الن 

البدائل  إجياديف االعتبار  أيخذالتخطيط اجليد للدرس  إن" ذا اخلصوص قائل:ويضيف جابر عبد احلميد هب
املمارسة فاخلطة جتعل نشاط املعلم هادفا  أثناءمما يوفر املرونة الكافية للمعلم  املتنوعة اليت تسري العملية التعليمية،

 (10،11ص،ص ،2001: عطاء هللا امحد). عشوائي" وغري

 البدنية والرايضية:بناء درس الرتبية  .5-1

 إىليقسمونه  أغلبيتهملقد اختلفت وجهات النظر حول بناء درس الرتبية البدنية والرايضية ولكن رغم هذا فان 
 هي: أقسامثالث 
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 :القسم التحضريي 

والنشاطات الرايضية  األلعابمجيع  إن إذالبدين(  اإلعداد)اإلمحاء، اإلدارية األعمال يلي: ويتضمن هذا اجلزء ما
 :إىلللمرحلة املوالية وهتدف  وإعدادحتضري وتسخني  إالهي  والتمارين اليت تربمج خالل هذه املرحلة ما

)هتيئة اجلهاز التنفسي اجلهاز الدموي...اخل( مثل لعبة املطاردات أو  األساسيةحتمل جهود املرحلة  إىلهتيئة اجلسم 
 التداول ابلسرعة.

 .احلركي)مهارة التحكم يف التنقل( التوافق مهارات أو،التحمل( ،السرعة اللياقة البدنية )القوة بعض جوانب تنمية

 :القسم الرئيسي 

اللعبة فردية او مجاعية،  أكانتويتمثل النشاط التعليمي الذي يقدم املهارات واخلربات الواجب تعلمها سواء 
استخدام   أو اإليضاح أسلوبوطريقة التعلم تلعب دور كبري يف استيعاب التالميذ للمادة املعلمة وهي تعرب عن 

 الطريقة الكلية واجلزئية.

 ويبدأتعلمه من اجلزء النشاط التعليمي وذلك بتقييم تالميذ القسم، تطبيق ما إىلالنشاط التطبيقي فيهدف  أما
بقصد هتيئة  واأللعابيتمثل يف التمرينات العام الذي  اإلمحاء: اإلمحاءمث البدء يف  لتمرين والتدريبابميذ التال

الذي يكون شغله الشاغل هو مراقبة اجملموعة  األستاذوتوجيه  إشرافة احلصة حتت عب طبيساجلسم ح أجهزة
 احلصة. أهدافالنصح من خدمة  وإبداء األخطاءوتصحيح 

 النهائي: القسم 

كانت عليه سابقا ويتضمن  ما إىل اإلمكانبقدر  وإعادهتااجلسم الداخلية  أجهزةهتدئة  إىليهدف هذا القسم 
الرتوحيية ذات الطابع اهلادئ، وقبل  واأللعاب واالسرتخاء، كتمرينات التنفس،  أبنواعهاهذا اجلزء مترينات التهيئة 

اليت  واألخطاءاجلوانب االجيابية والسلبية  إىلتقومي النتائج الرتبوية ويشري  إبجراء األستاذانصراف التالميذ يقوم 
  (51،ص1192: )عباس امحد السمرائ .نصيحة اخلتماية أو،وختام الدرس يكون شعار القسم  الدرس أثناءحدثت 

 أمهية درس الرتبية البدنية والرايضية: -2

للرتبية البدنية الرايضية مكانة كبرية يف عملية بناء شخصية التلميذ وتطويرها  إن وآخرونقاسم املندالوي يرى 
الداخلية وتتكيف  أجهزهتمواللعب لكي تنمو وتتكامل احلركة  إىلوحيتاج التالميذ  بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا،

وتعد الرتبية  واألمراض وبئةاأللكامل االحتماالت والظروف احلياتية والعملية الكتساب املناعة واملعارضة ضد 
لبناء وتكوين شخصية التلميذ النفسية االجتماعية من خالل درس الرتبية  األساسيةالبدنية والرايضية الوسيلة 

 البدنية والرايضية.
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ويف الوحدات التدريسية يف املدرسة يتعلم التلميذ الكثري من الصفات النفسية والرتبوية واالجتماعية مثل: التعاون، 
وغريها وملا كانت الرتبية الرايضية  واإلشارات األوامراالحرتام، االلتزام بتطبيق القوانني والتعليمات والنظام وتنفيذ 

 إمكانياتمن  إليهحتتاج  ات التلميذ لذا وجب االهتمام مبادهتا ومالتطوير مكانة مهار  األساسيتعد الركن 
 ،1110: وآخرون)قاسم املندالوي  .وبرامج ومناهج حديثة أدواتو  وأجهزةومتطلبات بشرية ومادية من مساحات 

 (19ص

 الرتبية البدنية والرايضية: درس أهداف -1

الشمول، متعددة اجلوانب ألهنا تشمل حياة اإلنسان املادية و الرتبية البدنية و الرايضية عبارة عن عملية واسعة 
تربية بدنية،  تربية خلقية، و تربية فكرية و فصل إحداهن خطأ ألن كل  أقسام:   املعنوية فهي مقسمة إىل ثالثة

ىل قسم مكمل لألخر و بذلك نستطيع القول أبن الرتبية البدنية و الرايضية كمادة دراسية ليست شيئا مضافا إ
الربانمج املدرسي بل تعترب هامة جدا حبيث توجه التلميذ توجيها صحيحا يكتسب من خالل املهارات الالزمة 
ويشارك يف النشاطات اليت تفيده صحيا ، بدنيا وعقليا فمن الناحية الصحية فهي تساهم يف التكوين الصحيح و 

دوري و التنفسي و العصيب العضلي، وسالمة السليم ملختلف وظائف اجلسم   و املتمثلة يف سالمة اجلهاز ال
 العظام أيضا إما من انحية التطور احلركي فهي تساعد املراهق على الشعور جبسمه و حتسني قدراته السيكولوجية.

 (22ص ،1111اخلويل:  أنور أمني)

االجتماعية للتلميذ واملتمثلة يف أما من الناحية االجتماعية فالرتبية البدنية و الرايضية تسعى إىل تنمية الروح  -
 حسن التعامل مع اآلخرين و معرفة احلقوق والواجبات اليت يلتزم هبا الفرد إزاء جمتمعه

 وتقبل القوانني واإلحساس ابملسؤولية ونستطيع صياغة هذه األهداف يف ثالث جماالت أساسية هي: 
 أهداف اجملال املعريف:      .1-1

األنشطة البدنية تساعد التلميذ على حتسني القدرات اإلدراكية و التفكري التكتيكي خاصة أثناء األلعاب      
اجلماعية و املسائل اليت تطرحها من تركيز ويقظة و سرعة االستجابة و التصور الذهين ملواقف اللعب كما ميكن 

 املراهق من أن يكتسب املعارف التالية :
 ة ممارسة وتطبيق قوانني اللعب .كيفي  -          
 التعرف على اتريخ األنشطة البدنية و الرايضية . -          
 فهم معىن الرتبية و أتثريها على اجلسم من الناحية التشرحيية و الفسيولوجية-          

 
 أهداف اجملال احلسي احلركي: .1-2

تطوير املهارات والقدرة البنية يف التعليم الثانوي و جيب مساعدة  إىليف هذا اجملال هتدف الرتبية البدنية و الرايضية 
 التلميذ على اكتساب و حتسني القدرات التالية  :
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 إدراك التلميذ جلسمه جيدا و تعلمه تدرجييا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب العايل مثال : - 

الوضعيات الطبيعية كاملشي واجلري ومن خالل يكتسب سلوكات حركية منسقة و متالئمة مع احمليط يف كل  - 
 الوضعيات األكثر تعقيدا كاجتياز احلواجز ومالمسة األجهزة الرتبوية .

 التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية و الوضعيات التكتيكية البسيطة املربجمة يف املؤسسة . - 

 مة ، ....اخل.اكتساب القدرات البدنية كالسرعة ، القوة ، املرونة ، املقاو  - 

 تعليمه كيفية توزيع جهده و تناوب فرتات الراحة و العمل . - 

 تعلمه كيفية االسرتجاع والراحة بطرق سليمة . - 

 أهداف اجملال االجتماعي العاطفي: .1-5
تتميز مادة الرتبية البدنية و الرايضية عن ابقي املواد األخرى ابلعالقات الديناميكية املبنية على املساعدة        

 والتعاون واملنافسة و هلذا األساس جيب إعطاء التلميذ الفرصة الختاذ املواقف و التحكم يف القدرات التالية :
 .هد قد تعوده على التدرب ابستمرارلرغبة و القدرة على بذل اجلحب النشاط البدين الرايضي و امتالك ا -      

 دجمه يف الفوج عن طريق مشاركته يف النشاط  البدين و التقمص التدرجيي ملختلف األدوار .  -     
هتذيبه خلقيا بتقبل القوانني واحرتامها و تطبيقه للقوانني داخل الفوج و جتاه الزميل )التحلي ابلروح   -     
 رايضية ( .   ال

)مناهج السنة  .تعبريه عن انفعاالته بطريقة اجيابية ابلفرح و االرتياح أثناء ممارسة النشاط و تقبل اهلزمية  -   
 (99، ص2005من التعليم املتوسط:  األوىل

 العوامل اليت تساعد الفرد يف اإلقبال على ممارسة النشاط البدين الرايضي: -1

 أهم العوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على ممارسة النشاط الرايضي ما يلي: من

 املتطلبات األساسية حلياة الفرد وأثر البيئة اليت يعيش فيها. -

 احلياة العائلية للمراهق واجتاه الوالدين حنو النشاط الرايضي. -

 الرايضية يف املرحلة الدراسية األوىل وما يشتمل عليه من مثريات ومنبهات. الرتبية -

 الرتبية البدنية يف الساحات واملؤسسات واألندية الرايضية. -

 املهرجاانت واملنافسات الرايضية. -
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  ريها.الوسائل اإلعالمية للرتبية البدنية والرايضية سواء عن طريق الصحف أو اجملالت أو التلفزيون أو غ -

 ( 19،ص  2001)زحاف دمحم:  التشريعات الرايضية واإلمكانيات اليت تتيحها الدولة للرتبية البدنية والرايضية. -

 الدوافع ممارسة النشاط البدين الرايضي: -9

الدافع، تعددت اآلراء يف حتديد مفهوم الدافع، إال أن ما يهمنا يف جمالنا هذا هو أن اجلميع تقريبا اتفقوا على أن 
راء سواء كان مثريا واستعدادا داخليا أو حاجة فهو السبب األساسي يف السلوك ومع ذلك نشري إىل بعض اآل

"" حيث يقصد ابلدوافع احلاالت أو القوى   " بتعريفه للدافع:دمحم حسن عالوي " املختلفة يف تعريف الدوافع،
 (121، ص1112 حسن عالوي: )دمحم .الداخلية اليت حترك الفرد وتوجهه لتحقيق هدف معني

أما "عفاف عبد الكرمي" تعرف الدافع على أنه عامل وجداين تربوي )انفصال حركي( من شأنه حتديد اجتاه سلوك 
الفرد حنو غاية أو غرض، سواء كان الفرد مدركا لذلك عن وعي أو دون وعي، والدوافع هي احلاجات، وهي 

 إىل :     (199، ص1115 عفاف عبد الكرمي: ) .تساعد على حتريك الفعل للعمل

 دوافع غري مباشرة. -

 دوافع مباشرة. -

 الدوافع املباشرة ملمارسة النشاط البدين الرايضي:.9-1
 ميكن تلخيص هذه الدوافع فيما يلي:

 اإلحساس ابلرضى واإلشباع كنتيجة النشاط الرايضي. -
 ومهارة احلركات الذاتية للفرد. املتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال -
الشعور ابالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوابهتا أو اليت تتطلب املزيد من الشجاعة  -

 واجلرأة والقوة واإلرادة.
وما يرتبط من يف املنافسات )املبارايت( الرايضية اليت تعترب ركنًا هامًا من أركان النشاط الرايضي  االشرتاك -

 خربات انفعالية متعددة.
 تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز  -
 الدوافع غري املباشرة ملمارسة النشاط البدين الرايضي: .9-2
 حماولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط البدين الرايضي.   -
النشاط الرايضي إلسهامه يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج فقد جييب الفرد )املراهق( أبنه  ممارسة -

 ميارس النشاط الرايضي ألنه يسهم يف زايدة قدرته على أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه يف العمل.
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بية البدنية والرايضية اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرايضي ألنه كان من الضروري حضور حصص الرت  -
 ابملدرسة ألهنا إجبارية وتدخل ضمن اجلدول الدراسي.

الوعي ابلدور االجتماعي الذي تقوم به الرتبية البدنية والرايضية، إذ يرى املراهق أنه يريد أن يكون رايضياً يشرتك  -
 (112، ص2991دمحم حسن عالوي: ). يف األندية والفرق الرايضية ويسعى إىل االنتماء إىل مجاعة معينة ومتثيلها

 
 الرايضية يف املرحلة املتوسطة: األنشطةبرامج  -9

 والعاب فردية، زوجية، مجاعية أنشطة. 
  للبنات. اقاعيةمترينات فنية 
 خفيفة أوزاناب القوى: عدو، وثب طويل، وثب عايل، تتابع، رمي الع. 
 .قياسات املستوى املهاري والبدين 
  اخلاصة حتمل القوى، القوة املميزة ابلسرعة...اخلمترينات للصفات البدنية 
 نشاط مدرسي داخلي وخارجي. -تروحيية   أنشطة 
 (215،ص 1119  :انهد حممود سعد ونيللى رمزي فهيم) توفر محام السباحة. إذامائية  أنشطة 

  الرتبية البدنية والرايضية يف املرحلة املتوسطة: أهداف -1

تكوينا شامال ، من النواحي الشعورية ،والسلوكية ،واالجتماعية ،  األفرادهتدف الرتبية البدنية والرايضية اىل تكوين 
والعقلية والبدنية وتتجه الرتبية البدنية والرايضية حنو اتباع رغبات الفرد يف البناء الطبيعي على ان يتميز هذا النشاط 

: فايز مهنا) ، وان يتناسب مع مرحلة منوه واحتياجاته وان يشبع رغباته يف جو صحي. ألغراضهالفرد ابدراك 
 (10،ص1191

 الناحية البدنية: .1-1

يف البدن وتكييف تسيريه مع  األكربحتسن قدرات الفرد الفيزيزلوجية والنفسية احملركة ،لتسيريها من خالل التحكم 
 (22،ص1199: )دمحم عوض البسيوين البيئة ،وذلك لتسهيل حتويلها بواسطة تدخل انجح منظم تنظيما عقالنيا.

