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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

ذإ تأذن ربكم ألن شكرتم ألزيدنكم  <<عمال بقولو تعالى  نشكر إهلل سبحانو و تعالى إلذي وفقنا  >>وإ 
 و يسرلنا أمرنا بإنياء درإستنا بسالم فالشكر إلجزيل و إلحمد إلكثير هلل إلعمي إلقدير.

  فنشكر أستاذنا >>من لم يشكر إلناس لم يشكر إهلل  <<وعمال بقولو صمى إهلل عميو و سمم 
 كرةإلذي أشرف عمى توجيينا لعمل ىذه إلمذ>>بوحاج  <<إلدكتور

كل ألعوإم إلثالثة شيادة إلميسانس و نشكر كل أساتذتنا إلذين أشرفوإ عمى تكويننا في درإستنا لو 
 كل من ساىم من قريب أو بعيد في عممنا ىذإ إلمتوإضع.ساتذتنا خالل مسيرتنا إلدرإسية و أ
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             أىدي ثمرة جيدي وعممي ىذإ إلمتوإضع إلى من أضاء قمبي و أنار دربي إلى          
                                                      فييما إلمولى عز وجل  مآدبي في إلحياة إلى من قالو  معممي  

 >>إحسانا أال تعبدوإ إال إياه و بالوإلدين و قضى ربك  <<

 إلتي سيرت إلميالي من أجل رإحتي أمي إلغالية

 درإستنا  من أجل أن نكمل عمل جاىدإأبي إلعزيز إلذي تعب لينير لنا دربنا و 

 إلكرإم عماتيتي و خاالو  إلى جدتي إلغالية
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 ممخص البحث

من المعروف أن لكل بحث عممي فكرة عن بدايتو أو سبب يدفع الباحث إلى البحث في الموضوع أما نحن فقد 
ينتابيم نوع من القمق والتوتر انطمقنا في موضوع بحثنا ىذا من منطمق أن التالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا 

كمما تذكروا االمتحان ىذا القمق الذي يرافق التمميذ طوال السنة الدراسية ويعكر لو صفوة الدراسة البد من إزالتو 
بوسيمة ما ىذه الوسيمة تتمثل في التربية البدنية والرياضية كونيا مادة أكاديمية تعتمد في حصصيا عمى األنشطة 

ما يجعل التمميذ ينفس عن ما في داخمو من مكبوتات وضغوط نفسية البد ليا من الزوال ليذا قمنا الحركية والمعب م
باختيار موضوع بحثنا ىذا الموسوم بـ "دور ممارسة التربية البدنية والرياضية في التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ 

ىل ا الموضوع ثالث تساؤالت، التساؤل العام ""وطرحنا في ىذ-بكالوريا –المرحمة النيائية في التعميم الثانوي 
ممارسة التربية البدنية والرياضية تساعد في التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانوي 

ة عمى ىل تساعد التربية البدنية والرياضية تالميذ المرحمة النيائي" ويتفرع من ىذا السؤال أسئمة جزئية ".-بكالوريا–
ىل تساعد التربية البدنية والرياضية التالميذ عمى تجاىل الضغوط النفسية المتعمقة " و"تحسين حالتيم المزاجية.

" وقمنا باإلجابة عمى ىذه األسئمة بإجابات مؤقتة وىي الفرضيات التي افترضناىا، الفرضية بالخوف من البكالوريا.
" التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانويلمتربية البدنية والرياضية دور في العامة "

" تساعد التربية البدنية والرياضية تالميذ المرحمة النيائية عمى تحسين حالتيم المزاجية. والفرضيات الجزئية "
" وقد وف من البكالوريا.تساعد التربية البدنية والرياضية التالميذ عمى تجاىل الضغوطات النفسية المتعمقة بالخو"

بدئنا في ىذا البحث بجمع المادة النظرية الخاصة بموضوع البحث والتي شممت كل من ممارسة التربية البدنية 
والرياضية، وعموميات حول القمق، من كل ما يخصيما وبعد اإللمام بالمادة النظرية استوجب عمينا التوجو نحو 

واستعممنا ختيار منيج البحث المناسب، العينة، الدراسة اإلحصائية....الخ، الميدان لتجسيد الظاىرة حيث قمنا با
وسائل وأدوات لجمع المعمومات والمتمثمة في اإلستبيان حيث استعممنا فيو األسئمة المغمقة وقسمنا ىذه األسئمة إلى 

وزعناه عمى أربع ثانويات  محورين حسب الفرضيات وقمنا بتقديمو إلى أساتذتنا الكرام من أجل تحكيمو وبعد تحكيمو
 088باألخظرية وىي سي الحواس، بعزيز محمد، متقنة الرائد سي لخظر، محمد فالح ىذه الثانويات تحتوي عمى 

استبيان في مجمل  08استبيان في كل مؤسسة أي  08تمميذ مقبل عمى البكالوريا وىو مجتمع بحثنا بينما وزعنا 
د جمع النتائج قمنا بتحميميا ومناقشتيا ومقابمة النتائج المتحصل عمييا المؤسسات وىذا ىو حجم عينة بحثنا وبع

بالفرضيات وتوصمنا إلى أنا لمتربية البدنية والرياضية دور في التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية 
 في التعميم الثانوي وصحة الفرضيات الجزئية التي افترضناىا.

 الكممات الدالة:
 البدنية والرياضية؛ التربية؛ الرياضة؛ القمق؛ التالميذ؛ التعميم الثانوي؛ البكالوريا. التربية

 



 مقدمة

 

 

 ذ

  مقدمة: -

التي تعزز من خالليا عممية التعمم وكسب الميارات  اتعتبر التربية البدنية والرياضية عمما ليا أصوليا ومبادئي  
حركية كما أنيا تمعب دورا ىاما في خمق عالقات طيبة وحسنة بين أفراد المجتمع وذلك لما تعود عميو من نمو بدني 
وعقمي سميمين ىذه األىمية البارزة مكنة التربية البدنية والرياضية أن تصبح موضوع اىتمام لغالب القطاعات 

" قطاع التربية والتعليمتماعية وىذا بالسعي لتطوير ىذا الجانب والعمل عمى تحسينو ومن أبرز ىذه القطاعات "االج
الذي أتخذ منو مادة أساسية في الطورين المتوسط والثانوي وذلك من أجل تحقيق رغبات  ومتطمبات التمميذ في 

ذ الذي يركز طول أيام األسبوع في الدروس النظرية التنفيس عما بداخمو من طاقات كامنة وصراعات نفسية، فالتممي
وىو جالس عمى مقعد ال يبدي أي حركة، ويكون خاضع لقوانين تضبطو داخل القسم وتقيد حريتو يحتاج إلى راحة 

  ذىنية لبعض الوقت لمترويح عن نفسو.

شخصية التمميذ في المرحمة إذن فالتربية البدنية والرياضية تترك بعض التأثيرات اإليجابية عمى مختمف جوانب 
الثانوية ومن بين ىذه الجوانب نجد الجانب النفسي الذي يدخل فيو ظاىرة القمق الذي يعتبر ظاىرة خطيرة ومنتشرة 
ن تعددت األسباب فالقمق واحد يحول  خاصة في مجتمعنا اليوم فأصبح الفرد ينيض قمقا وينام قمقا بسبب مشاكمو، وا 

  منو ذلك الفرد المضطرب المتوتر.بين الفرد وسعادتو ويجعل 

وقد يتعرض التمميذ في حياتو الدراسية إلى ضغوطات واضطرابات نفسية ال يوجد ليا تفسير وىذا من خالل 
احتكاكو بعائمتو وزمالئو وأفراد مجتمعو مما يؤثر حتما عمى نفسيتو لذا قررت المنظومة التربوية بإجبارية مادة 

  في شيادة البكالوريا وىذا من أجل مواصمة النشاط الدراسي بنجاح.التربية البدنية والرياضية 

وبما أننا مقبمين عمى دراسة ىاتو الشريحة عمى مستوى األقسام الثانوية ومحاولة بإذن اهلل عمى معرفة مدى تأثير 
وقسمناىا حسب  التربية البدنية والرياضية عمى التخفيف من حدة القمق لدى التالميذ فقد تطرقنا في دراستنا ىذه

موضوع بحثنا إلى الجانب النظري ليتو الدراسة ولقد أحتوى عمى ممارسة التربية البدنية والرياضية وما فيو من 
تعاريف لمتربية البدنية والرياضية وأىداف التربية البدنية وأىميتيا كما تطرقنا فيو أيضا إلى موضوع القمق وأسبابو 

  وأنواعو وأعراضو المختمفة.