تنمية وتطوير القوى املختلفة للعقل عن طريق تدريبه ابنتظام على صفة التفكري الصحيح ومتتعه ابخليال اخلصب 
 والعادات احلركية واخللقية والنشاطات الفكرية.والذاكرة القوية ،وتطوير املقدرة 

 الناحية اخللقية: .1-2

بية البدنية خري وسيلة ميكن استغالهلا لتطوير الرتبية اخللقية فمن خالهلا ميكن غرس ومترير خمتلف الصفات الرت 
 والنفسية اجليدة. األخالقية
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 الناحية الصحية: .1-5

حيصل عليها الطفل يف هذه املرحلة تعد من الضرورايت الصحية االساسية  الرتبية البدنية والرايضية مقدرة صحية
 (11،ص1192: )دمحم النظايل .لتطوير منوه وكذلك تطوير العملية الرايضية

 اجلانب االجتماعي: .1-2

يف القسم الواحد واملؤسسة كما تساعد التلميذ على التغلب على الذات  األفرادتعزز الرتبية البدنية والرايضية بني 
الفوارق الطبقية بني  إزالةعلى  أيضاوتساعد  ،والدور فهم املسؤولية والواجب إىلوتنمي معىن النظام مما يودي 

 التالميذ وتعد ملجأ للراحة واالسرتخاء البدين والذهين.

 اجلانب النفسي:  .1-1

عن طريق احرتام خمتلف التغريات النفسية اخلاصة هبذه تساعد الرتبية البدنية والرايضية على النمو النفسي املتزن 
 املرحلة مثل معرفة الذات ، التكيف ، التفاعل مع احمليط وحماولة توجهها حنو تربية نفسية صحيحة وسليمة.

 يلي: على ما األهدافوتشمل هذه 

  واحملافظة عليها.تنمية الكفاءة البدنية 
 .تنمية املهارات البدنية النافعة  يف احلياة 
 .ممارسة العادات الصحية السليمة 
 مراتب البطولة. إىلالفرصة للنابغني من الطالب للوصول  إاتحة 
 .تنمية احلواس 
 .تنمية القدرة على الدقة والتفكري 
 .تنمية الثقافة 
 .تنمية الصفات اخللقية واالجتماعية املنشودة 
 مية صفات القيادة .تن 
 التلميذ للتكييف بنجاح مع اجملتمع. إعداد 
 الرغبة يف املخاطرة حىت ينمو الطالب منوا نفسيا واجتماعيا  وإشباعالفرصة للتعبري عن النفس واالبتكار  إاتحة

 (50-21،صص ،1112: دلو )عدانن درويش ج .متكامال

 املرحلة املتوسطة:الرتبية البدنية والرايضية لتالميذ  أمهية -10

 الرتبية البدنية والرايضية فيما يلي: أمهيةلقد حتددت 
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 .املساعدة على االحتفاظ ابلصحة والبناء البدين السليم لقوام التالميذ 
 ،ووضع القواعد الصحيحة ملمارستها داخل املدرسة وخارجها. املساعدة على تكامل املهارات واخلربات احلركية 
  التحمل والتنسيق. ،الرشاقة ،املرونة السرعة القوة، الصفات البدنية مثل:املساعدة على تطوير، 
 .التحكم يف القوام يف حاليت احلركة والسكون 
  البيولوجية والفيزيزلوجيا  وأصوهلااحلركة البدنية  أسساكتساب املعارف واملعلومات واحلقائق على

 والبيوميكانيكية.
  والسلوك الالئق واحملرتم.  يةاإلرادتدعيم الصفات املعنوية والسمات 
  الرايضية. لألنشطةالتعود على املمارسة املنظمة 
  دمحم عوض بسيوين الالصفية. األنشطةتنمية االجتاهات االجيابية حنو ممارسة النشاط الرايضي من خالل( :

 (11،ص1199

 املبادئ األساسية إلجناز حصة تعليمية :  -11

 وهي خمتلف األسس اليت جيب مراعاته لنجاح احلصة وهي كما يلي:
 .تكون مشتقة من الوحدة التعلمية، وتستجيب هلدف  تعلمي ينجزه األستاذ 
  تستدعي سلوكات التالميذ اخلاضعة للمالحظة والتقييم 
 .تستدعي تصرفات تربوية من طرف األستاذ 
 . استعمال وسائل عمل حسب اإلمكانيات املتاحة تتناسب وطبيعة التعلم 
  . املزج بني املهارات الفنية الرايضية والسلوكات املراد حتقيقها يف إطار تنمية الكفاءة املنتظرة 
   .تستجيب لظروف اإلجناز املطابقة حلقيقة امليدان وخصائص النشاط ، ومؤشرات الكفاءة املنتظرة 
  لعمل النشيط واحليوي واملشاركة الفعلية للتلميذ .تستدعي ا 
  .جنة الل)تستجيب لرغبة التكامل وخدمة املواد التعليمية األخرى، وتساعد على التطلع واالكتشاف والتجربة

 (120، ص2005الوطنية للمناهج : 
التالميذ الذين سوف يتم تعليمهم ،   ابإلضافة إىل املبادئ املذكورة، جيب األخذ بعني االعتبار طبيعة وخصائص

 .وفقا ملبدأ مراعاة الفروق الفردية
 توجيهات خاصة مبختلف مراحل التعليم يف الطور املتوسط : -12

 توجيهات خاصة ابلسنة أوىل واثنية متوسط:  
  احلركات ودقتها وتطويرها انطالقا من احلركات القاعدية  يفتعطى األولوية خالل هذه املرحلة إىل البحث

 املكتسبة خالل مرحلة التعليم االبتدائي .
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  اختيار حاالت تعليمية ذات طابع نشيط ، سياقها األلعاب اهلادفة اليت تسمح بلعب الدور اإلدماجي ، الذي
 يستدعي التعاون والتضامن ويكون احلافز للعمل.

  الثالثة والرابعة:توجيهات خاصة ابلسنتني 
  متتاز هذه املرحلة ابرتفاع شدة العمل استجابة الهتمامات التلميذ املتزايدة واملطالب ابلقيام أبكثر جهد وأكرب

 مردود يف العمل ، مما يستلزم االرتفاع يف نسبة العمل وسرعة تنفيذه ومضاعفة ديناميكية ووترية اجلهد.
  أتكيد مكانته يف اجلماعة اليت ينتمي إليها، ويشعر ابلنمو السريع الذي يسعى التلميذ خالل هذه املرحلة إىل

يؤثر على تصرفاته واليت تدفعه إىل ارتكاب أخطاء عشوائية وغري مقصودة ، مما جيعله يرتبك عند مواجهة مشكل 
لتوازن يف ميدان املمارسة، ففي هذه احلالة حيتاج إىل سند يتمثل يف اختيار حاالت تستدعي االستقرار وا

 (19- 11ُص ص، ،2005اللجنة الوطنية للمناهج : ) والطمأنينة.
 

 أهداف األنشطة الرايضية املقدمة يف حصة الرتبية البدنية والرايضية: -15

 :األنشطة اجلماعية 
 ، حبثا عن تدعيم قدرات االتصال  التعلم عن طريق األنشطة اجلماعية يهدف إىل تنمية املعايشة اجلماعية

 والتكيف اجلماعي ، التوازن ، احرتام الغري...اخل.
  جتد هذه القدرات مداها يف خمتلف مستوايت الكفاءة املصاغة واملرتمجة يف املشروع البيداغوجي ، عن طريق

دوار إجيابية ونشيطة أهداف تتماشى والصفات احلميدة املراد غرسها وتنميتها لدى التلميذ، واملتمثلة يف لعب أ
 ضمن اجلماعة اليت ينتمي إليها.

 األنشطة الفردية: 
تساهم يف تنمية االستقاللية لدى التلميذ)التسيري الذايت( وشعوره بروح املسؤولية ، وأخذ املعلومات الالزمة للقيام 

 مبهام مسندة إليه.
كما تسمح هذه النشاطات بتنمية قدرات التنقل الصحيح يف فضاءات مميزة ، وقدرة تنسيق احلركات البسيطة 

الوطنية للمناهج : اللجنة  ).والشبه معقدة وربطها يف الزمان واملكان، والتمكن من تقديرها كمنتوج صحيح وهادف 
 (109، ص2005

 من التقلبات السلوكية   للمراهق: دور حصة الرتبية البدنية والرايضية يف احلد -12

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

 الربانمج الدراسي.ات يف يتوفري جمموعة كبرية من األلعاب والرايض 
 . توفري الوقت العملي الكايف لتحسني األداء املهاري 
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 . استغالل حب التالميذ لألبطال املشهورين يف حتسني األداء املهاري 
 )...استخدام أساليب التدريس احلديثة ) حل املشكالت، الوسائط املتعددة 
 .العناية ابلفروق الفردية  
 به التلميذ املراهق من نشاط. لكل مايقوم أمهية إعطاء  
 . توقع ظهور سلوكيات غري طبيعية كوهنا عفوية من أثر اللعب 
  . العمل على إدماج التالميذ املنعزلني عن الفوج أو مجاعة العمل 
  . جتنب اإلرهاق والعمل اململ اخلايل من املتعة واملنفعة 
  . إعطاء األولوية للعمل النوعي قبل العمل الكمي 
  (101، ص 2005اللجنة الوطنية للمناهج : ) .السهر على غرس روح االجتهاد واملثابرة والتمسك ابألخالق احلسنة 

إن ما يصدر من سلوكات من طرف املراهق، سواء كانت إجيابية أو سلبية فهي انجتة من خمتلف املؤثرات 
 الفسيولوجية والنفسية، وكذلك املثريات اخلارجية احمليطة 

 التعلم. بعملية
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 خالصة:

انطالقا مما تناولناه يف هذا الفصل توصلنا اىل ان حلصة ودرس الرتبية البدنية والرايضية امهية ودور كبري يف       
فهي حلقة  سسات التعليمية حيث اهنا تركز على صحة التلميذ فكراي بدنيا ونفسيا واجتماعيا،ؤ حياة التلميذ يف امل

الوسيط يف العملية الرتبوية والتعليمية الهنا ختاطب العقل واجلسم مع اجلانب النفسي للتلميذ وابلتايل تربز امهيتها 
يف مرحلة املتوسط ، حيث تكتسي طابع جد مهم نظرا الن التلميذ يف هذه املرحلة يكون يف سن املراهقة ، وهو 

،وحصة ودرس الرتبية البدنية والرايضية يلعب هذا الدور املهم ية وبدنية يف حاجة اىل عناية عقلية ونفسية واجتماع
 اذا ماطبق ابلشكل الصحيح. 
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 :متهيد

تعترب املراهقة من أهم مراحل النمو يف احلياة الفرد حيث انصبت وجهات اهتمام علماء النفس واالجتماع      
وعلماء الرتبية على هذه الفرتة وما يتعرض له املراهق من تغريات وعقبات جتعله متوترا نفسيا ومع احمليطني به، 

أهنا منعطف خطري يف حياة الفرد، وتلعب ردود فعل األسرة خاصة وسط أسرته، لذلك يقال على هذه املرحلة 
واملدرسة واجملتمع دورا هاما يف ختفيف وحتقيق يف أدائه النفسي واالجتماعي خالل هذه الفرتة احلرجة من العمر أو 

 رفع معدالت التوتر واملعاانة ومن مث ظهور املشكالت النفسية واالجتماعية يف املراهق .
لكوهنا تشمل على عدة تغيريات عقلية  وأصعبها اإلنسانيف حياة  األساسيةمن املراحل  املراهقة مرحلةف

-21خاصة املراهقة املبكرة) ،نتظم وقلة التوافق العضلي العصيبوجسمية،إذ تنفرد خباصية النمو السريع غري امل
جيب دراسة الظواهر النفسية والسلوكية للمراهق  األساسالنمو االنفعايل والتخيل. وعلى هذا  إىل ابإلضافة(، 21

ملا قد ينجر عنها من نتائج  إدراكاحيدث يف جسمه من تغريات فيزيولوجية وعقلية وانفعالية وعاطفية  وكذا ما
 .اجيابية  أوسلبية 

رة ...اخل، حىت مفهوم املراهقة ،ومراحل وخصائص املراهقة املبك إىلومن هذا املنظور ارأتينا يف هذا الفصل التطرق 
 جبميع جوانب املوضوع.  اإلملاميتسىن لنا 
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 مفهوم املراهقة: -2

مرحلة من العمر ،واليت يكون فيها الفرد غري انضج انفعاليا وتكون خربته يف  أواملراهقة مصطلح ،وصفي لفرتة  إن
الفرتة اليت تقع بني مرحلة الطفولة  ضج العقلي ،واجلسدي ،والبدين وهيلنقد اقرتب من ا احلياة حمدودة ،ويكون

 ،وبداية الرشد.