جراءاتو الميدانية وتم فيو عرض مختمف الوسائل أما  الجانب التطبيقي لدراستنا فقد تناولنا فيو منيجية البحث وا 
واألساليب المتبعة في دراستنا لموضوع البحث من أىداف الدراسة ومكان التجربة والعينة والوسائل المستعممة، كما 

و بتحميل نتائج بحثنا ومقارنتيا بالفرضيات التي تطرقنا أيضا إلى عرض وتحميل ومناقشة النتائج وقمنا في
 افترضناىا. 
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 اإلشكالية: -1
واد التي تساىم في تكوين الفرد وتنمية جوانبو النفسية والبدنية الرياضية من أىم المتعتبر التربية البدنية و 

خالليا أفضل الميارات العقمية  لمفرد منفيي العممية التي يكتسب "تنمية النشء، والحركية وبشكل كبير في تكوين و 
بما يتفق مع قيم المجتمع الحديث فالتربية البدنية والرياضية  ".1النفسية والمياقة من خالل األنشطة البدنيةوالبدنية و 

كما تساىم في نمو الفرد حتى يستفيد  أعمق داللة و أوسع معنى بالنسبة لإلنسان فيي جزء من التربية العامة.
 "SAFFY"قدر مستطاع من عممية التربية دون أن يكون ىناك عاتق لنموه ويعرفيا الفيمسوف اإلنجميزيبأقصى 

القوة الجسمية لمتمميذ وتمكنو من السيطرة عمى قواه العقمية والجسمية وتزيد من ا تمك التي تحفظ الصحة البدنية و بأني
 2.ن يكون دقيق الشعور فيؤدي واجباتو بذمة ضميرسرعة إدراكو وحدة ذكائو وسرعة تحكمو ودقتو كما تقوده إلى أ

كمادة أساسية خطوة جد ميمة  "متوسطة، ثانوية"لذلك فإدماج التربية البدنية والرياضية في المراحل التعميمية 
خاصة لدى التالميذ الذين يجتازون شيادة البكالوريا وذلك ألنيا ترمي إلى بمورة شخصية التمميذ وصقميا وجعميا 

ألن تمميذ النفسية ويكون ىذا بإضافة إلى المواد األخرى.اصة ناحية البدنية والحركية وخالزانة وتوازنا من أكثر ر 
ضافة كذلك ألنيا  المرحمة النيائية في التعميم الثانوي يمر بمرحمة جد حساسة ينتابو خالليا عدة أحاسيس مختمفة وا 
سن المراىقة التي تتميز بعدة خصائص فسيولوجية ونفسية ومشاكل يواجييا متمثمة في االضطرابات النفسية كالقمق 

لى غير ذلك من اضطرابات التي تحول دون تحقيق أىدافو في ىذه والخوف والخجل والعزلة والعدوان والعنف  وا 
المرحمة الحساسة، ومن أىم ىذه االضطرابات  النفسية القمق الذي تصاحبو عدة أفكار سمبية كما يرى الدكتور 

عادة ما يصاحب القمق أعراض تنبو في الجياز العصبي الالإرادي من جفاف الحمق وسرعة "أسامة كامل راتب 
 3".ت القمب والعرق البارد وارتعاش األطراف واختناق في الرقبةدقا

وسوء الحالة المزاجية ويرى أسامة كامل  االكتئابو  االنزعاجكما أن القمق يتسبب في مشاكل نفسية متمثمة في 
والغضب  االكتئابسين الحيوية وخفض كل من التوتر و ممارسة النشاط البدني المنضم يؤدي إلى تح"راتب أن

 4".التعبو  اإلطرابو 
 التالي: التساؤلومن خالل ىذا يمكننا طرح 

المرحمة النيائية من التعميم القمق لدى تالميذ  الرياضية تساعد في التخفيف من حدةىل ممارسة التربية البدنية و  -
 الثانوي.

 :وينبثق عن ىذا التساؤل تساؤالت جزئية نطرحيا فيما يمي
 الرياضية تالميذ المرحمة النيائية عمى تحسين حالتيم المزاجية.و ىل تساعد التربية البدنية   -1
 الرياضية التالميذ عمى تجاىل الضغوط النفسية المتعمقة بالخوف من البكالوريا.البدنية و ىل تساعد التربية و  -2
 
 :الفرضيات -2

                                                             
 .36ص  -.1998، القاىرة :دار الفكر -.2ط -.البدنية والرياضيةأصول التربية  -أمين أنور الحولي.  1
 .86ص  -بدون سنة. ،بيروت :منشورات عويدات -.التربية الحديثة -.ترجمة عمي شاىين   2
 .81 -.ص 2004 :دار الفكر العربي -.النشاط البدني واالسترخاء، مدخل لمواجهة الضغوط و تحسين نوعية الحياة -.أسامة كامل راتب  3
 .87-.ص ،نفس المرجع -.أسامة كامل راتب  4
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 الفرضية العامة: -2-1
 لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانوي.لمتربية البدنية والرياضية دور في التخفيف من حدة القمق 

 الفرضية الجزيئة: -2-2
 الرياضية تالميذ المرحمة النيائية عمى تحسين حالتيم المزاجية.التربية البدنية و تساعد  -1
 لوريا. اكالنفسية المتعمقة بالخوف من الب الرياضية التالميذ عمى تجاىل الضغوطاتتساعد التربية البدنية و  -2
 :أسباب اختيار الموضوع -3

 : لقد قمنا باختيار ىذا الموضوع لألسباب التالية
 شغفنا بيذه المادة التي درسنيا في كل األطوار التعميمية.ميمنا و  -1
 ألن ىذا الموضوع يساعدنا مستقبال في مينتنا كمدرسين. -2
 إبراز حالة القمق التي يواجييا التالميذ المقبمين عمى البكالوريا. -3
 الرياضية.محاولة فيم ىذه الظاىرة والسيطرة عمييا ومعالجتيا بالتربية البدنية و  -4
  :أهمية البحث -4

ميز ىذه تتتكمن أىمية بحثنا في كونو يتناول موضوع القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانوي حيث 
الذي جمب  الشيءلكن زيد من حدة القمق عند التالميذ و فسيولوجية من شأنيا أن تالمرحمة بتغيرات نفسية وجسمية و 

رياضية في التخفيف من القمق لدى التالميذ باإلضافة إلى الفوائد الية و الذي تمعبو التربية البدنىو الدور  اىتمامنا
بمين عمى فيي تدعم بصفة كبيرة الجوانب النفسية لمتالميذ المق أنشطتياختمف الجسمية المقدمة من خالل مالبدنية و 

 التالميذ اآلخرين بصفة عامة.البكالوريا بصفة خاصة و 
  :أهداف البحث -5

 :يمي حث في ماتتمثل أىداف الب
التالميذ من المشاكل النفسية واالجتماعية التي  التخفيف عنالرياضية في ألىمية الكبرى لألنشطة البدنية و إبراز ا -

 تواجييم.
 الرياضية.يار أىمية حصة التربية البدنية و إظ -
 الرياضية.باعيم حول حصة التربية البدنية و انطمعرفة أراء التالميذ و  -
 إبراز مدى أىمية التربية البدنية والرياضية في مساعدة التالميذ عمى تحسين حالتيم المزاجية. -
 الدور الفعال لمتربية البدنية والرياضية في التخفيف من حمة القمق لدى التالميذ المقبمين عمى البكالوريا. إظيار -
 
 
 
 
 
  :الدراسات المرتبطة بالبحث -6
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 :الدراسة األولى -6-1
 عرض الدراسة األولى: -6-1-1
 :بعنوان الرياضية.التربية البدنية و  ة الميسانس فيضمن متطمبات نيل شيادتخرج مذكرة عبارة عن دراسة ال -
 ."مق عند تالميذ المرحمة الثانويةتخفيف القالنشاطات البدنية والرياضية و "

 زعبار سميم. : إشراف األستاذ                              عشوي ناصر. -لعمراني عالوة. - : لمطمبة -
ي الذي دور التخفيف من القمق الناتج من الحجم الساعالرياضية ليا ىل النشاطات البدنية و  :إشكالية البحث -

 الذي يجب االنقياد بو.تمميو السمطات المدرسية و 
  :وقد توصموا إلى النتائج التالية -
 الزيادة من حدتو عند التالميذ المراىقين.الساعي مصدر أساسي لظيور القمق و يعد الحجم  -
  ء ممارسة النشاط البدني.ىناك نقص في حدة القمق عند التالميذ من جرا -
 التعميق عمى الدراسة األولى: -6-1-2

 .اختيار العينة المتمثمة في العينة العشوائية مع موضوع بحثنا من حيث ىذه الدراسة تتوافق
كما توصموا إلى أن ىناك نقص في حدة القمق عند التالميذ من جراء ممارسة النشاط البدني وىي مطابقة لما 

 توصمنا إليو.
 :الدراسة الثانية -6-2
 عرض الدراسة الثانية: -6-2-1
أثر التربية : "بعنوان مذكرة ضمن متطمبات نيل شيادة الميسانس في التربية البدنية والرياضية. عبارة عن دراسةال -

  ."الرياضية عمى الصحة النفسية لممراىقالبدنية و 
 بن التومي عبد الناصر".: "إشراف األستاذ -              أبي إسماعيل محمد.  -  محمد سمير. - : لمطمبة -
 الرياضية تأثير عمى الصحة النفسية لممراىق.ىل لممارسة التربية البدنية و  :إشكالية البحث -
 : وقد توصموا إلى النتائج التالية -
 لممراىق.الرياضية دورا إيجابيا عمى الصحة النفسية مارسة السميمة لمتربية البدنية و لم -
 تحصنو من األعراض النفسية مثل القمق، االرتباك والخوف.البدنية والرياضية تقوي البدن و إن ممارسة التربية -
 التعميق عمى الدراسة الثانية: -6-2-2

ىذه الدراسة تتوافق مع موضوع بحثنا من حيث المنيج وىو المنيج الوصفي ومن حيث اختيار العينة المتمثمة في 
 عشوائية.العينة ال

ممارسة التربية البدنية والرياضية تقوي البدن وتحصنو من األعراض  توصمنا معيم إلى نقاط مشتركة وىي أنكما 
 النفسية مثل القمق، االرتباك والخوف، كما ليا دور إيجابي عمى الصحة النفسية.

 
 :تحديد المصطمحات والمفاهيم -7
 :الرياضةمفهوم  -7-1
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الركوب و  المشيلحال المذمومة بالحال المحمودة "وذكر المغة الرياضة عمى أنيا "استبدال القد عرف أىل  :لغةأ( 
  1. في تأكيد عمى أن الرياضة تختمف من ألعاب الفطرة كالمشي والحمل والرمي و القفز " والحركة

باألداء الصحيح الذي الرياضة ىي عبارة عن حركات منتظمة يقوم بيا الفرد لموصول إلى ما يسمى  :اصطالحا ب(
 2يحتوي عمى جميع عناصر المياقة البدنية.

ىي عبارة عن مجموعة من األساليب والطرق الفنية التي تستيدف اكتساب القدرات البدنية  :تعريف إجرائي ج(
 . والميارات الحركية والمعرفية

 الرياضية:التربية البدنية و  -7-2
التمميذ من الجوانب                                      نمو البيداغوجية ليا أبعاد تربوية بحيث تأثر فيىي مجموعة من العمميات  أ( اصطالحا:

النفسية الحركية الوجدانية المعرفية والتي تتحقق عن طريق النشاط البدني والرياضي كذا األلعاب اليادفة     
 3.والمقننة

المنظومة التربوية  ة ىي تمك المادة األكاديمية التي تدرس ضمن موادالتربية البدنية والرياضي ب( تعريف إجرائي: 
 والتي تقدم دروسيا في نشاطات حركية.

  مفهوم القمق: -7-3
 ورد مفيوم القمق عمى عدة معاني، القمق االنزعاج، قمق الشيء، قمق فيو مقالق ومؤنثو مقالقة. :أ( لغة

 يستقر في مكان واحد. قمق الشيء من مكانو  قالقو أي حركو والقمق ال
القمق األلم و لو الضيق والكدر و  يسببامض الشديد الذي يمتمك اإلنسان و ىو حالة من الخوف الغ :ب(اصطالحا

قد الثقة مضطربا كما أنو يفومتوترا و  يبدوا متشائماشخص القمق دائما ما يتوقع الشر و يعني انزعاج حيث أن ال
 4.التركيزيفقد القدرة عمى بالنفس ويبدوا متردد و 

رحمة النيائية من خوف نعني بالقمق ىو ذلك الشعور المزعج الذي يشعر بو تالميذ الم : ج( تعريف إجرائي
 توتر بسبب امتحان شيادة البكالوريا.واضطراب و 

 

                                                             
   33ص -.2002دار أسامة للنشر: األردن، -.علم النفس الرياضي -ياسين رمضان. 
1   

 11منشأة المعارف:مصر،بدون سنة ،ص -.الرياضة والقانون -حسن الشافعي . 
2
   
 .59ص  -.2003 -.مطبعة الديوان الوطني -.منياج السنة األولى من التعميم المتوسط  3
 .12ص  -.2001 -.مصر :دار الفكر -.القمق و إدارة الضغوطات النفسية -.فاروق سيد عثمان  4
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 :تمهيد -
       النفسيةواد التي تساىم في تكوين الفرد وتنمية قواه البدنية و الرياضية من أىم المتعتبر التربية البدنية و 

ن تدريس التربية البدنية و  يتفق مع قيم المجتمع تنمية الناشئ بما و  اضية تساىم بشكل كبير في تكوينالريوالحركية وا 
 الميارات الحركية لدى األفراد.ساىم في تحسين القدرات و تالحديث كما 

النشاط المبرمج ميما كان  الرياضية ليا أىداف كثيرة تتحقق من خبلل تطبيق الدرس أوكما أن التربية البدنية و 
 السرور.و  حفتحقق ليم الفر  انفعاالتيمكبلتيم وميوليم و لمراىقين من خبلل فيم مشتعود بفوائد جمة عمى انوعو و 

 :الرياضيةمفهوم التربية البدنية و  -11-
لما ليا من أىداف بناءة تساعد عمى إعداد   الرياضية اىتماما كبيرالدول الحديثة بالتربية البدنية و لقد اىتمت ا

اجتماعية وأصبح  سوءا كانت عقمية جسمية نفسية أو الموطن الصالح إعدادا شامبل لجميع جوانب الشخصية
 تطورىا ضرورة من ضروريات الحياة ونضرا إلى ىذه األىمية ظيرت عدة تعاريف لمتربية منيا.

 يمكن  إذلتربوية التي تتم عند ممارسة النشاط البدني الرياضي يعرفيا شيرمان نيكسون بأنيا تمك العممية ا
اعتبارىا جزء ال يتجزأ من التربية العامة التي تستمد نظرياتيا من العموم األخرى فيي تعمل عمى تحقيق أغراضيا 

شاممة المتزنة االجتماعية وكذا الجمالية بواسطة النشاط الحركي المختار بيدف التنمية الفسية و البدنية العقمية الن
 1.وتعديل السموك تحت قيادة صالحة

 ويعرفيا الفيمسوف االنجميزي"saffy"  القوة الجسمية لمتمميذ وتمكنو عممية التي تحفظ الصحة البدنية و بأنيا تمك ال
 الجسمية وتزيد من سرعة إدراكو وحدة ذكائو وسرعة تحكمو ودقتو كما تقوده إلى أنعقمية و من السيطرة عمى قواه ال

 2.يكون دقيق الشعور فيؤدي واجباتو بذمة ضمير
  :التربية البدنيةالفرق بين التربية الرياضية و  -12-

ارة  المتعددة لمتربية البدنية نجد أنيا تضمنت بعض المفاىيم مثل أنشطة بدنية مخت عند تحميمنا لبعض التعاريف
لمتربية  "بيوكرلز تشار "الذي يتحقق عن طريق الممارسة ولو نضرنا إلى تعريف والتعمم الذي يصاحبو نشاط و 
    أنيا جزء  متكامل من التربية العامة ىدفيا تكوين المواطن من الناحية البدنية"الرياضية نجده يعرفيا عمى 

 3".حقيق ىذه األغراضاالجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدني اختيرت بيدف توالعقمية واالنفعالية و 
ق ممارسة ألوان الرياضة االجتماعية عن طريالتكامل سواء لمناحية العقمية واالنفعالية و  وىذا يدل عمى صفة

 .المختمفة
فالشجاعة والتعاون ال تعود عمى البدن فقط وال تكتسب تنمية تدريب البدن عمييا ولكنيا تكتسب نتيجة ممارسة 

التربوية التي يتعرض ليا الفرد أثناء ممارسة الرياضة وليذا يفضل المؤلف اصطبلح تربية بعض المواقف التعميمية 

                                                             
، االسكندرية جامعة:منشأة المعارف باإلسكندرية -.درس التربية الرياضية في مرحمة التعميم األساسي بين النظرية والتطبيق -.عزمي سعيد محمد 1

 .67ص  -.6996
 .88ص -.بدون سنة، بيروت :منشورات عويدات -.التربية الحديثة -.ترجمة عمي شيين 2 

 .66،69ص -.6996منشأة المعارف: اإلسكندرية،  -.الرياضيةالبدنية و ير وتنفيذ درس التربية أساليب تطو  -.محمد سعيد عزمي  3
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فالتربية الرياضية ىي عبارة عن تربية بدنية ورياضية، والن التربية الرياضية أعمم  رياضية أكثر من تربية بدنية.
 1.وأشمل فيكون اصطبلح التربية الرياضية أكثر عمقا وأشمل معنى

 عالقة التربية البدنية والراضية بالتربية العامة: -1-3
وفي  العقلقين قاعدتو الجسم وضمعاه الروح و قديما شبو اإلغريق المثل األعمى لئلنسان بالمثمث المتساوي السا

ومن ىنا يتضح لنا تماشي النشاط البدني الذي تجسده  "العقل السميم في الجسم السميم"األمثال الشعبية نجد أن 
الرياضية ىي و ية البدنية و الرياضية في المؤسسات التربوية مع النشاط العقمي التربوي، وأىداف التربية البدنية الترب

الرياضية ىداف وممارسة التربية البدنية و أىداف تربوية بحتة و الرياضة ما ىي إال وسيمة لموصول إلى ىذه األ
، فإن عممية التربية تتم  في نفس الوقت ىذه التربية قد وة جسم اإلنسان وتساعد عمى تقويتتؤدي إلى تنمية وصيان

تجعل حياة اإلنسان أكثر رغدا أو العكس فقد تكون من النوع اليدام و يتوقف ذلك عمى نوع الخبرة التي تصاحب 
 2.ىذه التربية وتتوقف قوة التربية البدنية والرياضية عمى المعاونة في أغراض التربية

 ".الحركية ىي وسيمة لتحقيق أىداف تربويةاالستفادة من األنشطة البدنية و  أن"ويرى الدكتور أمين الخولي 
ة السمية التي تربط بين الغاية ليذا تكتسي التربية البدنية والرياضية دورا وأىمية في تربية الفرد فأصبحت الصم

الناحية العقمية امة مقرونتين من أجل العمل عمى نمو الفرد من الرياضية والتربية العوالوسيمة أي أن التربية البدنية و 
ؤسسة سواء كانت نظرية أو النفسية من خبلل النشاطات التربوية التي تتم داخل المو  واالجتماعيةالجسمية و 

 3.تطبيقية
النشاط  الرياضية ىي الجزء الحيوي لمتربية العامة كونيا تتم عن طريقبلصة القول أن التربية البدنية و وخ

الحركي بل ىي من أحدث أساليب التربية الحديثة ألن وسيمتيا ىي الممارسة العممية كما تعتبر الوسيمة التي تساىم 
 في زيادة حصيمة الفرد وتزويده بالخبرات.

 لعامة لممارسة التربية البدنية والرياضية:األهداف ا -1-4
مكتسبات الحيوية الحركية       المرحمة الثانوية إلى تأكيد الالرياضية كمادة تعميمية في تسعى التربية البدنية و 

الثانوي وىذا من خبلل أنشطة بدنية التعميم القاعدي بشقيو المتوسط و النفسية واالجتماعية متناولة في  والسموكيات
 ورياضية متنوعة وثرية ترمي إلى بمورة شخصية التمميذ وصقميا من حيث 

 .أىميتوتوازنو وتقدير الجيد ومدى  .6

 .تأمين حياتو والمحافظة عمييا .2

 .التطمع إلى عالم المسؤولية وما تحممو في طياتيا من عمم ووعي وتقدير لآلخرين .3

 .التمكين من كفاءة تساعده عمى مواجية الحياة اليومية .4

 4.تنمية روح المواطنة وما تحممو من معاني سامية لتكاتف أفراد المجتمع .5

                                                             
 .38ص -.6997، الطبعة األولى دار النشر بمصر -.طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية -.د.عفاف عبد الكريم  1
 66ص -.6992 :المطبوعات الجزائريةديوان  -.نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية -.محمد عوض بسيوني، فضل ياسين الشاطي  2

  3 36ص -.مرجع سابق -أمين أنور الحولي. 