 أبهنا عبد هللا اجلسماينيقع يف تداخل هاتني املرحلتني ،حيث يصفها  إمناوبذلك املراهق ال طفال،وال راشدا   
 ،2991: )عبد العايل اجلسماين ."من وسائل وغاايت  إليهينشدوا فيه مايصبون  أناجملال الذي جيدر ابلباحثني "

 (291ص

 :املراهقةتعريف  -2

 لغة: .1-2

قارب  إذبلغ الرجال فهو مراهق،وراهق الغالم  أيجاء على لسان العرب البن املنظور،راهق الغالم 
 احدي عشر. إىلاالحتالم،واملراهق الغالم الذي قارب احللم،ويقال جارية راهقت وغالم راهق وذالك ابن العشر 

 (.134،ص2991: ل مجال الدينضالفأبو )

الدنو من احللم،وبذالك يؤكد علماء الفقه هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشي  أواملراهقة تفيد معىن االقرتاب  إن
: )فؤاد البهي السيد الفرد الذي يدنو من احللم،واكتمال النضج. هودىن من احللم،فاملراهق هبذا املعىن  أوحلق  أو

 (111ص ،2991

 اصطالحا: .1-1

)دمحم  لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا وجسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد فالرجولة. هي   
 (111ص ،2991: اخلويل وأمنيامي ماحل

،والعقلي ،وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة  كلمة املراهقة معناها التدرج حنو النضج البدين اجلنسي،واالنفعايل  إن
من نواحي النمو،وهي الناحية اجلنسية فنستطيع ان نعرف تقتصر على انحية واحدة  األخريةوكلمة بلوغ وهذه 

 نضج الغدد التناسلية،واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل ابلطفل من مرحلة الطفولة اىل بدء النضج. أبنهالبلوغ 
 (219ص ،2911: )مصطفى فهمي

 مراحل املراهقة: -3

اجتماعية معينة، فمرحلة  أومتيز  فرتة من فرتات املراهقة بسيمات شخصية  إنلقد حاولت بعض الدراسات      
 أخر إىلاملراهقة هي مرحلة تغري مستمرة لذا من الصعوبة حتديد بدء مرحلة املراهقة وهنايتها ،فهي ختتلف من فرد 
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كبري على مرحلة املراهقة وحتديد بدايتها وهنايتها، فقد توسع   أتثريلساللة واجلنس والبيئة هلا ، فاأخر إىلومن جمتمع 
 21سنة بينما حيصرها البعض بني  12 إىل 21متتد من  إهنابعض علماء النفس يف حتديد مرحلة املراهقة ويرون 

وبعضهم  21يف سن  أحياننايكون بلوغهم  األفراد،فبعض أخر إىلسنة وختتلف بداية املراهقة من فرد  21 إىل
 وعلى العموم هناك ثالث تقسيمات هي: 21بلوغهم حىت سن  يتأخر

  سنة(21-22املراهقة املبكرة: ) .3-2

سنتني بعد البلوغ الستقرار التغريات البيولوجية عند  أومتتد منذ النمو السريع الذي يصاحب البلوغ احلايل سنة  
االستقالل ويرغب دائما من التخلص من القيود السلطات اليت حتيط  إىلهذه املرحلة املبكرة يسعى الفرد  الفرد.يف

بذاته وكيانه ويصاحبها التفطن اجلنسي الناتج عن االستثارة اجلنسية اليت حتدث جراء  إحساسبه ويستيقظ لديه 
 التحوالت البيولوجية ومنو اجلهاز التناسلي عند املراهق.

 سنة(21-21املراهقة املتوسطة: ) .3-1

 أحيانناغاية سن السادسة عشر وتسمى هذه املرحلة  إىل أحياانوهي املرحلة اليت تلي املرحلة السابقة ومتتد    
يعانيه من  من السلوك تكشف مدى ما أشكاالمبرحلة الغرابة واالرتباك، الن يف هذه السن تصدر عن املراهق 

هلا ملا جيعله يتكيف املقتضيات  هتيأوحساسية زائدة حني تزداد فرتة النضج وحني اليكون قد معاانة وارتباك 
 الثقافية العامة اليت يعيشها.

 (14-21املراهقة املتأخرة: ).3-3

من مراحل التعليم  وأولمن التعلم الثانوي  األخريةوهي املرحلة اليت تلي الفرتة السابقة، كما تصادف هذه املرحلة   
اجلميع، واهم مظاهر  ألنظارتعرف بسن اللياقة وحب الظهور ملا يشعر به من متعة وانه حماط  عايل وغالبا ماال

 السائدة بني الراشدين مبا فيها من اجتاهات وأوضاعها وأشكاهلااحلياة  أنواعالتطور يف هذه املرحلة توافق الفرد مع 
معايري  السلوك كما ينظر الراشدون والكبار وهو يف ذلك يتصرف مبا حيقق  و واألهدافحنو خمتلف املوضوعات 

قد امتص من الثقافة  األخريةتكيفه. وخاصة املرحلة  وأساليبله هدفة الذي بلغ فرتة عمرية معينة ويبدو يف سلوكه 
 وأساليب أهداف العامة نتيجة تفاعله مع مقومات معينة يف شخصيته، وتبدو يف شكل قيم واجتاهات حنو مواضيع

 تكيف عامة شائعة مشرتكة بني املراهقني والكبار وجتعله يسلك سلوكا يتوافق مع البيئة الثقافية اليت يعيش فيها.
   (111ص ،2994: إبراهيم)اسعد ميخائيل 

 (:21-21خصائص مراهق املرحلة) -1
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من الناحية اجلسمية ،العقلية  ة حتدث فيها عدة تغريات سواء،بعكما نعلم ابن مرحلة املراهقة هي مرحلة ص
 واحلركية. ،االنفعالية ،النفسية ،االجتماعية

 النمو اجلسمي: .1-2

جسمه  أعضاءيتكيف مع التغريات  إنتعد التغريات اليت حتل ابجلسم خالل هذه الفرتة مؤشرا لنمو املراهق ،وعليه 
اليت تركها التغريات ومن هنا فان مرحلة املراهقة متتاز بسرعة النمو اجلسمي ،واكتمال  واألثر،ويستجيب للنتائج 

يتخذ النمو معدال واحدا يف السرعة يف مجيع  ،وال واألطرافالنضج ،حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت 
اضطراب  إىلبذلك  فقدان املراهق القدرة على احلركة ويؤدي إىلكذلك تودي هذه السرعة جوانب اجلسم ،

فالغدد النكفية  األخربعض الغدد ،وضعف بعضها  إفرازات( األطرافالسلوك احلركي ،كذلك يالحظ زايدة )
ومن حيث الطول والوزن يظهر اقل  األعصابسرعة النمو يف العضالت وخالل  إىلويؤدي بذلك  إفرازهايزداد 

 فتيان بنسبة قليلة يف النمو.الفتيات تسبق  ال أن إذمنه الفتيات عند بداية البلوغ 

سنة( فان الفتيان يكونون 21يف ) أما( 21اىل22من الفتيان) أطولالفتيات يف املتوسط يكون  إنوتدل الدالئل 
معظم الزايدة يف الطول ويف الساقني مث اجلذع واكتماهلما يف اليدين  تبدأبعض الشئ من البنات وعامة  أطول

حىت من حيث النمو العضلي وقد  األوالدقات على و البنات تطل فرتة متف إن، كما جند واألكتاف واألقدام والرأس
درجة من القوة يف السن اليت  أقصى إىل،فالبنت تصل  األوالدكما نالحظ الفرق يف النمو عند   إحراجايسبب هلا 

 (29ص ،2911: عماد الدين )دمحم يظهر لديها احليض، بينما الولد ينمو يف ازدايد القوة مع طول فرتة املراهقة.

سنة( وهي خشونة 21-21مشكالت يتعرض هلا املراهقني يف هذه املرحلة وذلك مابني) أعراض وهناك  
عالقتها ابلغدد  إىل ابإلضافةازدايد نشاط الغدد اجلنسية ونضجها  إىلالصوت، والسمنة ،والنحافة ويعود ذلك 

 :من قبل هو هاته النسب قلناه النخامية والدرقية وخري دليل على ما

 كغ  11.2سم والوزن 211سنة :متوسط الطول عند البنون : 21

 كغ  12.1سم والوزن211سنة :متوسط الطول عند البنات :21

 كغ  1..1سم والوزن211.2سنة :متوسط الطول عند البنون :21

 كغ    11.1سم والوزن211.2سنة :متوسط الطول عند البنات :21

 النمو احلركي:    .1-1
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خمتلف النواحي النوعية للمهارات  أتخذيف هذه املرحلة يظهر االتزان التدرجيي يف نواحي االرتباك واالضطراب 
درجة عالية من اجلودة ،ومما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة   إىليف التحسن لتصل احلركية 

يع فيها الفىت والفتاة سرعة اكتساب وتعلم خمتلف كبرية تعترب هذه املرحلة ذروة جديدة للنمو احلركي ويستط
ذلك فان عامل زايدة قوة العضالت الذي يتميز به الفىت يف هذه املرحلة  إىل ابإلضافةوفهمها ، وإتقاهنااحلركات 

 إنالرايضية اليت تتطلب املزيد من القوة العضلية ،كما  األنشطةتعددة من م أنواعممارسة  إمكانيةيساعد كثريا على 
)دمحم  .الرايضية والتمرينات الفنية األنشطةالزايدة يف مرونة العضالت للفتاة تساهم يف قدرهتا على ممارسة بعض 

 (211ص ،2991: احلسن عالوي

 النمو العقلي: .1-3

ليست عامة ،بل ختتلف من  األخرىالتغريات اليت حتدث لدى تالميذ هذه املرحلة يف نواحي النمو النفسية  إن
حتدث هذه التغريات بشكل حتمي ابلنسبة لكل مراهق ،لكن  ،وحىت يف الثقافة الواحدة ال أخرىثقافة  إىلثقافة 

معينة من العمليات العقلية ختتلف عن تلك اليت يقوم هبا الطفل يف املراحل السابقة هي  أبنواعالقدرة على القيام 
  (19-13ص،ص ، 1986: )دمحم عماد الدين  .إليهاينتمي كانت الثقافة اليت   وأيخاصة يتميز هبا املراهق يف كل مكان 

 الذكاء: .1-1

 أبنههو القدرة العقلية العامة اليت تبني املستوى العام للفرد كما عرفه "بيربت"  أوهو حمصلة النشاط العقلي كله   
،وهبذا املراهقة  اإلدراكيةابلنواحي  أتثرهابلنواحي اجلسدية ،بل  أتثرهالقدرة العقلية املعرفية العامة ويقصد به عدم 

العمل املدرسي من جهة ى الذكاء والقدرات واالستعدادات لتحديد مستو  اختباراتمرحلة وجب فيها استخدام 
التوافق  ابألخص،لتضمن له بدا لتعمق الدراسي  أخرىالتلميذ املراهق من جهة  ،واكتشاف إمكانيات وقدرات

 (113ص ،2991: السيد)فؤاد البهيمي  .الدراسي اجليد

 :اإلدراك .1-1

وهبذا التطور جنده  األساسالعالقات اجملردة والغامضة واملعنوية والرمزية وعلى هذا  إدراك إىلاملراهق  إدراكيتجه 
 .واإلقناعاجلاهزة اليت تقوم على الربهنة  األفكاراليتقبل 

   :االنتباه .1-1

انتباهه يزداد بشكل واضح يف مداه الزمين ومستواه ،وعليه يستطيع املراهق  إن إالاليت مير املراهق  األزمةابلرغم من 
  استيعاب املعلومات الطويلة واملعقدة.

 التذكر:.1-1
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يف  أيضاعملية التذكر تنمو  إنالطفولة ليست هي املرحلة النهائية للتذكر ،وذلك   إناحلديثة  األحباثتؤكد 
املراهقة ،وتنمو معها قدرة الفرد على االستدعاء والتعرف والقدرة على االحتفاظ ،وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة 

 عزفه عنها. أوالفرد على االنتباه وبدرجة ميله حنوها 

 التفكري: .1-1

مجيع املراهقني  أناليعين تظهر قبل مرحلة التعليم الثانوي فان ذلك  على الرغم من القدرة على التفكري اجملرد ال
  استخدام هذه القدرة بكفاءة يف كل مرة يعرض عليهم فيها واجب يستدعي استخدام هذه القدرة إبمكاهنم

يف اعتباره مجيع احللول ابلنسبة  أيخذ أنيستطيع مرحلة القدرة على التفكري اجملرد  إىلاملراهق الذي يصل  إن
حل ينطبق على ذلك املوقف املشكل وهو يف هاذا يتبع املنهج الفردي االستداليل يف  أييقرر  أنملشكلة ما،قبل 

كان الفرض  ما إذامث يفتح فرضا معينا ،مث يستنتج بناء على ذلك  أمامهالتفكري ،حيث يعترب البياانت املوجودة 
 ال. أمالذي وضعه صحيحا 

 التخيل:.1-9

تتجاوز من خالهلا حواجز الزمان واملكان وله وظائف عدة جيب ان  الوسيلة اليت أبنهيتسم اخليال عند املراهق 
تروحيية ،كما انه مسرح للمطامح الغري احملققة ،وهو يرتبط ابلتفكري ذلك ان اخليال يعترب  أداةحيققها املراهق،فهو 

 (211ص ،2911: )حمي الدين خمتار وسيلة من وسائل حل املشكالت ابلنسبة للمراهق ،بل وسيلة هامة لتحقيق.

 النمو النفسي: .1-24

جسمه وتسبب له كثريا من القلق واالضطراابت النفسية  إىلالتغريات العنيفة اليت مير هبا املراهق ،تشد انتباهه  إن
،ولذلك فان هذا التغيري الواضح على جوانب ،وميكن القول ابن هذه الفرتة تعترب مرحلة أزمة يعاين منها املراهق 

 العقلية والوجدانية واالجتماعية وذلك كما يلي: األخرىالنمو 

مبواجهة مطالب  تقل سرعة النمو يف السعة العقلية نظرا االنشغال معظم طاقة املراهق البيولوجية والفيزيولوجية  -
يراعي يف كمية الدروس  إن،وهذا ينبغي ماقام مبجهود عقلي  إذا ابإلرهاقالنمو اجلنسي السريع حىت انه يشعر 

 خمتلفة. أعماليكلف به املراهق من  أنا جيب وفيم

ابلقلق ملا يعترب به من  ويشعرنالحظ على املراهق يف هذه الفرتة زايدة احلساسية االنفعالية فقد يضطرب املراهق  -
اليقظة  أحالم إىلخيتار على سائر الناس وثقل ثقته بنفسه ولذلك فهو كثريا مامييل  أبنهمنو جنسي سريع فيحس 

 وينضج. ويتأملتتاح له الفرصة ففيها يفكر  أنقوي ومجيل الصورة ويهيم يف علم احلب  أو،فيتخيل انه ثري 
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من نفس  األصدقاءاليت كانت واضحة يف املرحلة السابقة وحيل حملها بعض  األطفالختتفي تدرجييا مجاعات  -
كانوا ميرون بنفس  ما إذاويطمئن على نفسه  ويطلعهم على مايعانيه أبسرارهيبوح  أناجلنس ،حيث يستطيع 

 (11ص ،1986: )دمحم عماد الدين التجربة اليت مير هبا.

يف   اكتمال القطب االجتماعي لديه أومرحلة الشباب  إىلاملراهقة تستمر حىت يصل املراهق   أننستنتج  -
 الواحد والعشرين من العمر وهو السن الذي يصبح فيه الفرد رجال مكلفا يتحمل املسؤولية الكاملة.

 النمو االنفعايل: .1-22

ومرجع هذه  األسباب ألتفهجند املراهق يثور  إذمن مرحلة املراهقة ابنفعاالت عنيفة  األوىلمتتاز )املرحلة( الفرتة 
والتغريات املفاجئة اليت تصحب البلوغ ، فال يستطيع املراهق التحكم يف املظاهر الظاهرة هو النمو اجلسمي السريع 

تكوين بعض العواطف الشخصية والعواطف حنو الذات اليت  أيضامييز هذه املرحلة  ،ومااخلارجية حلالته االنفعالية 
 :اآلتيةاملظاهر  أتخذ

 إنمل يعد الطفل الذي يطيع دون  أبنهاملراهق يشعر  يبدأ إذاالعتناء ابلنفس والعناية ابملالبس وطريقة الكالم  -
 .رأيه إبداءيكون له احلق يف 

املراهق يف تكوين بعض العواطف اجملردة اليت تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية  يبدأ أخرىومن جهة  -
 (111ص ،2911: )مصطفي فهمي .والدفاع عن الضعيف

اجلماعة اليت ينتمي  أو األسرة أواالنتظام واىل الوالء للمدرسة  إىلاملراهق خيتلف عن الطفل الذي مييل  إننالحظ 
 .إليها

 إىلكما نالحظ ظهور الصعوابت التعليمية مثل عدم القدرة على التحصيل الدراسي وهذه الصعوابت تنقسم 
 .لعقلية.صعوابت تعليمية متعلقة ابلقدرة ا2:أسباهباحسب  أقسام أربعة

 .صعوابت تعليمية متعلقة بسوء الصحة اجلسمية -

 .األبوينمتعلقة ابجتاهات صعوابت تعليمية  -

 .صعوابت تعليمية متعلقة ابهلموم واملشاكل العائلية -

 النمو االجتماعي: .1-21
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اخلصائص  أهمنلخص  أنسنة( وميكن 21و21التغريات يف امليدان االجتماعي خالل املراهقة بني ) أهمحتدث 
 واملميزات االجتماعية فيما يلي:

ة يف التعويض عن بقد يسبب النفور من املنزل الرغ أحياانالتحرر من سلطة املنزل والكبار ويثور عليها  إىلميل  -
للحصول على  األاننيةيف التخلص من  يبدأ -وحدوث بعض االحنرافات اجلنسية  أخرىعالقات  إبجيادذلك 

 مكانة يف اجلماعة ورضاها عنه

 تصرفاته تصبح متناقضة متاما ،فرتة يتصرف كالكبار واترة كالصغار -

 مبكانته وخربات ومهارات جديدةاك يف مجاعات منظمة يشعر فيها االشرت  إىلتزيد عزته بنفسه ويصبح حمتاج  -

 يف اجملتمع مركزهاحرتام الذات ولتدعيم  إلثباتتدريبية للخدمات العامة  عمالاأليف االشرتاك  إىلاالحتياج  -

 حيتاج كثريا للتدريب يف اهلواايت املختلفة وذلك لعرض الكشف عن قدراته  -

    والتصرف حىت يشعر ابملساواة الكبار الرأيازدايد النزعة لالستقالل يف  - 

 النزعة االستقاللية وأتكيدتزداد الرغبة يف املناقشة وخاصة مع الكبار  -

النشاط وتعلم املهارات اليت تساعد على الكسب للحصول على  أبوجهالقيام  إىلامليل لكسب املال مما يدفعه  -
 مزيد من الستقالل يف حياته

 حتمل املسؤولية وممارسة احلياة الدميقراطية إىلاحلاجة  -

 من املراهقة: أنواع أربعةاملراهقة: توجد  أشكال -1

 ومن مساهتا:املراهقة املتوافقة: .1-2

 االستقرار. إىلاالعتدال واهلدوء النسيب وامليل  -

 املتزن وتكامل االجتاهات واالتزان العاطفي. اإلشباع -

 اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة. -

كبرية يف حياة   أمهيةالتفاهم والوحدة هلا  أساسالقائمة على  األسريةفالعالقات  ،واألسرةالتوافق مع الوالدين  -
 (11ص ،2912: )حممود حسن اقف املتنوعة يف احلياة.و فظ على توازهنا يف املاتنمي الذات وحت فاألسرة، األطفال

 العوامل املؤثرة يف املراهقة املتوافقة: 
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يف شؤونه اخلاصة  األسرةالسمحة اليت تتسم ابحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق وعدم تدخل  األسرةمعاملة  -
،وعدم تقييده ابلقيود اليت حتد من حريته ،فهي تساعد يف تعلم السلوك الصحيح واالجتماعي السليم ولغة جمتمعه 

 (231ص ،2994: )رابح تركي .األساسيةوثقافته وتشيع حاجاته 

 توفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق. -

 . وأهلهومدرسيه  وأصدقائه أقرانهشعور املراهق بتقدير الوالدين واعتزازهم به والشعور ابلتقدير  -

الشغل وقت الفراغ من النشاط االجتماعي والرايضي وسالمة الصحة العامة، زد على ذلك الراحة النفسية -
 والرضا عن النفس.

 ومن مساهتا مايلي:املراهقة املنطوية:  .1-1

من جانب الشخص انه غري جدير ملواجهة  إحساس أواالنطواء وهو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف  -
بسبب  غرابء او أشخاصبسبب جماهبة  أومبوقف جديد  األلفةالواقع،لكن اخلجل واالنطواء حيداثن بسبب عدم 

 احلايل الذي حيدث للشخص خجال وانطواء. خربات سابقة مؤملة مشاهبة للموقف

 التفكري املتمركز حول الذات ومشكالت احلياة ونقد النظام االجتماعي. -

اليقظة اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري مشبعة واالعرتاف ابجلنسية  أحالماالستغراق يف  -
 الذاتية.

 :العوامل املؤثرة فيها 

اليت فيها ،تسلط وسيطرة الوالدين، احلماية الزائدة ،التدليل، العقاب  األسرية األخطاء: األسرياضطراب اجلو  -
 القاسي..اخل.

 واملراهق. األسرةحول النجاح مما يثري قلق  األسرةتركيز  -

 (214ص  ب س،: )يوسف ميخائيل اسعد التقدير وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفي. إىلاحلاجة  اإلشباععدم  -

 من مساهتا:املراهقة العدوانية )املتمردة(:  .1-3

 واجملتمع. األسرةالتمرد والثورة ضد املدرسة،  -

اجلنسية: ممارستها ابعتبارها حتقق له الراحة واللذة الذاتية مثل: اللواط، العادة  واالحنرافاتالعداوة املتواصلة  -
 (214ص ب س،: األيدي)عبد الغين  ، املتعة اجلنسية اخل.السرية
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اجتاه غري مسموح والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية  أوعلى املواقف والتمسك بفكرة  اإلصرارالعناد:هو -
،ويظهر األفرادالذين يرغبون يف شئ، واملراهق يقوم ابلعناد بغية االنتقام من الوالدين وغريها  من  لآلخرينمضادة 

 على تكرار تصرف ابلذات. إصرارذلك يف شكل 

 من مساهتا مايلي: املراهقة املنحرفة: .1-1

 االحنالل اخللقي التام واجلنوح والسلوك املضاد. -

 املخدرات.االعتماد على النفس الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على  -

 بلوغ الذروة يف سوء التوافق. -

 البعد عن املعايري االجتماعية يف السلوك. -

 : العوامل املؤثرة فيها 

 .األسريةور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة املر  -

 اخل.... واالجتماعية والنفسيةحلاجات هذا املراهق اجلسمية  األسرةالقسوة الشديد يف املعاملة وجتاهل  -

 العوامل املؤثرة. أهمرفاق السوء وهذا من  أوالصحبة املنحرفة  -

 .لألسرةالدراسي الدائم واملرتاكم وسوء احلالة االقتصادية  الفشل -

املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها، وان هذه تكاد تكون هي القاعدة، وكذلك اتكد  إشكال إنهذا 
 مرن مرونة تسمح بتعديله. اإلنساينالسلوك  إنهذه الدراسة 

 والعالج النفسي يف تعديل شكل املراهقة املنحرفة حنو التوافق والسوء. واإلرشادقيمة التوجيه  تؤكد فإهنا وأخريا
 (114ص ،2911: )حامد عبد السالم زهران

 املراهقة املبكرة: أزمات -1

خاصة يف مثل هاته الفرتة  األخالقيتعيق منوه النفسي واالجتماعي وحىت  أزمات األواسطتواجه العب فئة    
واملدرسة والنادي، كل  األسرةاحمليط االجتماعي نفسه من  إىلاحلرجة من العمر ونعين فرتة املراهقة، والسبب يعود 

 أو األواسطاليت يتعرض هلا العب فئة  األزماتهذه املنظمات اليت هلا عالقة هلذه الفئة،  وهلذا سنطرح خمتلف 
 .بصفة اعم الالعب املراهق
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  النفسية: األزمات .1-2

 إىلوميكن تقسيمها نفسية تعيق هذا التطلع  أزماتتطلعات الالعب املراهق حنو التجديد واالستقبال  إمامتقف   
 انفعالية ورغبات جنسية ونزعات عدوانية. أزمات

 االنفعالية: األزمات .1-1

يف مدى قصري فهو ينقلب  أخر إىلتتميز انفعاالت املراهق ابلتغري وعدم  الثبات ،حيث جنده ينقلب من انفعال   
هي حتكم املراهق يف انفعال الغضب، يصرخ ويضرب ويكسر  أخرىوهناك ميزة  واليأسالقنوط  إىلمن حالة الفرح 

ل على االتزان االنفعايل "حركات هستريية" كما يد ، وكذلك عند انفعال الفرح يفعل نفس الشئ وهذا مااألواين
املظاهر التالية: االعتناء  أتخذتتميز هذه املرحلة يف الوقت نفسه بتكوين العواطف الشخصية، عواطف حنو الذات 

 )مصطفى .برأياجللوس والكالم وحيس املراهق انه مل يعد طفال صغريا اليؤخذ له  ابلنفس ،العناية ابهلندام وبطريقة
 (33ص ،2919: غالب

   :الرغبات اجلنسية 

عن تلك الداوفع اجلاحمة يف نفسه  يصرب إنة اجلنسية ،وانه يريد يشعر املراهق انه كرب واكتمل من الناحي           
من استقالل والتعبري عن  إليهانه يصطدم ابلواقع. فالقصور يف املواد املادية يقف بينه وبني ماينشد  إالابلزواج 

ابلنسبة للكثري من  أهنا إالهذه العملية طبيعية  أندوافعه الفطرية وهنا تزداد حدة التوتر االنفعايل، والربغم من 
يزيدون الطني بله،  الكثري من اوالايء األمور ما إنطيئة مث الفتيان املراهقني كابوس ميسك بثيابه ،فهم يعتربونه خ

 نتيجة سوء الفهم والتقدير. أبنائهمل ويثقلون على كواه

 :النزعة العدوانية 

من زمالئهم ،وعلى الرغم من  اآلخرينالعدوان على  إىلالنفسية الشائعة عند املراهقني النزعة  األزماتمن          
مثال: االعتداء ابلضرب والشتم على  أخر إىلختتلف من مراهق  أعراضها إن إالواحدة ، أزمةالنزعة تشكل  إن

 (11-12ص ص، ،ب س : )نوري احلافظ التهم على الزمالء. إلقاءالزمالء االعتداء ابلسرقة ، 

 

 

 األزمات االجتماعية: 1-3

  ابألسرةعالقة املراهق: 
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تقر  من نضج، وال إليهتناسب ما وصل  طريقة معاملته ال إندما يتقدم به السن قليال يدرك املراهق عن      
، وان املقصود من هذا أمروهتدخل يف  إهنارجولته كفرد له ذاتيته، ويفسر املراهق كل مساعدة من قبل والديه على 