7ص -.1993 -.بيروت لبنان :دار الكتب العممية -.الرياضية األلعابموسوعة  -.يل ناصفج 4  
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  :ىا عمى شكلأو بطريقة أخرى يمكن إعطاؤ 

 وترتبط بسبلمة وتنمية القوى والجمد والجياز العصبي وأداء الوظائف الطبيعية.: فسيولوجيةأهداف  -1-4-1

وىي القدرة عمى استخدام الجسم بميارة وكفاءة وأمان بمختمف الحركات كما  أهداف المهارات الحركية: -1-4-2
 تتضمن االستمتاع بممارسة األنشطة الترويحية ذات الطابع البدني.

وتمثل إدراك المعارف والمدركات التي يبنى عمييا أداء األنشطة وتنمية الذوق لمقيم أهداف فكرية:  -1-4-3
 ش في اليواء.الجمالية وروح المخاطرة والعي

تعمل عمى غرس صفات مرغوب فييا كالروح الرياضة العالية والتعاون الصادق في أهداف اجتماعية:  -1-4-4
المشكبلت العامة واحترام حقوق اآلخرين وتقبل المسؤولية عن طريق سموك الشخص الذي تتأثر بو الجماعة وغير 

   1.اة الديمقراطيةذلك من أشكال السموك االجتماعي التي تقوم عمييا الحي
  أهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية: -1-5

والمنافع التي  فوائدف عبر ثقافتو المختمفة عن البجسمو ولياقتو وصحتو وشكمو كما تعر  قديم األزلمنذ  اىتم اإلنسان
المنافع الناتجة عن ممارسة ىذه األشكال من  أن كأدر من جراء ممارسة ىذه األنشطة البدنية كما  تعود عميو

نما تعرف عمى اآلثار الجوانب  والمؤثرة عمى النافعة لو اإليجابية األنشطة لم تتوقف عمى الجانب البدني فحسب وا 
بيرة ويرى العمماء أن لتربية البدنية والرياضية أىمية ك .فنيةمالية الجمية المعرفية والجوانب القالنفسية االجتماعية الع

ره وتشكل لو شخصية متكاممة بدنيا عقميا نفسيا واجتماعيا بحيث يحتاج الفرد لممارسة يفي عممية بناء الفرد وتطو 
النشاط الرياضي كالمعب والحركة عدة ساعات يوميا وبشكل منتظم وذلك لكي ينموا ويتعافى وينشط وتتكامل أجيزتو 

 .2حياتيةلمعارك الالداخمية وتتكيف مع كافة االحتماالت والظروف وا
كمواطن صالح  توتمرينات البدنية لمحفاظ عمى لياقانو عمى المواطن أن يمارس ال "سقراط"وفي ىذا السياق يرى 

أن أىمية التربية البدنية والرياضية  "نيوفنيكوف"يخدم مجتمعو ويستجيب لنداء الوطن، ويرى عالم االجتماع الروسي 
االنحطاط البدني ومضاعفة طاقة العمل  تحسين الصحة لمقاومة اإلنسان لعوامل مثل وظائف تتمثل في وظائف

 3.واإلنتاج وىي مظير لتجمي النشاط االجتماعي
كما تساىم التربية البدنية والرياضية في تنمية وتقدم ثقافة األمة وتساعد بصفتيا لونا من ألوان التربية في العمل 

في سمسمة من العوامل المؤثرة الكبيرة التي تساعد عمى تحقيق المثل األعمى عمى تحقيق أىداف تربوية فييا حمقة 
 لمدولة وتساىم في رسالة المجتمع وال تقتصر التربية عمى حدود المدارس فيي أوسع بكثير من ذلك ولكن المدرسة

ح الحياة تعتبر المكان الذي تتم فيي أرقى أنواع التربية تنظيما والغرض من وجود مدارس ىو اكتساب رو 
 4.الديمقراطية والعمل عمى تربية النظام االجتماعي السائد كمما أمكن ذلك

                                                             
 7ص -.1993 -.مرجع سابق -.يل ناصفج  1
 42.41ص -.1992 -.القاىرة :دار الفكر -." أصول التربية البدنية والرياضية" -.د. أمين أنور الخولي  2
 "9ص -.1989،دار النشر الخمدونية -.منهاج التربية البدنية والرياضية لممتعمم الثانوي" -.أحمد بوسكرة  3
 "20ص مرجع سابق، -.د.محمد سعيد عزمي  4
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 خصائص التربية البدنية والرياضية: -1-6
 التربوية بعدد من الخصائص أىميا تتميز التربية البدنية والرياضية من غيرىا من النظم

 تعتمد عمى المعب كشكل رئيسي لؤلنشطة. -
 األنشطة مما يساعد عمى مصادفة جميع  أنواع الفروق لدى التبلميذ.تعتمد عمى التنوع في  -
 ترتبط بالرياضة فيي تزود الشباب بحركات ثقافية معرفية ألخذ مكانة اجتماعية. -
 األخبلق واآلداب ويتم اكتسابيا بطرق غير مباشرة وبظروف ديناميكية بعيدة عن التمقين. -

ات التربوية التي يمكن أن تعبر بوضوح عن طبيعة العبلقة بين ( بعض اإلسيام1987ولقد أوردت )ويست بوتشر 
 التربية البدنية والنظام التربوي منيا:

 تساىم التربية البدنية في زيادة التحصيل الدراسي. -
 لمنشاط الحركي صمة قوية بالعمميات العقمية العميا. -
 لية.تساىم التربية البدنية والرياضية في فيم دور الرياضة والثقافة العا -
 1.توجو التربية البدنية حياة الفرد نحو أىداف نافعة ومفيدة -
 مكانة التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية:  -1-7

مرت التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية بفترات تاريخية وضعت فييا العديد من التعاريف واختمطت 
الخمط تعتبر من أىم المجاالت في تربية األجيال في الوقت الحاضر، كما انو لزاما عمينا بشأنيا المفاىيم ونظرا ليذا 

معرفة المنظومة التربوية عن قرب والتي تشمل عمى كل القوى التربوية الموجودة داخل المجتمع وكذلك معرفة معنى 
 التربية البدنية والرياضية التي تعتبر أحد أىم العناصر في ىذه المنظومة.

أنيا شرط ضروري  1986ن مكانة التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية حسب الميثاق الوطني لسنة إ
لحماية الصحة وتعزيز الطاقة لمعمل ورفع قدرة الدافعية لدى األمة وفضبل عن المزايا التي توفر لمفرد تشجيع 

أنيا عامل توازن نفسي وبدني تمكن التبلميذ  وتطوير خصاال معنوية ىامة مثل الروح الرياضية الجماعية كما
 2.والطمبة من ممارسة مختمق أنواع الرياضة

 :الرياضة المدرسية-1-8
إن الرياضة المدرسية في الجزائر ىي إحدى الركائز األساسية التي يعتمد عمييا من اجل تحقيق أىداف تربوية 

أو جماعية وعمى كل المستويات وتسير عمى  وىي عبارة عن أنشطة منظمة ومختمفة في شكل منافسات فردية
نجاحيا كل من اتحاديات الجزائر لمرياضة المدرسية مع وضع التنسيق مع الرابطة الوالئية لمرياضة  تنظيميا وا 

عادة االعتبار لمرياضة المدرسية 1997مارس  24المدرسية   3.وىذا لمحرص عمى النشاطات وا 
 

                                                             

 .8و 7ص، 1992، مرجع سابق -.أمين أنور الخولي  1 

 .59ص  -.مرجع سابق -. المتوسطمنياج السنة األولى من التعميم   2 
3 Samir .-   pour un cham pion de monde en Algérie .-  journal quotidien d’Algérie liberté du 8 avril .-  1997. p 19 
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 :التربية البدنية والرياضية حصة -9 -1
تعتبر التربية البدنية والرياضية مادة مثل كل المواد األكاديمية كالعموم الطبيعية، الكيمياء، المغة، لكنيا تختمف 
نما يمدىم أيضا بالمعمومات والمعارف التي تغطي  عن ىذه المواد بكونيا تمد التمميذ ليس بالميارات والخبرات فقط وا 

وذلك باستخدام األنشطة الحركية مثل التمرينات واأللعاب المختمفة التي تتم الجوانب العممية بتكوين جسم اإلنسان 
 1.تحت إشراف تربوي من طرف مربين اعدوا ليذا الغرض

التربية البدنية والرياضية الجزء األىم من مجموعة أجزاء البرنامج ومن خبلل تقديم كافة الخبرات  تمثل حصة
رنامج المدرسي ويفترض أن يستفيد منو كل تبلميذ المدرسة مرتين أسبوعيا واألنشطة الرياضية التي تحقق أىداف الب

عمى األقل ونظرا لمطبيعة التعميمية والتربوية لمدرس يجب أن يراعي فيو المدرس كافة االختبارات المتعمقة بطرق 
 2.التقويم....الخالتدريس منيا الوسائل التعميمية والتدرج التعميمي لتتابع الخبرات المتعممة وطرق القياس و 

 التربية البدنية والرياضية: محتوى حصة -1-10
 يحتوي درس التربية البدنية والرياضية عمى ثبلثة أقسام