 :أمههامتعددة  أشكاالاالعرتاض على سلوك والديه  وأيخذمعاملته والتقليل من شانه  إساءةالتدخل 

 كبوتة.قد جيد فيها منفذ للتعبري عن حريته امل أخرىبيئات  إىلالعناد والسلبية وعدم االستقرار واللجوء  -

 :االختالف يف املستوى 

اليت تعمل على اضطرابه وعدم استقراره االنفعايل وعجزه املايل الذي يقف دون حتقيق  األسبابمن مجلة     
نفقون عن سعته وهو يف يرغباته وجيعله دائما مرتبطا ابلعائلة ،وقد جيد املراهق نفسه يف وسط مجاعة من رفاقه 

)مصطفي  .الطمأنينةاالشرتاك معهم وكل ذلك يسبب له الضيق والشعور بعدم  أوالوقت ذاته عاجز عن حماورهتم 
 (33ص ،2919: غالب

 األزمات البدنية: 1-1

 احلركية: أزمات 

ضئيلة  يف مرحلة املراهقة يزداد وزن اجلسم وطوله بزايدة منو العضالت والعظام، وتكون القدرة على العمل املتزن   
 ويتضح ذلك من فقدان عنصر الرشاقة وعدم القدرة على ضبط املتغريات احلركات ،وظهور عالمات التعب بسرعة 

االضطراابت احلركية  أهماحي احلركية ،ومن هنا ميكن تلخيص فرتة املراهقة هي فرتة ارتباك ابلنسبة للنو  تعترب أيضا
 يف مايلي:

  صفات الرشاقة ويتضح ذلك جليا ابلنسبة لتلك احلركات  إىلحركات املراهق تفتقر  إنالرشاقة:  إىلاالفتقار
 اجلسم. أجزاءاليت تتطلب حسن التوافق من خمتلف 

 للمراهق ترتبط بدرجة كبرية ببعض احلركات احلركات العادية  أنجند  كثريا ما  حركات:تالزايدة املفرطة يف ال
اجلانبية الزائدة وتعين تلك الزايدة الواضحة يف حركاته وعدم قدرته على االقتصاد احلركي ونقص يف هادفية 

 احلركات.
 :التعلم من  جيد املراهق صعوبة يف اكتساب املهارات احلركية اجلديدة واندرا ماجند نقص القدرة على التحكم

 اكتساب واستيعاب احلركات اجلديدة. إعاقةوهلة كما يظهر كذلك اخلوف الذي يساهم يف  أول
 :يتميز سلوك املراهق بعدم االستقرار احلركي والذي يظهر يف القيام مبختلف  التعارض يف السلوك احلركي العام

والتثاقل اليت حركاته تتسم ابلفتور  نإنالحظ  األحياناحلركات الغري مقصودة فتجده دائب احلركة ويف بعض 
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اليت تتطلب زايدة الفعالية وبذل  األنشطة ألنواعنصادفها كثريا يف حصص الرتبية البدنية والرايضية خاصة ابلنسبة 
 (212-219ص،  ،ص2911: سعد جالل ودمحم عالوي) .اجلهد
 الصحية:  أزمات 

يصاب املراهق بسمنة  إذيف مرحلة املراهقة هي السمنة  البدانة  األطفالاملتاعب العرضية اليت يتعرض هلا  إن      
فقد تكون ورائها  واألخصائيني األطباءكانت السمنة كبرية جيب تنظيم األكل والعرض على   إذابسيطة مؤقتة لكن 

: يل معوض)ميخائيل خل عرض املراهقني على انفراد مع الطبيب ملعرفة متاعبهم. أييتاضطراابت شديدة يف الغدد كما 
 (11ص ،2912

 الرايضية لدى املراهق: األنشطةدوافع ممارسة  -1

 وأمهيتها الرايضية وجماالهتا، واليت حتفز املراهق ابملمارسة األنشطة أنواعتتميز الدوافع ابلطابع املركب نظرا لتعدد   
 أهم رويدكذلك ابلنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه فلكل فرد دافع حيثه للقيام بعمل ما ولقد حدد الباحث 

 قسمني: إىلالرايضية وقسمها  ابألنشطةالدوافع املرتبطة 

 دوافع مباشرة: .1-2

 بعد هناية النشاط العضلي نتيجة احلركة. واإلشباعابلرضا  اإلحساس -

 املتعة اجلماعية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد. -

 االشرتاك يف التجمعات واملنافسات الرايضية. -

 دوافع غري مباشرة:.1-1

 حماولة اكتساب الصحة والياقة البدنية عن طريق ممارسة الرايضية. -

 الوزن الزائد. إنقاصبضرورة الدفاع عن النفس ، اإلحساس -

والسعي لالنتماء للجماعة والتمثيل  األنديةيرى املراهق وجوب املشاركة يف  إذابلشعور االجتماعي الوعي  -
 الرايضي.

 حتقيق النمو العقلي والنفسي. -

 دور البيئة الرايضية حنو مرحلة املراهقة: -1
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  الفرصة للمراهق يف  إلاتحةجيب على البيئة الرايضية توفري الربامج اليت تصنف ابلشمول وتعدد نواحي النشاط
هذه املرحلة من  إانهذه املرحلة من استغالل قدراته العقلية يف النشاط املناسب ،وتكوين امليول الرايضية حيث 

 املراحل لتكوين امليول.النمو هي انسب 
 هق اليت مييل املرا األنشطةالفرص التنافس بني اجلماعات الرايضية ،مع العناية ابلقوام وذلك من خالل  إاتحة
 ممارستها. إىل
  خاصة ابلبنات لوجود تباين كبري يف النمو اجلسمي وامليول يف هذه  وأخرىتوفري برامج رايضية خاصة ابلبنني

املرحلة بني اجلنسني، حيث يفضل البنون النشاط الذي يتصف ابلقوة واالحتكاك البدين ،بينما يفضل البنات 
 الطائرة وكرة اليد وكرة السلة. اليت تتطلب الرشاقة والتوازن مثل كرة األنشطة

  ممارستها. إىلاليت مييل املراهق  األنشطةمن خالل العمل على ترقية التوافق العضلي والعصيب والعناية ابلقوام 
  عامل الكبار  إىلحماولة االنضمام  وأتكيدتوفري الفرص املناسبة للتعرف على الذات وما طرا عليها من تغريات

 ابألسرةحتسني عالقة املراهق  إىلللتعرف على الدور احلقيقي يف اجملتمع ،مما يؤدي  واإلرشاد،حتت التوجيه 
 (11- 11،صص ،1443: فوزي أمني)امحد  واملدرسة.

 نصائح عامة لكل مريب لكيفية التعامل مع املراهقني: -9

 يراعي ما أنومراحل النمو فيها ،والوحدات التعليمية جيب لكي يكون هناك توافق بني هذه املرحلة احلساسة ،
 يلي:

  برانمج. أيجيب دراسة ميول ورغبات املراهقني قبل وضع 
 اليت تنمي شخصية املراهق ،وتريب استقالله،وتكسبه ذاته. األنشطةمن  اإلكثار 
  خللق قاعدة عريضة متعددة اجلوانب لالنطالق حنو رايضة املستوى العايل. األفرادجيب تنمية وعي 
  موضع ثقة. أبنه إشعارهاملراهق جانب من احلرية ،وحتميله بعض املسؤوليات مع  إعطاءجيب 
  وعدم فرض النصائح عليه. أرائهعن  اإلفصاحجيب منح املراهق فرصة، 
 مناسبة خالل  أساليباستعمال  إىلالن جلوء املريب  اإلمكانبنفسه بقدر  أخطائهاحلرية تصحيح  إعطاء

املمارسة الرايضة يساهم بشكل كبري يف قدرة السيطرة على املراهق ،وجعله يتبع املسار الصحيح للنمو املتكامل 
 (211ص ،2991: )بسطوسي امحد النفسية، واالجتماعية،واليت قد تعرقل هذا النمو. األزمات،وجتنبه 
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 :خالصة

تطرقنا يف هذا الفصل إىل تعريف املراهقة وحتديدها زمنيا، والتعريف أبنواعها، واخلصائص اليت تتميز هبا هذه       
املرحلة واالحتياجات السامية للمراهق، كما مت التطرق إىل املشاكل النفسية اجلسدية واالجتماعية إىل يعاين منها 

راف والعزلة، كما تطرقنا إىل تبيان األمهية النفسية واجلسدية املراهق، واليت ميكن أن تؤدي به إىل سلك طريق االحن
واالجتماعية للنشاط البدين عند املراهق ودورها يف التخفيف من املشاكل اليت يعاين منها يف هذه املرحلة كنتيجة 

 ملمارسة للرتبية البدنية والرايضية
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 : متهيد

نتائج البحث  أهم إىلمنهجية علمية للوصول  إىلإن البحوث العلمية مهما كانت اجتاهاهتا و أنواعها حتتاج       

ة العلمية أبشياء جديدة هامة ،وإن طبيعة مشكلة البحث هي اليت فقصد الدراسة ، و ابلتايل تقدمي وتزويد املعر 

 معاجلتها.حتدد لنا املنهجية العلمية اليت تساعدان يف 

و الوضوح يف عملية التنظيم و إعداد اخلطوات كثري من الدقة   إىلوموضوع البحث الذي حنن بصدد معاجلته حيتاج 

اليت من مفادها التقليل من األخطاء ،انطالقا من اختيار املنهج املالئم ملشكلة البحث و طرق اختيار عينة 

 البحث.

عية و ااجمال الزما ي و املكا ي و كذا الشرو  العلمية لدأداة م  وقد اشتمل هذا الفصل على الدراسة االستطال

ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل على عينة البحث و املنهج املستخدم و ادوات الدراسة و كذلك اجراءات 

ة التطبيق امليدا ي و حدود الدراسة و سيتم يف خذا الفصل التطرق اىل مجي  هذه السبل للوصول اىل نتائج علمي

سليمة و صحيحة لبحثنا هذا .
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 الدراسة االستطالعية :  -1

نظرة عامة حول جوانب الدراسة  إلقاءاخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف  االستطالعيةتعد الدراسة       

امليدانية لبحثه وهتدف الدراسة االستطالعية إىل التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث والتحقق من مدى 

 .املستعملة جلم  املعلومات ومعرفة الزمن املناسب واملتطلب اإلجرائي األداةة صالحي

فلذا قمنا جبم  املعلومات واالطالع على البحوث السابقة واملذكرات اليت هلا صلة ابملوضوع واالتصال ابملختصني 

النواحي حىت يتسىن لنا  ابملوضوع من مجي  واإلملامكايف من املعلومات   ريف هذا امليدان وذلك للحصول على قد

تسهيل املهمة من طرف  استمارةنظري هلذا املوضوع وبعد اخذ ال إطار إعدادتكوين فكرة شاملة وكاملة وابلتايل 

مديرية الرتبية لوالية ابتنة وبدورها سهلت لنا الدخول إىل املتوسطات  إىلتوجهنا  (30امللحق رقم ) رئيس القسم

بغرض القيام بدراسة (30امللحق ) انظر (70شطوح، بوزران قاعدة  وةاألخ)ابن ابديس، روابح عمار، 

وحجم  اإلداريةاستطالعية على العينة قصد التعرف وضبط العينة قيد الدراسة من خالل االطالع على امللفات 

   املتعلقة ابلبحث. االستماراتالعينة، وذلك قبل توزي  
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 املنهج املستخدم يف الدراسة : -2

ويتبعه يف كل مراحل دراسته،  ،ا الطريق الذي يستعني به الباحثملنهج ضروري يف أي حبث علمي، ألهنيعترب ا
 الدراسات االجتماعية . آونتائج علمية موضوعية ، ميكن تعميمها مستقبال يف البحوث  إىلبغية الوصول 

قبيل الصدفة و العشوائية، او ميل ال أييت من  ،اقتصادية  آويف دراسة اي ظاهرة اجتماعية  منهج البحثواختيار 
الباحث و رغبته يف اختيار اي منهج معني بل ان موضوع الدراسة من جهة و اهدافها من جهة اخرا مها اللذان 

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

 املنهج الوصفي املقارن : .2-1

رن ينطبق على االجتماع بكل فروعه و جماالت دراسته، ذلك ان اي حبث ميكن القول ابن املنهج املقا
سوسيولوجي ينطوي بضرورة على مقارانت بني بعض املتغريات، لكن ابإلضافة اىل هذه القضية العامة نالحظ ان 

اهر يكتسب داللة خاصة يف البحث االجتماعي فهو يقصد به عادة دراسة توزي  الظو   املنهج املقارناملصطلح   
) دمحم علي مقارنة جمتمعات ببعضها البعض  حىت أوحمددة من ااجمتمعات أمنا   آواالجتماعية يف ااجمتمعات املختلفة 

 (228ص ،1891 :دمحم

هي اليت تكمل الوصف و توضحه ، و سرد استعان  مبنهج املقارنة   إذا إالجتماعية ال قيمة له ووصف الظواهر اال
 أخرىواهر اليت مجعناها عن مكان و زمان معينني بظواهر ظه اال اذا اتب  ذلك مقارنة الالوقائ  يف ذاته ال قيمة ل

 ( 252، ص1891 ) السيد دمحم تدوي: .مشاهبا هلا

 جمتمع الدراسة:  -0

ألرب  متوسطات ببلدية ابتنة لتالميذ أقسام رايضة ودراسة واملقدر   توسطامل رابعةيتكون جمتم  دراستنا من تالميذ 
 (.31و 35انظر امللحق تلميذ ) 168أما تالميذ األقسام العادية واملقدر عددهم بـ  ،تلميذ 25بـ عددهم

 عينة الدراسة:  -0

تلميذ  ألقسام رايضة ودراسة،  42 إىلمتوسطات، مقسمة  4تلميذ على مستوى  07عينة الدراسة بـ  تمتثل  
 العينة  ألفرادح شامل  ( امللحق وهو مس35انظر امللحق) تلميذ ألقسام العادية 42و
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 التالية: ألسبابمت اختيارها 

يف وسط مدينة ابتنة وقرهبا من بعضها البعض مما يسهل عملية التنقل والعمل امليدا ي  األرب متركز املتوسطات  -
 .(70شطوح، بوزران قاعدة  األخوةابن ابديس، روابح عمار، )

العينتني يف  إحدىمستوى هذه املتوسطات ،حيث ميثلون رايضة ودراسة على  أقسامتوفر عدد من التالميذ  -
 .دراستنا

 فكان ابلطريقة العشوائية . اختيارها أماومتثل نوع العينة ابلعينة الطبقية، 

 :خصائص العينة من حيث املصدر -5

 يوضح خصائص العينة من حيث مصدرها :(31جدول رقم )

 

 املتوسطة اسم

عدد التالميذ 
 رايضة  ودراسة

تالميذ عدد ال
 العادية أقسام

 

 اجملموع

 

 مكان تواجدها

 بلدية ابتنة 57 87 87 متوسطة بن ابديس

 ابتنةبلدية  57 87 87 30بوزوران ق 

شهداء  األخوة
 شطوح

 ابتنة بلدية 07 82 82

 ابتنةبلدية  57 87 87 عمار روابح

 

 :جماالت الدراسة -1

 :اجملال الزماين .1-1
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 5782نوفمرب يف شهر الدراسة النظرية  بدأان -

 5786غاية شهر ماي  إىل 5786أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فكان ابتداء من  فيفري  -

 :اجملال املكاين .1-2

 .تنةيف بلدية اب متوسطات4أجريت الدراسة على مستوى  

  :اجملال البشري .1-0

 العادية. أقسام منميذ لت 42و  رايضة ودراسة أقساممن  42تلميذ  07أجريت الدراسة على 

 :متغريات الدراسة -7

  : املتغري املستقل. 0-1

 .االجتاهات النفسية - 

 املتغري التابع. 0-2

 .الربانمج املدرس ألقسام رايضة ودراسة - 

 أدوات الدراسة : -9

 ،حوثهمبب اإلملاممتكن الباحثني من  أهناالدراسة ، حيث  أولة البياانت خطوة هامة من خطوات البحث حتعترب مر 
 نتائج علمية ذات قيمة . إىلو الوصول 

مج  البياانت هي مجلة من الوسائل اليت متكن الباحث من احلصول على اكرب عدد ممكن من املعلومات  وأدوات
 ،اليت ختدم حبثه، و األدوات املستخدم يف البحث ال توض  بطريقة عشوائية بل ختض  لطبيعة املوضوع يف حد ذاته

 االتصال بني الباحث و املبحوث، و متكنه من مج  املعلومات عن املبحوثني.فهي تشكل نقطة 
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ارتبطا وثيقا  حبث تقاس ابلنتائج اليت يتم التوصل اليها ،و ترتبط هذه النتائج أليمما الشك فيه ان القيمة العلمية 
ن امليدان وقد كانت مصادر ابملنهج املستخدم يف الدراسة ، و ابألدوات املستعان هبا يف عملية مج  املعلومات م
 التالية : األداةمج  بياانت حسب طبيعة البحث، و أهدافه، ويف دراستنا احلالية هذه استخدمنا 

 االستبيان : . استمارة9-1

البحث امليدا ي، و هي الوسيلة العملية اليت  بتطلبهامج  البياانت اليت  أدواتمن  أساسية أداة االستمارةتعد 
ى مج  احلقائق و املعلومات من املبحوثني ، وتفرض عليهم التقيد مبوضوع البحث ، و عدم تساعد الباحث عل

 العريضة ، ومضامينه ، و مساراته .  أطرهاخلروج عن 

هي جمموعة من االسئلة املرتبة و املصنفة يف حماور، كل حمور يقابل بعدا من أبعاد مشكلة الدراسة  االستمارةو 
صرحية  إجاابتمكتوبة يف صفحات لتسليمها شخصيا للعينة، من أجل احلصول على و هي  ،أوهلااحملددة يف 

 تعترب اهلدف من الدراسة.

اتصال م  املبحوثني، من اجل احلصول على اجوبة تتضمن  وتعرب االستمارة وسيلة يدخل الباحث عن طريقها يف
 .(50،50 ،ص ص،  1898  :احلسن إحسان دمحم ) الدراسة. جمتم  أفرادتوجيهات يف سلوكيات 

 بتعديلها وذلك من خالل تصنيف االستبيان كأداة جلم  البياانت املتعلقة مبتغريات الدراسة واليت قمنا  استخدم
، ومت استخراج  ( 02 - 10ص 2339االجتاهات احلديثة يف الرتبية احلركية: ) .مستخرج من كتاب التعليمية  لدأهداف  بلوم

حيث اشتمل  (052ص ،1889)دمحم حسن العالوي:  لالجتاهات حنو النشا  الرايضي بعض العبارات من مقياس كنيون
حتتوي على ثالثة  ،ابالجتاهات النفسيةمتثل ممارسات سلوكية مرتبطة  األوليةيف احلالة  ( فقرة04على ) االستبيان

جاابت هي: درجة است ثالثمن  اإلجابةوتكون سلم  طفي( ا: )املعريف، احلسي احلركي، االجتماعي العأبعاد
( درجة ، وصل معامل الثبات للعينة ككل 8( درجات، درجة منخفضة )5( درجات، درجة متوسطة )0عالية )

 ( وهو عال ويفي أبغراض الدراسة.  7908) إىل

عبارات من االبعاد مما يتالئم م  عينة البحث مراهقي  4احملكمني ومت حذف ومت عرضها على جمموعة من  
( يوضح االداة، وامللحق 1) رقمالصيغة النهائية وامللحق  إىلللوصول هبا عبارة  07يف األخري  ليكون املتوسطة

 ( يوضح امساء احملكمني ورتبهم العلمية ومكان عملهم.2) رقم



اإلجراءات املنهجية للدراســة                                                                 الثاينل ـــالفص  
 

69 
 

 صدق و ثبات: -8

 صدق األداة : .8-1 

 أوال الصدق الظاهري ) صدق احملكمني (:

( يف صورته األولية على عدد من احملكمني يف معهد  هات النفسيةاالجتالقد قمنا بعرض أداة البحث ) استبيان 
وقد مت إرفاق استبيان ابستمارة شاملة  -بسكرة -جبامعة دمحم خيضر  الرايضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية و 

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

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

نة الدراسة ومت التعديل يف و يف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون فقد مت تصحيح االستبيان مبا يتالءم وفقا لعي
 .األساتذةصياغة بعض العبارات وحذف أخرى حسب رأي 

 اثنيا: الصدق الذايت: 

يقصد به الصدق الداخلي لالختبار، وهو عبارة عن درجات التجريبية لالختبار املنسوبة لدرجات احلقيقية اخلالية 
 ،2331الدين رضوان:  دمحم نصر) .األداةالثبات  القياس، ويقاس عن طريق حساب اجلذع الرتبيعي  ملعامل أخطاءمن 

 . (211ص 

 7902، فإن معامل الصدق الذايت يساوي:  7908معامل الثبات يساوي:  أنومبا 

 لكل بعد من االستبيان و الدرجة الكلية له. بريسونيوضح معامل االرتبا   (:32جدول رقم )

 النتيجة Sig معامل االرتباط حماور املقياس

 
قرات مجيع ف

 مقياس 

 دال 0,000 0,00 .بعد األول 1

 دال 0,000 0,05 .بعد الثاين 2

 دال 0,000 0,86 .بعد الثالث 0
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 دال 0,000 7912   اجملموع
 

 : األداةثبات  -2

 أداةالدرجات اليت يتم احلصول عليها دقيقة و خالية من اخلطأ و هذا يعين انه يف حالة تطبيق نفس  إنعين يو 
سوف حنصل على  فإنناعدد من املرات بنفس الطريقة و الشرو  ،  أياالستبيان(على نفس الفرد القياس ) 

 فسية من خالل معامل ألفا كرونباخنفس القيمة يف كل مرة وقد مت التحقق من ثبات استبيان االجتاهات الن
 كما هو مبني يف  اجلدول التايل:،

 خ  ملقاييس أداة الدراسة: يبني  قيمة معامل ألفا كرونبا  (30جدول رقم )

 كرومباخ  ألفامعامل  حماور املقياس
 عدد العبارات القيمة

 أبعاد
 مقياس 

 87 0,11 األولبعد  8
 70 0,02 بعد الثاين 5
 70 0,05 بعد الثالث 0

 51 0,08 مجي  فقرات مقياس 
 

( يف  مجي  أبعاد 7.1د األدى)( جند أن معامل الثبات ألفا كرومباخ  اكرب من احل70من خالل اجلدول رقم )
  ( من مما يدل على ثباته7.08( ومجي  فقرات االستبيان بلغ ) 7.05، 7.02، 7.11مقياس )

ومنه نستنتج أن االستبيان الذي أعددانه ملعاجلة املشكلة املطروحة هو صادق واثبت يف مجي  فقراته وهو 
 جاهز للتطبيق على عينة الدراسة .

 :ائية املستخدمة ملعاجلة النتائج النهائيةالوسائل اإلحص -13

 :لغرض الوصول إىل نتائج البحث استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية
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 *املتوسط احلسايب

 

 حيث أن:

    املتوسط احلسايب س = 
 مج س = جمموع الدرجات أو القيم 

  ن = عدد الدرجات أو القيم.
 *االحنراف املعياري

           

 ع=             

 ن                     

 :حيث أن

 ع= االحنراف املعياري 
 جمموع مربعات احنرافات القيم عن املتوسط احلسايب. 5س(-مج )س = 
 .ن= عدد القيم.  

 قانون )ت( ستودنت للفروقات يف حالة عينتني متساويتني يف العدد:*
 2م – 1م                                     

 =             ت   
 2 1                 2 2ع 2+ن 2 1ع 1ن                               

 5ن          8ن                  5-5+ن 8ن                                     

  

 حيث أن:

 = متوسط قيم العينة األوىل 8م

   = س  

 

2س( -مج )س
 

   

 5 – 5+ ن 8ن
5ن  
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 =متوسط قيم العينة الثانية 5م
 ألوىل =عدد أفراد العينة ا8ن

 عدد أفراد العينة الثانية 5ن=
 =االحنراف املعياري لقيم العينة األوىل 8ع
 =االحنراف املعياري لقيم العينة الثانية 5ع

  5 – 5+ ن 8*درجة احلرية = ن
 حبيث: 

 = عدد أفراد العينة األوىل8ن
 = عدد أفراد العينة الثانية..5ن

 معامل االرتباط بريسون:

 (.050، ص 3003 سويلم البسيوين:) دمحم.  

 كرومباخ:   ألفا

 spssمتت املعاجلة اإلحصائية ابستعمال برانمج  مالحظة:
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 : الصةاخل

نستخلص مما سبق أنه دراسة علمية بدون منهج ، وكل دراسة علمية انجحة ومفيدة البد هلا أن تتوفر لدي        
جية علمية معينة ومناسبة ، و تتماشى م  موضوع ومتطلبات الدراسة والبد أن تتوفر الباحث الذي يقو هبا منه

لديه أدوات البحث خمتارة بدقة من عينة و متغريات و استبيان .....اخل ، تتماشى م  متطلبات البحث وختدمه 
ابملنهجية تعد أمرا  حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث وااجمتم  ، ومنه فإن العمل إىلبصفة تسمح له الوصول 

 نتائج مؤكدة. إىلضروراي يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت و الوصول 
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 وحتليل نتائج الدراسة :     عرض -1 

 األقسامرايضة و دراسة و  أقسامتالميذ بني  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة : األولالتساؤل .1-1
 الرتبية البدنية والرايضية خالل اجملال املعريف ؟ حصة حنو العادية

ايضة و دراسة و ر  أقسامتالميذ التعرف على الفرق يف اجتاهات بني الغرض من السؤال:  .1-1-1
 الرتبية البدنية والرايضية خالل اجملال املعريف. حنو حصة العادية األقسام

 

 

 

لتالميذ  للمجال املعريف T( يبني قيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري وقيم 40اجلدول رقم )   
 العادية. أقسامرايضة و دراسة و تالميذ  أقسام

املقارنة بني 
 اجملموعات

حجم 
 عينةال

املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

T 
 احملسوبة

T 
 اجلدولية

 مستوي
 الداللة

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال  88 7,74 5,,1 1,52 7,15 2,54 54 رايضة و دراسة

 7,24 5,,2 54 أقسام عادية
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 عادية. األقسامبني تالميذ أقسام رايضة ودراسة و  األولال اجملئج (: يوضح نتا40متثيل بياين رقم )

 

 :عرض النتائج.1-1-2

( و املتعلقة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك 75تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم ) 
Tبية البدنية والرايضية خالل حنو حصة الرت  العادية األقسامرايضة و دراسة وتالميذ  أقساملتالميذ  احملسوبة

( و هذا ابحنراف 2,54قد بلغ ) تالميذ أقسام رايضة و دراسةاحلسايب لدرجات  املتوسط  إناجملال املعريف، 
معياري قدر  ابحنراف( 5,,2)لتالميذ أقسام عادية( يف حني بلغ املتوسط احلسايب 7,15معياري قدر ب)