 القسم التمهيدي: -1-11-1
أو الجزء التحضيري وىو الذي يضمن بداية منظمة لمدرس يحدد نجاح المدرس في ميامو بحيث يتم فيو إعداد 

 الواجبات الحركية المختمفة التي ستقام خبلل الدرس ومن مميزاتو:التمميذ نفسيا ومعرفة 
 تمرينات بسيطة وغير مممة. - أ

 يجب أن تتناسب التمارين مع جنس وعمر التمميذ. - ب
 القسم الرئيسي: -1-10-2

فيو جزءان تعميمي وتطبيقي فالتطبيقي ىو الحقائق والشواىد والمفاىيم لبلستخدام في الواقع العممي فيقوم في 
الرياضة الفردية كألعاب القوى والرياضة الجماعية مثل كرة السمة وان أىم مميزاتو ىو بروز روح التنافس مما يؤدي 
إلى نجاح الحصة التدريبية، أما التعميمية فتقدم في الميارات والخبرات الواجب تعمميا سواء كانت في رياضة فردية 

 أو جماعية.
 القسم الختامي: -1-11-3

ىذه المرحمة ىو الرجوع إلى الحالة الطبيعية وتيدئة أعضاء الجسم وعودتو إلى الحالة الطبيعية ويتضمن اليدف في 
 3.ىذا القسم عمى عدة تمارين لبلسترجاع التنفس واالسترخاء وتمارين ذات طابع ىادئ

 

                                                             

: الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية -.2ط -.والرياضية نظرات وطرق التربية البدنية -.فيصل ياسين الشاطىء  .محمد عوض بسيوني  1 
 .94ص -.1992

 .19ص -.1996 :دار الفكر العربي -.التربية الرياضية المدرسية -أنور الولي وآخرون.  2

 .14ص -.1996، نفس المرجع -.فيصل محمد الشاطيء .محمود عوضى بسيوني  3 
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شك أن العبلقة التربوية ال العالقة التربوية بين األستاذ والتمميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضية:  -1-11
تمميذ( تعتبر احد أىم محاور العممية التربوية لدرجة أن مقدار األىداف المراد الوصول إلييا خبلل حصة ما -)أستاذ

يتوقف عل مدى تماسك تمك العبلقة، فإذا تمتع األستاذ بالكفاءة والقيادة واالستعداد لمعطاء والسعي إلى تنمية دافعية 
ند التمميذ وعاممو كشريك في العممية التربوية فان ىذا حتما سيزيد من دعم ىذه العبلقة ويطورىا االنجاز الرياضي ع

  نحو األفضل ومن أىم العوامل التي تساىم في بناء عبلقة تربوية جيدة ىي:
 كسب ثقتيم والتعامل معيم بنزاىة. -
 تقدير التبلميذ واالستماع إلييم بعناية. -
 الثناء عمييم.و  االعتراف بمجوداتيم -
 إشراكيم في عممية اتخاذ القرارات. -
لفترة المراىقة بعض االنعكاسات ال تخدم األداء  أهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية لممراهق: -1-12

في أعضاء الجسم أثناء ىذه المرحمة يولد نوع من اإلحساس بالخمول  ن النمو السريعالحركي بصفة عامة أل
والتراخي والكسل باإلضافة إلى أن الميارات الحركية عند المراىق تكون غير دقيقة دون أن يكون ذلك نتيجة إىمال 
ة ويضاف إلى ىذا الخجل من ممارسة النشاط البدني خاصة من طرف اإلناث، ومع ذلك فإن التربية البدني

والرياضية ليا الفائدة في تثبيت مشاكل المراىق والمراىقة عن طريق األلعاب والممارسة الرياضية والبدنية وخاصة 
الجماعية منيا ألنيا مجدية وتزيل القمق في ىذه الفترة كذلك نوادي الشباب كميا تجارب نافعة وتمكن المراىقين من 

 1.المراىق نحو النشاط الرياضياجتياز ىذه الفترة بيدوء وسبلم وتوجو اىتمام 
راىق قتراب والدنو من الحمم إذ يقال "تعني كممة المراىقة في المغة العربية عمى أنيا اال مفهوم المراهقة: -1-13

وأشراف عمى سن القدرة عمى اإلنجاب ويقال"راىق فبلن البموغ" أي دنى  الغبلم" فيو مراىق أي قارب االحتبلم
في لسان العرب بقولو فبلن "مراىق أي مقارب لمحمم" والكممة المقابمة  منضورواقترب من البموغ وكما يعرفيا ابن 

الذي يعني التدرج نحو  (adolescence)تقة من الفعل أالتيني المش (adolescent)بالمغة االنجميزية والفرنسية ىي 
كما يرى  21إلى الواحد والعشرين  12النضج العقمي واالنفعالي والجسمي واالجتماعي ويبدأ من السن الثانية عشر 

عمى  (puberté)وتسمى الفترة األولى من ىذه المرحمة بفترة البموغ  18بعض الباحثين أن المراىقة تنتيي في السن 
الرغم أن التغيرات العضوية تسبق الظيور فيي تعتبر السبب في الظواىر الخاصة بالمراىقة فكما انو ينمو الجسم 

 2.فانو كذلك ينمو انفعاليا واجتماعيا وعقميا وتتفاعل كل ىذه العوامل مشكمة ظاىرة عامة ىي ظاىرة المراىقة
رز" حيث قال المراىقة ىي فترة النمو الجسدي وىي ظاىرة أما من الناحية االصطبلحية فقد عرفيا "دورتي روج

 3.اجتماعية في مرحمة زمنية كما أنيا فترة تحوالت نفسية عميقة

                                                             
 .45ص -.1995 ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعة -.عمم النفس النمو -عبد الرحمن عيسوي.  1
 .131ص -.1995 ،بيروت :المجمد ودار صادر -.1ط -.لسان العرب -.الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور  2

 .229.230ص -.1991 ،بيروت :دار األفاق -.2ط -.مشكمة الطفولة والمراهقة -.ميخائيل إبراىيم أسعد  3 
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وعرفيا "شتالي ىول" أنيا فترة عواطف وتوترات وشدة تكثر فييا األوىام النفسية وتسودىا المعانات واإلحباط والقمق 
 1.وصعوبة التوافق

 2:المراهقةتوضيح لموقع فترة  -
 
 مرحمة الرشد   المجال السيكولوجي مرحمة الطفولة 
 
 مراحل المراهقة: -1-14

يذىب الباحثون والعمماء األمريكيون إلى تقسيم المراىقة إلى ثبلث مراحل وذلك لتسييل مجال الدراسة والبحث ال 
الفترة وفيما يمي أقساميا نوردىا كما غير ولضبط كل المتغيرات والمظاىر النفسية والسموكية التي تحدث في ىذه 

 .جاءت في كتاب عمم النفس لمؤلفة "حامد عبد السبلم"

 سنة(: 14-13-12مرحمة المراهقة المبكرة ) -1-14-1
تمتد منذ بدأ النمو السريع الذي يصاحب البموغ من حوالي سنة إلى سنتين بعد البموغ. عند استقرار التغيرات 

مص من القيد والسمطات الفرد في ىذه المرحمة المبكرة يسعى المراىق إلى االستقبللية والتخالبيولوجية الجديدة عند 
بو ويستيقظ لديو إحساس بذاتو وكيانو ويصاحبو التفطن الجنسي الناتج عن االستثارة الجنسية التي التي تحيط 

 تحدث جراء التحوالت البيولوجية نمو الجياز التناسمي عند المراىق.
 سنة(: 17-16-15لمراهقة الوسطى )ا -1-14-2

 زداد.بينما في المرحمة السابقة ي يطمق عمييا المرحمة الثانوية وما يميز ىذه المرحمة ىو بطيء النمو الجنسي نسبيا
 :سنة( 21-18) المرحمة المتأخرة -1-14-3

يتخذ فييا اختيار مينة "مرحمة الشباب" حيث أنيا تعتبر مرحمة اتخاذ القرارات الحاسمة التي  يطمق عميو اسم
المستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزوف وبيا يصل النمو إلى مرحمة النضج الجسمي ويتجو نحو الثبات 
االنفعالي وتبدوا بعض العواطف الشخصية مثل االعتناء بالمظير الخارجي وطريقة الكبلم والبحث عن المكانة 

 3.ثم الطبيعة والجنس األخراالجتماعية ويكون لديو عواطف نمو الجماليات 
 
 

 
 

                                                             
 .223ص  -.1983نوفمبر  ،بيروت :دار المعمم لممبليين -.2ط -.ترجمة عبد اهلل دائم -.التربية العامة -.رونية اوبير  1
رسالة الماجستير في  -.أنماط العالقة االجتماعية بين األستاذ والتالميذ وعالقتها بالتوافق االجتماعي لتالميذ التعميم الثانوي -.محمد برغوثي  2

 .501ص -.1997 ،عبر منشورات قسنطينة الجزائر: عمم االجتماع التربوي
 .262ص -.1982 :عالم الكتب -.4ط -.عمم النفس النمو الطفولة والمراهقة -.حامد عبد السبلم زىوان 3
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 خصائص ومميزات النمو لدى المراهق: -1-15
تتميز مرحمة المراىقة عن باقي مراحل النمو في حياة اإلنسان بشيء ىام أال وىي التغيرات أو التحوالت في 

واالجتماعية وكذا الحركية مظاىر النمو المختمفة من الناحية الجسمية والفسيولوجية والنفسية والعقمية واالنفعالية 
والتي تأثر بصورة بالغة عمى حياتو في المراحل البلحقة لذلك ارتأينا أن نمم بيذه الجوانب التي يتعرض ليا المراىق 
كون المعرفة واإللمام بيا لو أىمية خاصة لمعاممين في ميدان التربية البدنية والرياضية وبتالي تحديد ميوليم 