( 88( وبدرجة حرية )5,,1( اجلدولية )T( و )1,52( احملسوبة ب)T( حيث كانت قيمة )7,24ب)
 .(7,74عند مستوي الداللة )
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 األقسامرايضة و دراسة و  أقسامتالميذ بني  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة التساؤل الثاين:   .1-2
 الرتبية البدنية والرايضية خالل اجملال احلسي احلركي ؟ حنو حصة العادية

تالميذ أقسام رايضة و دراسة و األقسام التعرف على الفرق يف اجتاهات بني  الغرض من السؤال: .1-2-1
 حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية خالل اجملال احلسي احلركي. العادية

 

 

 

 احلسي احلركيللمجال  T( يبني قيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري وقيم 40اجلدول رقم )   
 لتالميذ أقسام رايضة و دراسة و تالميذ أقسام العادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املقارنة بني 
 اجملموعات

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

T 
 احملسوبة

T 
 اجلدولية

 مستوي
 الداللة

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 88 7,74 5,,1 2,75 7,21 2,57 54 رايضة و دراسة

 7,25 2,,2 54 أقسام عادية
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 بني التالميذ أقسام رايضة ودراسة و األقسام عاديةال الثاين (: يوضح نتائج اجمل 40متثيل بياين رقم )

 

 

 :عرض النتائج .1-2-2

( و املتعلقة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك 74 )قم تشري النتائج الواردة يف اجلدول ر 
Tاحلسي حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية خالل  اقسام رايضة و دراسة وتالميذ االقسام العاديةتالميذ ل احملسوبة

( و هذا ابحنراف معياري 2,57ان املتوسط  احلسايب لدرجات تالميذ أقسام رايضة و دراسة قد بلغ ) ،احلركي
( 7,25( ابحنراف معياري قدر ب)2,,2( يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام عادية)7,21قدر ب)

( عند مستوي الداللة 88( وبدرجة حرية )5,,1( اجلدولية )T( و )2,75( احملسوبة ب)Tحيث كانت قيمة )
(7,74) 
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 األقسامرايضة و دراسة و  أقسامتالميذ بني  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة التساؤل الثالث:  .1-3
 لرايضية خالل اجملال االجتماعي العاطفي ؟صة الرتبية البدنية واح حنو العادية

رايضة و دراسة و  أقسامتالميذ التعرف على الفرق يف اجتاهات بني الغرض من السؤال:  .1-3-1
 الرتبية البدنية والرايضية خالل اجملال االجتماعي العاطفي. حنو حصة العادية األقسام

 

 

 

للمجال االجتماعي  Tحنراف املعياري وقيم ( يبني قيم املتوسط احلسايب و اال 40اجلدول رقم )
 العادية. أقساملتالميذ اقسام رايضة و دراسة و تالميذ  العاطفي

بني  املقارنة
 اجملموعات

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

T 
 احملسوبة

T 
 اجلدولية

 مستوي
 الداللة

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 88 7,74 5,.1 1,81 7,24 ,2,5 54 رايضة و دراسة

 7,22 2,51 54 أقسام عادية
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 .بني التالميذ أقسام رايضة ودراسة و األقسام عادية ال الثالث (: يوضح نتائج اجمل40متثيل بياين رقم ) 

 

 

 :عرض النتائج.1-3-2

قة بقيم املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و كذلك ( و املتعل,7تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم ) 
Tاجملال  حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية خالل اقسام رايضة و دراسة وتالميذ االقسام العاديةلتالميذ  احملسوبة 

( و هذا ,2,5ان املتوسط  احلسايب لدرجات تالميذ أقسام رايضة و دراسة قد بلغ ) ،االجتماعي العاطفي 
( ابحنراف معياري 2,51( يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام عادية)7,24حنراف معياري قدر ب)اب

( 88( وبدرجة حرية )5,,1( اجلدولية )T( و )1,81( احملسوبة ب)T( حيث كانت قيمة )7,22قدر ب)
 (7,74عند مستوي الداللة )
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 مناقشة النتائج -2

 :.مناقشة نتائج الفرضية األوىل2-1

عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى اجملموعتني تبني أن درجة اجملموعة التالميذ أقسام رايضة و دراسة  
( كما أن االحنراف املعياري  5,.2<2.54كانت أكرب مقارنة  مع درجة اجملموعة التالميذ أقسام عادية أي )

( أما 7,15<7.24لتالميذ أقسام رايضة و دراسة أي )ابكان كبري عند اجملموعة التالميذ أقسام عادية مقارنة 
( 5,.1( اجلدولية واملقدرة ب )T( فقد كانت أكرب من قيمة )1.52( احملسوبة واملقدرة ب )Tابلنسبة  لقيمة )

( وهذا ما يدل على وجود فروق ذات 7.74( ومستوى داللة )88( عند درجة حرية )5,.1< 1.52أي )
( من يفاملعرعادية على مستوى اجملال األول ) أقساميذ أقسام رايضة و دراسة و التالميذ داللة إحصائية بني التالم

خالل استبيان االجتاهات حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية و على ضوء هذه النتائج املتحصل عليها نقبل 
أقسام رايضة ودراسة والتالميذ الفرضية األوىل للدراسة اليت حتققت: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ 

"القرار الوزاري  األقسام العادية  للبعد األول )اجملال املعريف( وحبكم أن تالميذ أقسام رايضة ودراسة حسب
" يستفيدون من جدول أسبوعي ورزانمة سنوية ودعم الرايضة والدراسة أقسام إحداثاملشرتك ومتضمن 

فسات احملددة فيتكفل بتحضري البدين و الرايضي هلؤالء التالميذ بيداغوجي املشخص، يهيأ حسب رزانمة املنا
موظفون مؤهلون اتبعون للوزارة) تقنيون سامون و مستشارون رايضيون( و يستفيد أيضا من فحوصات طبية دورية 
من طرف طبيب  رايضة الذي يعني هلذا الغرض وعلى هذا فان تالميذ أقسام رايضة ودراسة يكتسبون كما هائل 

املعارف و املبادئ و القوانني اخلاصة ابلنشاط الرايضي، وهذا راجع إىل الظروف املتوفرة فيتكون لديهم اجتاه  من
األنشطة الرايضية متكنهم من تنظيم املعارف و  أن" كما أكده دمحم نصر الدينحنو ممارسة النشاط البدين الرايضي 

يكتسبون األداء العقلي الذي يتعلق ابالسرتجاع املعلومات  املدركات  لألشياء من حوله وتفسريها وهذا ما جيعلهم
، 2440)دمحم نصر الدين رضوان: و العمل على تطوير القدرات و املهارات العقلية" وهذا هو جوهر اجملال املعريف. 

 ( ،  22ص

لرتبية وصل إىل نتيجة أن هناك فروق يف االجتاهات حنو حصة احيث  2442كحلي كمالكده دراسة وهذا ماات
البدنية بني املمارسني و غري املمارسني للنشاط الرايضي لصاحل املمارسني  وهذا ما يؤكد أن تالميذ أقسام رايضة 

الظروف إىل وهذا راجع  مقارنة ابألقسام العادية ودراسة هلم اجتاهات أقوى حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية
 املوفرة هلم .

ابملؤسسات الرتبوية التعليمية لتالميذ أقسام العادية من وسائل بيداغوجية ومرافق  يف ظل غياب التمكني احلاصلو 
وهذا ما أدى إىل تغيري نظرهتم حنو حصة الرتبية  مقارنة بتالميذ رايضة ودراسة  ضرورية  ملزاولة األنشطة الرايضية
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إحصائية يف اجتاهات التالميذ  البدنية والرايضية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل : توجد فروق ذات داللة
 أقسام رايضة و دراسة والتالميذ أقسام عادية حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية ) اجملال املعريف(.
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  .مناقشة الفرضية الثانية :2-2

يذ أقسام رايضة و دراسة  عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى اجملموعتني تبني أن درجة اجملموعة التالم
( كما أن االحنراف املعياري  2,,2<2.57كانت أكرب مقارنة  مع درجة اجملموعة التالميذ أقسام عادية أي )

كان كبري عند اجملموعة التالميذ أقسام عادية مقارنة ابجملموعة املمارسة التالميذ أقسام رايضة و دراسة أي 
 (T) ( فقد كانت أكرب من قيمة2.75حملسوبة واملقدرة ب )ا (T) ( أما ابلنسبة  لقيمة7,21<7,25)

( وهذا ما 7.74( ومستوى داللة )88( عند درجة حرية )5,.1< 2.75( أي )5,.1اجلدولية واملقدرة ب )
عادية على  أقساميدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ أقسام رايضة و دراسة و التالميذ 

( من خالل استبيان االجتاهات حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية و اجملال احلسي احلركي) مستوى البعد الثاين
على ضوء هذه النتائج املتحصل عليها نقبل الفرضية الثانية للدراسة اليت حتققت: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

القرار )اجملال احلسي احلركي(، ومبقتضى بني التالميذ أقسام رايضة ودراسة والتالميذ أقسام عادية  للبعد الثاين 
حيث تقر  املادة الثانية والثالثة  أن يستفيد أقسام رايضة ودراسة تنظيما يف التوقيت األسبوعي  الوزاري املشرتك

ومن هذا فان اإلمكانيات   (1991اجلريدة الرمسية:)والسنوي مالئما ملتطلبات الدراسة وبرامج التدريبات واملنافسات 
واحلجم التدرييب املقرر هلم مقارنة بتالميذ أقسام العادية حبيث أهنم يقومون  رايضة ودراسةفرة لتالميذ أقسام املتو 

بتدريب بشكل منتظم و مستمر و يركزون على تنمية اجلانب البدين وذلك من خالل املنافسات حتت إشراف 
صة هبم لتحقيق النتائج املرجوة الن الغرض من املدربني اللذين يتبعون اسرتاتيجيات واضحة لتحديد الربامج اخلا

هذه الفئة على أقراهنم من تالميذ أقسام العادية  أفضليةالنشاط ليس تروحيي فقط بل يتعدى ذلك  وهذا ما يعزز 
يف اجلانب احلسي احلركي، حيث يصبحون قادرين على معرفة احلركات يف خمتلف املواقف و القدرة علي استمرار 

ين الرايضية للحفاظ على اللياقة البدنية العامة و القدرة على التنسيق بني احلركات و التوافق احلسي ممارسة التمار 
يف امليدان احلسي احلركي " إن من أهم ما ميز هذا  وهذا ما يؤكده سنجراحلركي اليت يتطلبها النشاط التنافسي، 

  (33،ص  2440الدين رضوان:   ) دمحم نصروجيها ". اجملال الرتكيز على احلركات البدنية و كيفية التحكم فيها و ت

تغيري نظرهتم بشكل  إىلعن التالميذ األقسام العادية  مما أدى  يتفوقونوهذا ما جعل تالميذ رايضة و دراسة 
أحسن واكتساهبم اجتاه اجيايب حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية مما يؤكد صحة الفرضية الثانية : توجد فروق ذات 

عادية حنو حصة الرتبية البدنية  أقساميف اجتاهات التالميذ أقسام رايضة و دراسة والتالميذ  إحصائيةلة دال
 والرايضية ) اجملال احلسي احلركي(.
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 :الثالثةمناقشة نتائج الفرضية .2-3

قسام رايضة و دراسة  عند إجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني لدى اجملموعتني تبني أن درجة اجملموعة التالميذ أ
( كما أن االحنراف املعياري  2،51<,2,5كانت أكرب مقارنة  مع درجة اجملموعة التالميذ أقسام عادية أي )

كان كبري عند اجملموعة التالميذ أقسام عادية مقارنة ابجملموعة املمارسة التالميذ أقسام رايضة و دراسة أي 
 (T) ( فقد كانت أكرب من قيمة1.81وبة واملقدرة ب )احملس (T) ( أما ابلنسبة  لقيمة7,22<7,24)

( وهذا ما 7.74( ومستوى داللة )88( عند درجة حرية )5,.1< 1.52( أي )5,.1اجلدولية واملقدرة ب )
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ أقسام رايضة و دراسة و التالميذ اقسام عادية على 

( من خالل استبيان االجتاهات حنو خصة الرتبية البدنية والرايضية و على جتماعي عاطفيا) ثالثال اجملالمستوى 
للدراسة اليت حتققت: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الثالثةضوء هذه النتائج املتحصل عليها نقبل الفرضية 

اىل  راجع (، وهذا عاطفياجتماعي ) لثالتالميذ اقسام رايضة ودراسة والتالميذ اقسام عادية  للبعد الثا
االحتكاك الكبري من طرف تالميذ رايضة ودراسة بعدة عوامل خارجية أتثر على العالقات االجتماعية لديهم 

، الالعبني يف املنافسات الوالئية و الوطنية ، اجلمهور حبكم تدريبهم يف امللعب)الهنم يف حيز مفتوح من التعارف  
بينهما حيث اقسام رايضة ودراسة لديهم مخس  األسبوعي صصعدد احل إىل ابإلضافة، (  الفريق يف حد ذاته

مسات و ابلتايل تطوير اجتاهاهتم و قيمهم االجتماعية مما يكسبهم العادية حصة واحدة  ابألقسامحصص مقارنة 
،  الشخصية ، التعبري عن الذات ، مهارات االتصال ، االنتماء ، منو)الثقة ابلنفس شخصية اجتماعية قوية

االنضباط ، الروح الرايضية( الناتج عن التفاعل احلاصل بني تلك املؤثرات  و ابلتايل تطوير اجلانب االجتماعي 
يث توصل الباحث ان ممارسة النشاطات البدنية والرايضية كشكل ح بوجليدة حسانوهذا ما يتفق مع دراسة  

ملا تتيح من فرص   يف امليول حنو هذا النشاطمن اشكال النشاط االجتماعي املنظم تلعب دورا وقائيا و حتسني
جتلب له من املتعة و السرور مما يرفع  اإلشباع الرغبات و احلاجات اليت يتطلبها النمو، بصفة مقبولة اجتماعيا و مل

 (2414 :) دراسة حسان بوجليدةمن املستوى التوافق االجتماعي 

ى تطوير اجلانب االنفعايل للتلميذ من حيث : الوعي و " يعمل هذا اجلانب عل دمحم رضواننصر الدين   واضاف
 (32،ص2440ن رضوان ، دمحم نصر الدي)  "االنتباه و الدافعية و الرضا وغريها من القيم 

العادية  مما ما أدى اىل تغيري نظرهتم بشكل أقسام وهذا ما جعل التالميذ رايضة و دراسة يتميزون عن التالميذ 
جيايب حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية مما يؤكد صحة الفرضية الثالثة : توجد فروق ذات احسن واكتساهبم اجتاه ا

داللة احصائية يف اجتاهات التالميذ أقسام رايضة و دراسة والتالميذ اقسام عادية حنو حصة الرتبية البدنية 
 والرايضية ) اجملال اجتماعي عاطفي(.
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 :اتاالستنتاج -

من خالل نتائج الدراسة ميكن أن نقول ابن الفرضية العامة اليت تقول توجد فروق يف االجتاهات     
النفسية بني التالميذ أقسام رايضة ودراسة وتالميذ األقسام العادية يف املرحلة املتوسطة  حنو حصة 

لصاحل تالميذ  الرتبية البدنية والرايضية، قد حتققت حيث ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائية
 رايضة ودراسة.

فمن خالل حبثنا هذا خرجنا بعدة نقاط مهمة ال ميكن إغفاهلا فقد وصلنا إىل كون تالميذ رايضة 
ودراسة لديهم نضرة أكثر دقة و مشول جتاه حصة  الرتبية البدنية و الرايضية و أهدافها حيث أدركوا 

أن نتائج هذه الفرضية جاءت منطقية ابلنظر إىل  ماهيتها مقارنة بتالميذ أقسام العادية، ويرى الباحث
اإلمكانيات املتوفرة لتالميذ رايضة ودراسة، وابحلجم التدرييب املقرر هلم مقارنة بتالميذ األقسام العادية 

 إضافة إىل:
 .تالميذ رايضة ودراسة يقومون ابلتدريب بشكل منتظم ومستمر 
  اسرتاتيجيات واضحة يف حتديد الربامج اخلاصة املدربني الذين يشرفون على هذه الفئات يتبعون

 أبقسام رايضة ودراسة.
  ،احلجم الساعي للحصص التعليمية التدريبية الكافية لتنمية خمتلف اجلوانب )املعرفية، احلركية

 االجتماعية(
 .تنوع وجود الوسائل التعليمية التدريبية لتالميذ أقسام رايضة ودراسة 
 .من خالل دراسة االجتاهات ميكن حتديد سلوك التالميذ 
 .تساهم االجتاهات بشكل مباشر يف بناء الربامج التعليمية 
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 االقرتاحات: -

يقدم جمموعة من االقرتاحات اليت  أن ارأتىفمن خالل النتائج اليت حتصل عليها الباحث يف هذا البحث 
 يراها مفيدة خلدمة الرايضة وكذا خدمة البحث العلمي:

 أوال: 
  الثانوايت الرايضية. إىلالتكفل بتالميذ أقسام رايضة ودراسة وهذا بتوجيههم 
  األولرايضة ودراسة على مجيع مناطق الوطن لتشجيع الرايضة املدرسية لتكون اخلزان  أقسامتعميم 

 ات الوطنية.للمنتخب
  ضرورة تلبية حاجيات املراهق النفسية واحلركية واالهتمام ابملشاكل النفسية واالجتماعية للتالميذ

 ومساعدهتم على حلها.
  .اقرتاح زايدة عدد حصص الرتبية البدنية والرايضية يف خمتلف مراحل التعليمية 
  األنشطةخاصة ابلرايضة املدرسية لتشجيع التالميذ على ممارسة خمتلف  إعالميةختصيص برامج 

 الرايضية.
  الرتبية البدنية و الرايضية من حيث توفري جماالت تعليمية يف الرتبية البدنية  أبستاذضرورة االهتمام

 .و الرايضية وإشراكه يف الندوات لصقل و جتديد معلوماته ومعرفة اجلديد يف جمال ختصصه
 الرتبية مفهوم إدراك على اجيايب أثر من يف ذلك ملا الرايضية ابلتوعية اإلعالم سائل و اهتمام 

 أمور التالميذ. أولياء لدى خاصة و الرايضية
  وطنيا ، حيث يساعد على كشف  االبتدائيانالرتبية البدنية والرايضية على مستوى  أساتذةتوفري

 املواهب مبكرا واالعتناء هبا وتوجيهها توجيها صحيحا،ويكون مهزة وصل بني االبتدائي واملتوسط.
  هناك  أنرايضة ودراسة ملواصلة عملهم، حيث  أقسامالدعم املادي للمؤسسات اليت تتواجد فيها

 املادي من الوزارة الوصية، وهذا ما هذا املشروع اهلام والفعال بسبب انقطاع الدعم ألغتوالايت 
 ملسناه ميدانيا.

 :اثنيا 
 :إىلرايضة ودراسة وهذا يهدف  أقساماقرتاح جمموعة مذكرات تتناول دراسة موضوع  -
 ألهدافهحكم سليم ودقيق ملدى جناعة وحتقيق مشروع رايضة ودراسة  إعطاء. 
  ودراسة. مصداقية ملشروع رايضة إعطاءتعميم الدراسة وطنيا هذا هبدف 

 
 :اثلثا 
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الرتبية البدنية والرايضية يف حياة الشعوب بصفة عامة بل يف حياة الفرد بصفة خاصة، وجب على  أمهيةمع 
مدارس رايضية  إنشاءاملسؤولني يف الرتبية والتعليم االهتمام هبذا اجلانب الرتبوي املتكامل وبدا التفكري يف 

التجارب العاملية يف ذلك خصوصا على مستوى املتوسط. ملا توفره من مزااي من  أهمللناشئ، وبناء على 
. وكذا تستجيب منهاج املدارس واإلبداعتوفر املدرسة اخلاصة بطبيعتها مناخا اجيابيا داعما للتميز  أمهها

 اخلاصة الحتياجات طلبتها املوهوبني.
فضل  األستاذوهبني رايضيا بناء على مداخلة متوسطة جهوية تتكفل ابلتالميذ امل إنشاءيقرتح الباحث 

قيس رئيس قسم التدريب الرايضي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بسكرة خالل ملتقى 
متوسطة رايضية يف ظل التجارب  إلنشاء)تصور مقرتح حتت مسمى  3102وطين جبامعة بسكرة سنة 

 العاملية(
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 عامة:خالصة  -

انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها  البحث عن وجود اختالف على مستوى االجتاهات بني  
تالميذ أقسام رايضة ودراسة واألقسام العادية وبذلك اجتهت الدراسة إىل البحث يف االجتاهات 

االجتاهات النفسية، من مت تطرق إىل النفسية وكذلك أمهية وأهداف حصة الرتبية البدنية والرايضية كما 
حيث املفهوم االجتاهات ومت إيضاح مكوانت وأنواع االجتاهات وطرق قياسها، واهم النظرايت املفسرة 

والفصل الثاين تضمن حصة الرتبية البدنية والرايضية، كما احتوى على مفهوم  الرتبية والرتبية  هلا،
بية الرايضية، وأمهية برامج وأهداف الرتبية البدنية البدنية والعالقة بينهما، إضافة إىل بناء وأمهية الرت 

والرايضية يف مرحلة املتوسط ودوافع ممارسة النشاط الرايضي. كما تطرقنا فيه إىل املراهقة املبكرة من 
 خصائص، وحاجات وأزمات ودور الرايضة يف مرحلة املراهقة ونصائح لكل مريب إلفراد هذه املرحلة.

أن االجتاهات من بني املوضوعات الرئيسية اليت يدرسها علم النفس  واستخلصنا من الدراسة 
هاماً يف أتثريها على النشاط الرايضي ،كوهنا متثل القوة اليت حترك الفرد و  ٵاالجتماعي، كما تلعب دور

تثريه ملمارسة هذا النشاط و االستمرار يف ممارسته بصورة منتظمة، وابلتايل االرتقاء هبذا النوع من 
 شاط وابلتايل حتقيق أهداف املرجوة .الن
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 جامعة دمحم خيضر بسكرة 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم التربية الحركية

 التخصص: تربية حركية عند الطفل والمراهق 

 

 

تحية طيبة وبعد:أختي التلميذة أخي التلميذ   

تالميذ المرحلة دراسة مقارنة التجاهات في إطار القيام بدراسة ميدانية بعنوان: "

المتوسطة نحو حصة التربية البدنية والرياضية بين تالميذ األقسام العادية ورياضة 

ببعض متوسطات والية باتنة. ودراسة".  

ناا  مذررة تخر  لني  هاادة الماستر في ميدان للوم وتقنيات النهاطات البدنية ال

 والرياضية تخصص تربية حررية لند الطف  والمراهق .

منك  والموضوع، نراك الهخص المؤه  لت ويدنا بالمعلومات المناسبة لاذا وبصفت

بحفظ سرية إاابتك التي لن تستخدم إال  دبعناية، ونتعااإلاابة للى األسئلة االستبيان 

 ألغراض العلمية.

 البيانات الشخصية للتلميذ:

................ :المستوى الدراسي  

أقسام رياضة ودراسة               أقسام عادية     : نظام الدراسة  

مالحظة:الرااء قراءة ر  لبارة في الصفحة الموالية ثم اإلاابة للياا بوضع لالمة 

(في الخانة التي تناسب رأيك ، مع العلم انه ليست هناك إاابات صحيحة وأخرى ×)

رأيك.خاطئة، إنما المام هو مدى تطابق إاابتك مع   

 

 

 

 الرقم العبارة موافق محايد  غير موافق

5102/5102السنة الجامعية:   

 استمارة استبيان

 

 ولك منا جزيل الشكر والتقدير

 



اهتم بمعرفة قوانين األنهطة الرياضية التي أمارساا في حصة    
 التربية البدنية والرياضية.

1 

ياضية.األخبار الراخصص وقت لمهاهدة      2 

 تسالد حصة التربية البدنية والرياضية للى معرفة بعض   
.العادات الصحية السليمة  

3 

 التي أمارسااأحاو  التعرف للى تاريخ األنهطة الرياضية    
 داخ  حصة التربية البدنية والرياضية.

4 

أحاو  تحديد مرار  الاللبين في األنهطة الامالية داخ     
 حصة التربية البدنية والرياضية.

5 

المختلفة.أحاو  تطبيق القوانين في األنهطة الرياضية      6 

في األنهطة الرياضية المستعملة  األاا ة أسماءاهتم بمعرفة    
 داخ  حصة التربية البدنية والرياضية.

7 

أحاو  مناقهة أستاذ التربية البدنية والرياضية في بعض    
 المعلومات الخاصة باألنهطة الرياضية.

8 

السابقة في أحاو  استخدام المعلومات المرتسبة من الحصص    
 أداء بعض األنهطة الرياضية المختلفة.

9 

تسالدني حصة التربية البدنية والرياضية للى ارتساب ثقافة    
 رياضية لامة.

11 

الماارات الرياضية في حصة التربية  إتقان بعضأحاو     
.البدنية والرياضية  

11 

أحاو  التأقلم مع اميع الحررات والماارات التي يقدماا    
 األستاذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.

12 

 باإلحساسحصة التربية البدنية والرياضية  أنهطةتسالد    
وتحسين القوام.الاسم  أطرافبمختلف   

13 

أتدر  في اناا  الحررات الرياضية المختلفة من السا  إلى    
.الصعب  

14 

بدنية ايدة.حصة التربية البدنية والرياضية ترسبني لياقة      15 

استغ  فترات الراحة بين التمرينات بأداء بعض حررات    
 التمديد.

16 

 17 استعم  ر  أطراف اسمي لري أتمرن من إتقان الماارات.   

 18 أتانب األنهطة الرياضية التي ترتبط بقدر ربير من الخطورة.    

الرياضية المقدمة من طرف  التحرم في الحررات أحاو    
 األستاذ.

19 

أحاو  تو يع الااد أثناء حصة التربية البدنية والرياضية من    
 بداية الحصة إلى ناايتاا.

21 

الرياضية للى ارتساب الثقة تسالدني حصة التربية البدنية و   
.بالنفس  

21 

تسالدني األنهطة الرياضية للى ضبط النفس والتصرفات     22 



.الئقةالغير   
 23 حصة التربية البدنية والرياضية ترسبني أخالق حميدة.   

من خال  حصة التربية البدنية والرياضية أتعلم التضامن    
 والتراف  مع ال مالء.

24 

األنهطة الرياضية تعلمني االلتماد للى النفس وريفية التعام     
 مع المنافس.

25 

إ الة الغضب وإدخا  البااة لألنهطة الرياضية الدور في    
.والسرور لي  

26 

أفض  ممارسة األنهطة الرياضية الامالية التي يهترك فياا    
 لدد ربير من التالميذ.

27 

التي استطيع  األنهطةالرياضية بصفة خاصة  األنهطةأفض     
 ممارستاا مع ال مالء.

28 

االاتمالية  الماارات والرياضيةترسبني حصة التربية البدنية    
.الحررية واأللعاب األنهطة في االهتراك طريقلن   

29 

من خال  حصة التربية البدنية والرياضية أتعلم مبدأ الروح    
.واحترام الغيرالرياضية   

31 

 