 األساسية فمنا أن نعرف بعض الخصائص والمميزات فيما يمي:واحتياجاتيم الخاصة و 
أن النمو الجسمي عند المراىق يظير من ناحيتين ىما الناحية  النمو الجسمي والفسيولوجي: -1-15-1

لفسيولوجية وتشمل النمو والنشاط في الغدد واألجيزة الداخمية التي توافق بعض المظاىر الخارجية من الناحية 
حيث يتأخر نمو الجياز العضمي عن الجياز العصبي بمقدار سنة  كالزيادة في الطول والحجم والوزنالجسمية 

رىاقا، كما أن سرية النمو في الفترة األولى من المراىقة تجعل حركاتو غير دقيقة،  تقريبا مما يسبب لممراىق تعبا وا 
 1.نحو الكسل والتراخي ولوومي
التحوالت اليرمونية والتغيرات الجسمية تفاجئ المراىق وتسبب لو الكثير من القمق إن  النمو النفسي: -1-15-2

قة قوية بين واالضطراب وتعتبر ىذه الفترة أزمة حقيقية يعاني منيا المراىق، والدراسات العممية تشير إلى وجود عبل
مونية المرتفعة خبلل ىذه المرحمة التفاعل العاطفي عند المراىقين، بمعنى أن المستويات الير اليرمونات الجنسية و 

ثارة وحدة طبع واكتئاب عند اإلناث وتميل اإلناث إلى تكوين  تؤدي إلى تفاعبلت مزاجية كبيرة عمى شكل غضب وا 
صدقات مع الجنس األخر، وشعور بالقمق والرىبة عند حدوث أول دورة من دورات الطمث، وينتج عن سرعة النمو 

 عقمي.     والتراخي إذا قام بمجيود بدني أو ىذه أحساس المراىق بالخمول 
راىقة( فبل يستطيع المراىق ينمو المراىق وتنمو معو انفعاالت في ىذه المرحمة )الم النمو االنفعالي: -1-15-3

م فييا وال في المظاىر الخارجية ليا ويظير التذبذب االنفعالي في سطحية االنفعال في تقمب سموكو بين التحك
 2.أحيانا وبين سموك أو تصرف الكبار أحيانا أخرىسموك الطفل 

ألقت دراسة "بياجية" حول النمو العقمي لممراىقين صدى كبير عند عمماء النفس وذلك  النمو العقمي: -1-15-4
نظرا لدراسات المعمقة التي قام بيا حول مميزات النمو العقمي وفي ىذه المرحمة يصل المراىق لمنمو الشكمي المجرد 

وأكدت بعض الدراسات أن ، ما يميز قدرة المراىقين في التعامل مع المجردات والتحميل المنطقي الرياضيىذا 
دراك العبلقات وحل  المراىق يطور فعاليتو العقمية المتنوعة وتتقوى قابميتو لمتعمم و التعامل مع األفكار المجردة وا 

التي تغذي مجالو اإلرادي حيث يدخل في إطار المشاكل باإلضافة إلى ذلك يتوسع المجال العقمي لؤلشياء 
 3الميتافيزيقا وذلك بقدرتو عمى التحميل ونقد األشياء التي يتعرض ليا.

                                                             
 .277ص ،مصر :دار المعارف -.2ط -.األسس النفسية لمتكامل االجتماعي -.مصطفى السويق 1
 .153ص -.1994بيروت،  -.لبنان -.1ط :دار الكتب العممية -.عمم نفس النمو -.كمال محمد عويطة 2
3

 .124ص -.1978 ،بيروت :دار العمم لممبليين -.عمم النفس التربوي -.فخر عاقل 
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ولكن دراسات أخرى تؤكد عمى  16الذكاء يدوم إلى ما بعد السنة السادسة عشر  والنمو العقمي كما تظيره اختبارات
 1سنة. 30انو بشكل عام يستمر خبلل العقد الثالث 

 النمو االجتماعي: -1-15-5
المراىقة وذلك بتشعب العبلقات من جية  إلىتتزايد العبلقة االجتماعية لمناشئ بتوديعو لمرحمة الطفولة ودخولو 

وازدياد تأثيرىا في مجمل حياتو وسموكو من جية أخرى وليذا يعتبر النمو االجتماعي من األمور األساسية في ىذه 
ا كبيرا من طرف الباحثين والعمماء االجتماعين واستطاعوا كشف الكثير من خصائصيا المرحمة وأعير ليا اىتمام

 وأدرجيا الدكتور مصطفى فيمي في ثبلث عناصر أساسية ىي:  
ميل المراىق في السنوات األولى إلى مسايرة مجموعتو التي ينتمي إلييا فيحاول أن يظير بمظاىرىم وان  /1

 يتصرف كما يتصرفون لتجنب ما يؤدي إلي إثارة النزاع بينو وبين الجماعة.
الخدمات في السنوات األخيرة يشعر أن عميو مسؤوليات نحو الجماعة التي ينتمي إلييا فيحاول أن يقوم ببعض  /2

وبعض الصبلحيات لمجماعة بغية النيوض بيا ويزداد الشعور شدة حتى ينتقل من المجتمعات الصغيرة إلى 
 المجتمع العام.

اختيار األصدقاء ما يطمبو المراىق من صديقو ىو أن يكون قادرا عمى فيمو أو يظير لو الود والحنان ويساعده  /3
 2.عمى التغمب عمى حاالت الضيق

 قة المراهق بالمدرسة واألسرة واألستاذ:عال -1-16

من أىم المشكبلت التي يتعرض ليا المراىق في حياتو اليومية والتي تحول  عالقة المراهق باألسرة: -1-16-1
بينو وبين التكيف مع المجتمع ىي عبلقتو بوالديو ومحاولتو التحرر من سمطتيم وكذا الوصول إلى مستوى ىؤالء 

االستقبللية والمركز وقد يتدخل اإلباء في الكثير من األحيان في شؤونو الخاصة بطرح أسئمة مثل الكبار من حيث 
 أين كنت؟ أين ذىبت؟ مع من كنت؟.....الخ.

ومنيا يصبح المنزل يعارض استقبللية المراىق ولكن يبقى عمل األسرة المراقبة واحترام رأى المراىق في نفس الوقت 
ب "إن أحسن سياسة تتبع مع المراىق ىو سياسة احترام رغبة االستقبللية دون إىمال فيقول الدكتور مصطفى غال

رعايتو وتوجييو ووضع خطة نحو التكيف السميم تساعد عمى النمو والنضج " ودور اآلباء يتمثل في التربية والتوجيو 
عطائيم الحنان والرعاية عمى عكس نوع ثاني من اآلباء الذي ن تميييم مشاغميم العممية عن ألوالدىم المراىقين وا 

 3.واجباتيم داخل البيت الذي يعتبر المجتمع الصغير
 
 

                                                             
 .124ص -.مرجع سابق -.فخر عاقل 1

 .227ص  ،مرجع سابق -.مصطفى السويق  2
 .243ص  -. 1982 -.مرجع سابق -.حامد عبد السبلم زىران  3
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في المدرسة يعيش المراىق جممة من المشاكل، تحدث بو اضطرابات وحيرة  المراهق والمدرسة: -1-16-2
عبلقتو بالمدرسين وزمبلئو وخمط في اختبار المدرسة والفرع المناسب وخاصة عند االنتقال إلى المرحمة الثانوية وكذا 

من الجنسين وكذا الكيفية الناجعة لمتفوق في الميدان الدراسي ومبلئمتو مع الجو الجديد لكن أي توجيو خاطئ يقدم 
عمى إرغام المراىقين عمى تقبل أراء ال تناسبو ويؤدي غالبا إلى قمقيم واضطرابيم وعمى العكس فإننا عن طريق 

 1.مكن أن نصل إلى تخطيط يرضي المراىقين واإلباء والمدرسةالصراحة والتقدير ألرائو ي
 عالقة المراهق بأستاذ التربية البدنية والرياضية: -1-16-3

يمعب األستاذ دورا ىاما وأساسيا في بناء شخصية المراىق إلى درجة يمكن اعتبارىا المفتاح الموصل إلى النجاح 
 تعكس حالة األستاذ المزاجية واستعداده وانفعاالتو.التعميمي أو الفشل إذ يعتبر التمميذ مرآة 

والتفتح عمى الحياة واالستعداد لمعمل بكل جد وعزم فأنت تجد نفس الصفات لدى التمميذ وان كانت غيرىا 
ذا كان المعمم يميل إلى السيطرة واستعمال القوة في معاممتو لمتمميذ تكون سمبية، حيث  فالنتيجة مطابقة لصفاتو وا 

لتمميذ إلى العداوة واالنحراف واالنسحاب، إذن فالعبلقة التي تربط األستاذ بالتمميذ ليست سيمة وأمرا بسيطا يميل ا
كما يتصوره البعض فالنجاح أو الفشل ليذه العبلقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة من العوامل المعقدة ومنيا عبلقة 

ذا كانت العكس كانت كذلك  التمميذ بوالديو فإذا كانت ىذه األخيرة مبنية عمى االحترام تكون كذلك مع معممو وا 
 أيضا.

يعد األستاذ المنشط المباشر واألساسي لمواقف تمميذه في الحصة وىذا يتحدد بنوع السموكيات التي يبدييا نحوىم 
سية وحياتيم فإذا كانت ىذه السموكيات مقبولة لدى التبلميذ المراىقين فيم يقبمون عمييا من خبلل أعماليم المدر 

اليومية وبتالي فيي تيدأ من التمرد والعدوانية وتيدأ من شدة توتراتيم االنفعالية السمبية كالغضب والعدوان وتسيل 
كر فإنيم يقاومونيا بشتى الطرق عمييم متابعة الدروس، أما إذا كانت السموكيات التي يتخذىا األستاذ عكس ما ذ

 2.ةبالتالي النفور من األستاذ والمدرسو 
 :مشاكل المراهق في المرحمة الثانوية )الوسطى( -1-17

أن المراىق يمتمك شخصية مضطربة وقمقة غير مستقرة فيو يتأرجح بين الغضب  مشاكل نفسية: -1-17-1
واالستسبلم في نفس الوقت وىذا نتيجة صراع نفسي بين مجموعة دوافع قوية ترتكز حول البحث عن دوره ومركزه 

حسب رأى احمد زكي "فالصراع في تفكير المراىق إلى حد بعيد عن الصراع بين انفعاالتو ليذا تجد في المجتمع إذ 
أن المراىق يمر بأزمات نفسية حادة ال نجد ليا مجاال إال في أحبلم اليقظة وىنالك مظيرا أخر لمصراع الذي يؤثر 

من جية وبين الخضوع لممجتمع الخارجي  في سموك المراىق أال وىو الصراع الناتج بين إعداده لذاتو وتمسكو بو
 3.بما يحتويو من العنف والخشونة من جية أخرى

                                                             
 .91ص -.1989 ،بيروت :دار المعرفة -.المراهقين وسن البموغ -.محمد رفعت  1
 .89ص -.1971 ،القاىرة :دار المعارف -.شكالت المراهقين في المدن والريفم -.ميخائيل خميل عوض  2
 .264ص -.1982 -.القاىرة مصر-.بدون طبعة -.عمم النفس التربوي-.احمد زكي  3
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 مشاكل مرتبطة بالصحة والنمو: -1-17-2
تعد التغيرات التي تطرأ عمى الجسم خبلل ىذه الفترة مؤشرا لنمو المراىق وعميو أن يتكيف مع تغيرات أعضاء  

فيو، ومن ىنا فإن مرحمة المراىقة تمتاز بسرعة النمو الجسمي والعقمي جسمو ويستجيب لمنتائج واآلثار التي تركتيا 
والجنسي لممراىق فيي تحتاج لتغذية مميزة لتعويض الجسم ومنيا بما يفيد الجسم وكثير من المراىقين من لم يجد 

ىق قد يمارس يصاب ببعض المتاعب الصحية كتشوه القوائم نتيجة لنضج الغدد الجنسية واكتمال وظائفيا فإن المرا
 1.عادت سيئة تضر بصحتو ونموه الطبيعي

 مشاكل انفعالية:  -1-17-3
العامل االنفعالي في حياة الفرد يبدو واضحا في عنف االنفعاالت وحدتيا واندفاعيا، وىذا االندفاع ليست لو 

يختمف عن أسباب خالصة بل يرجع ذلك لمتغيرات الجسمية فإحساس المراىق بنمو جسمو وشعوره بإن جسمو 
 الطارئ.ياء والخجل من ىذا النمو وفي نفس الوقت يشعر بالحال وصوتو أصبح خشن فيشعر بالفخر أجسام الرج

 مشاكل مرتبطة بالشخصية: -1-17-4
وأبرزىا الشعور بمركب نقص، عدم تحمل المسؤولية، عدم الثقة في النفس، الشعور بعدم المحبة من جانب  

أتفو األسباب، الرضوخ ألحبلم اليقظة باستمرار، المجادلة الكثيرة لتفادي التعرض اآلخرين، القمق الدائم حول 
 لمسخرية واالنتقام من الطرف اآلخرين.....الخ.

 ية:مشاكل جنس -1-17-5
من الطبيعي أن يميل المراىق في ىذه المرحمة إلى الطرف األخر من جنسو ولكن حسب رأى ميخائيل خميل  

دة في مجتمعنا تقف عائقا لو دون أن ينال ما ينبغي، عندما يفصل المجتمع بين الجنسين عوض فإن التقاليد السائ
فإنو يعمل عمى إعاقة الدوافع الفطرية الموجودة في المراىق تجاه الجنس األخر ىذا ما قد يعرضو لبلنحراف وغيرىا 

 .من السموكيات السمبية مثل معاكسة الجنس األخر أو التشيير بيم
 مشاكل اقتصادية: -1-17-6

تتعمق ىذه المشاكل بالمصروف الشخصي المتزايد عند المراىق وكيفية إنفاقو وموقف األسرة منو، وكذلك  
المستوى االقتصادي لؤلسرة وأثره في إشباع حاجات المراىق ومنيا حاجات معقولة كالممبس والترويح عن النفس 

 2والسيارة....الخ. واستكمال الدراسة وحاجات أخرى غير معقولة كالمسكن
 
 
 
 

                                                             
 .42ص -.1993 :دار التعارف الجامعية -.بدون طبعة -.عمم نفس النمو -.عبد الرحمن العيسوي  1
  2 .72ص ، مرجع سابق -.ميخائيل خميل عوض 
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  مشاكل اجتماعية: -1-17-7
كما انو معروف عمى المراىق أن يميل إلى الحرية واالعتماد عمى النفس والى التمرد أحيانا عمى األعراف لذلك 
يجد نفسو في صراع ومواجية مع المجتمع واألسرة التي تفرض عميو قيود معينة وسمطة وقوانين، كما يميل المراىق 

إظيار مظيره ويتميز بالصراحة، غير أنو يجب عميو أن يحقق التوازن بين حاجتو النفسية وقيود المؤسسات، إلى 
ن تسامحت معو األسرة والمدرسة قد يؤدي بو التمرد إلى  وأما أن يتمرد فيجد نفسو منحرف منبوذ من مجتمعو وا 

 .عواقب وخيمة
 مشكمة الفراغ: -1-17-8
أو      اىق لتعمم الميارات الرياضيةالنشاط الذي يقوم بو الفرد وكثرة الفراغ وحاجة المر تتعمق ىذه المشكمة بقمة  

 1االجتماعية وكذلك مشكبلت تمثل الحيوية بين المراىق والنشاط الترفييي خارج البيت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

.211ص -.1989: القاىرة، دار الطالب -.دون طبعة -.أصول عمم النفس-.أحمد عزت 1  
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 : خالصة -
جزء ال يتجزأ من التربية العامة فيي الجزء  من خبلل ما جاء في ىذا الفصل نستنتج أن التربية البدنية والرياضية

الحيوي ليا كونيا تتكمم عن طريق ممارسة النشاط الحركي بل ىي من أحداث أساليب التربية الحديثة الن وسيمتيا 
ىي الممارسة العممية فعندما يشترك الفرد في نشاط رياضي موجو عمى أسس عممية سميمة يستفيد صحيا وتنموا 

 وكذا عبلقتو اإلنسانية بفضل ىذا النشاط.ميارتو الحركية 
فالتربية العامة والتربية البدنية والرياضية مقرونتين من أجل العمل عمى نمو التمميذ من الناحية االجتماعية 
والعقمية والجسمية والنفسية من خبلل النشاطات التربوية التي تتم داخل المدرسة سواء كانت نظرية أو تطبيقية كما 

تربية البدنية والرياضية المراىق عمى فيم سموكو وضبطو من خبلل األنشطة الرياضية وتمكن من فيم تساعد ال
 السموكيات المختمفة لممراىقين في المجتمع.  
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 :تمهيد -
أمال كبيرة بحاجة إلى تحقيق، ومما ال شك فيو أن ىذا من القمق، طالما كان ىناك طموح و ال تخموا حياة أي فرد 

       بعض األعضاء ربما تعطلفي وظائف الجسم و  طراباتواض استجاباتاألخير يمعب دورا فعاال في خمق 
ي ذشخص بالتوتر والضيق والتأزم الالقمق يعني إصابة الالقضاء عمى اإلنسانية المبدعة، و األجيزة مما يؤدي إلى و 

 يسبب لو معاناة ظاىرة أحيانا.
       القمق بأنو إحساس ليس لو ىدف ولكنو يعكس ضعفا عاما وشعورا بعدم الكفاءة أو العجز راعتباكما يمكن 

 قدرتيا عمى مواجية أغمب المواقف.تقميل من شأنيا و ت و فقدان لقيمة الذاو 
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  :تعريف القمق -21-
ائل التي أرائيم حول الوس ينتابتا تنوعت تفسيراتيم كما ذفي تعريف القمق، إ النفس فيما بينيم عمماء أختمفلقد 

نقطة  القمق عمى أن اتفقواالنقاط، إال أنيم  ذهعمماء النفس حول ى اختبلفعمى الرغم من يستخدميا لمتخمص منو، و 
 1.لؤلمراض النفسية والعقمية البداية

إن فيم موضوع القمق يجعمنا نضع تصورا شامبل بحيث تكون الرؤية أوسع " :يرى الدكتور فاروق السيد عثمان
 2."يمكن أن نتصوره بخريطة معرفيةاتو، بل ذحتى نستطيع أن نفيمو، فالقمق ليس مصطمحا بسيطا منفردا ب

محاوالت الفرد الشامل الذي ينشئ خبلل صراعات ودوافع و  بأنو حالة من التوتر يعرفو "مصطفى فيمي"و 
 3.اإلحباطالتي تحدث خبلل عمميتي الصراع و  المتداخمة االنفعاليةالتكيف، فما القمق إال مظير من العمميات 

 :أنواع القمق -2-2
 :ومن أبرزىا نجد من القمق ىناك عدة أنواع

 لحياة اليومية، يمكن معرفة مصدرهمن ظروف اىو القمق الذي ينبع من الواقع و و  :القمق الموضوعي -2-2-1
 المكان.و يكون غالبا محدودا في الزمان و حصر مسبباتو، ألنو 

حمل األسباب ييقدر موقف و مى أن ىذا النوع مفيدا ألنو يحفز اإلنسان ع يعتبرينتج عن أسباب واقعية معقولة، و و 
 4.لمواجيتونفسو  ىيئو 

الخوف فرد من خبللو بحالة من التوتر و ىو قمق غامض المصدر، يشعر الو  :يبالقمق المرضي العص -2-2-2
 .ىي تأتي من نوبات تتكرر لدى الفردوب عادة ببعض األحاسيس الجسمية و الغامض مصح

ينشأ ىذا النوع من القمق نتيجة اإلحباط و دوافع الذات العميا،  :اإلحساس بالذنبالقمق الخمقي و  -2-2-3
في صورة قمق عام متشعب دون وعي بالظروف التي  ،مختمفة فاإلحساس بالذنب يمكن أن يظير في صور

 عصاب النفسية.عراض األفي صورة قمق متعمق بأمرضية، أو  مخاوف تصاحبو، أو في سورة
ىو الذي يتمحور في سمى من سمات الشخصية المبلزمة لو و يصبح ىذا النوع و  :القمق المزمن -2-2-4

يتصرف مع المواقف العادية تصرفا مغمقا فيو أكثر حوادث نظرة خاصة و السموكيا يجعل المرء ينظر إلى  استعدادا
 5من غيره لمشعور بالقمق. استعدادا

 
 :أسباب القمق -2-3

                                                             
 .134ص  -.4441اإلسكندرية،  5دار المعرفة -.3ط  -.مبادئ الصحة النفسية -.محمد عبد الظاىر الطيب  1
 .50، ص4432، القاىرة 5مصرية ألنجومكتبة  -.بدون طبعة  -.القمق لألطفالمقياس  -.آخرونانيدا، ماك كانتدرس و تكاس  2
 .25ص  -.4441 ،القاىرة5 دار المعرفة -.4ط -. ، أمراضها، عالجهاانفعالهاالنفس،  -.عمي كمال  3
 -.4433 5التوزيعدار قباء لمنشر و   -.النفسية السموكية واالضطراباتدراسات في الصحة النفسية، فعالية الذات   -.محمد السيد عبد الرحمان  4

 .111ص 
.14ص  -.4431، بيروت 5دار العمم -.4ط -.السموكية االضطراباتوالذهنية و  األمراض العصبية -.فيصل محمد الزراد  5        
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عمى و  المتشابيةالدراسات التي قام بيا عمماء النفس عمى التوائم األبحاث و أكدت  :األسباب الوراثية -2-3-1
خوة % 45العائبلت أن  " أن نسبة القمق زشميدالمرض، وقد وجد"تسميتر" و"القمق يعانون من نفس  مرضىمن أباء وا 

نسبتيم في التوائم اختمفت القمق فقد  صفاتيعانون من نفس  %15حوالي و  ،%05في التوائم المتشابية تصل إلى 
وامل اإلحصائية قرر بيذه الع، و %41في الحاالت  فقط أما سمات القمق فقد ظيرت %1 الغير حقيقية فوصمة إلى

عنيا لدى  اءسقد تزايدت أعراض القمق عند النو ، لممرض االستعدادفي  فعاالدورا  تمعب الوراثة أنعمماء النفس 
 1.لالرجا
خاصة اوي و ثالبارسمباوي و ثمن نشاط الجيازين العصبيين السمبينشأ القمق  :ولوجيةالفسياألسباب  -2-3-2

ىذه األخيرة يسبب  بانتقالىو وسط داخل األلياف العصبية الخاصة اوي ومركزه في الدماغ بالييبوتبلموس و ثالسمب
 2.مضاعفات، فينتج في الدم تنبيييا زداديالتي ينالين و ر النورادرينالين و نشاطيا ىرمونات عصبية كاألد

غريزتي الجنس والعدوان نحو  القوية مثل الغرائزترعرع  يمكن أن ينشأ القمق عند :القوية الغرائزنزع  -2-3-3
أنواع من العقوبات المادية  يحدد، و الغرائزيعجز كبحيا  فالمجتمع يمنع اإلنسان من إشباع مثل ىذه  التحقق أو

ن نفسو بين تحدي مجتمعو ىذه الحالة يجد اإلنسافي السموك و لممحافظة عمى مستويات مقبولة من المعنوية و 
 اإلىانةىذه األنظمة ليجنب نفسو  احترامتب عمى ذلك من عقاب وكبح غرائزه و أنظمتو مع ما يتر المحمي و 

 3.المشاكلو 
ة مخالفة لسموكو، ضأن يتبنى اإلنسان معتقدات متناق من مسببات القمق أيضا :تبنى معتقدات فاسدة -2-3-4
الصبلح بينما ىو في الناس فيو الخير و  التقاليد، فيعتقدباألنظمة و  االلتزامن يظير األمان والتمسك باألخبلق و أك

ىذه اليفوة بين ذا السموك و ما تخالف ى أرتكبإلى نفسو أطمق العنان لتوراتو و  قرارات نفسو عكس ذلك، فإذا خمى
 وتمعب الضغوطات الثقافية التي يعيشيا الفرد مشبية بالعواملعدم االطمئنان باطنو تكون مصدر لمقمق و و  هظاىر 

 4.عدم األمن دورا في خمق ىذا القمقو 
والتصورات  ر والمشاعر المكتوبة والخياالتمن مصادر القمق تمك األفكا  :المشاعر المكتوبةاألفكار و  -2-3-5

محرمة وكل أو       فكار يشعر صاحبيا أنيا مكروىا أتكرر شعورا بالذنب، و تالتي  خبلقيةالؤلالذكريات الشاذة و 
أن يقمل راحة صاحبو  ونأم األخبلقية المتعارف عمييا في مجتمع ما من شالنظنشاط بدني أو فكري مخمف لمتقاليد و 

 األفكار الممنوعة سرية وىذا يكمفواول المرء أن يبقي ىذه األعمال و أو قد يح يحطم ىدوئو وثقة الناس بوالنفسية و 
نتاجوأو تقل فعاليتو و  انطوائوجزءا من توتراتو و  جيدا ويحرر  5.ا 

  :عامل السن -2-3-6
                                                             

 .35ص  -.4435 -اإلسكندرية.5منشورات دار اليبلل  -.اإلسالم -.مصطفى غالب  1
 .144ص -.بدون سنة ،بيروت 5دار األفاق الجديدة -. الفيزيولوجيعمم النفس  -.كاظم والي أغا  2
 .42ص  -.4431 ،بيروت5 دار الطميعة لمطباعة -.4ط، أصول الطب النفسي -.فكري الدباغ   3
 .142ص  -.4424 ،القاىرة 5الكتبعالم -.1ط -.العالج النفسيالصحة النفسية و   -.حامد عبد السبلم زىران 4
 .21 -.4441 5سسنا لمنشر  -.القمقاإلنسان و  -.بوعمو األزرق 5
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إن لعامل السن أثر بالغ في نشاط القمق ، فيو يظير عند األطفال بأعراض تختمف عن الناضجين فيكون في 
أو في ىيئة أحبلم مزعجة، أما في المراىقة فيأخذ القمق مظيرا أخر  الحيواناتالغرباء و الخوف من الظبلم و  ىيئة

اإلحساس بالذات بشكل جسمو و  الجنس األخر أو الحرج الجماعي و خصوصا عند مقابمتو باالستقرارمن الشعور 
 1.تصرفاتوو 
  :أعراض القمق -2-4

 :األعراض اإلكمينيكية -2-4-1
ذه األخيرة مصابة بأي مرض أجزاء الجسم بدون أن تكون ىي وظائف بعض ف اضطراباتتظير عمى شكل  

  :منياعضوي و 
فوق القمب، مع سرعة نبضات القمب الشعور باأللم  حيث يشعر الشخص بألم عضمي :الجهاز الدوري لمقمب /1
 ضغط الدم. ارتفاع الضيق عندما يحاول الشخص النوم،و 
سوء  أو ، أو يشعر بعضة في الحمقة القمقيظير عمى شكل صعوبات في البمع، نتيج :الجهاز الهضمي /2

 اإلمساك.اإلسيال و ، و الغثيانأحيانا البطن و  انتفاخاليضم و 
اليواء  استنشاقعدم القدرة عمى عة التنفس والييجان وضيق الصدر و ر يشكوا الشخص من س :نفسيتالجهاز ال /3

ر درجة حموضة الدم، مما يجعل الفرد تتقمص عضبلت يتغيو  CO2، وكثيرا ما تؤدي سرعة التنفس إلى طرد أحيانا
 أطرافو.

األطراف والشعور بالدوران والدوخة  ارتجافحدقة العين و  أتساعيبدوا جميا لدى الشخص  :الجهاز العصبي /4
 الصداع.و 
، أو الذراعين م عمى مستوى الساقينالكاآلالعضمية  اآلالممن أكثر أالم الجسم شيوعا ىي  :الجهاز العضمي /5

يبدأ بأخذ دواء الروماتيزم بدون فائدة الكثير من ، و بروماتيزم اآلالما تشخص ىذه كثيرا مق الصدر، و و الظير أو ف
، وعمى الصراعات المختمفة فرد التعبير عنو أحيانابسبب القمق النفسي الذي ال يستطيع ال وبحتالنفسية  اآلالمىذه 

 .مالاآلإال من خبلل ىذه 
 ، سقوط الشعر، الحساسية العامة.مثل ظيور حب الشباب : األعراض الجمدية /6
، زيادة إفراز ىرمون راز الغدد الدرقية، البول السكريتظير في زيادة إف : أعراض جهاز الغدد الصماء /7

 2األدرينالين في الغدة فوق الكموة.
 
 
 
 :األعراض النفسية -2-4-2

                                                             
 .445ص  -.4440 5والنشر المؤسسة العربية لمدراسات -.1ط -.المراهق  -.نوي حافظ 1
.14ص  -.4435 ،مرجع سابق -.مصطفى غالب.د 2  
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أحيانا ، أو المتسعة، الخوف من األمراض، الخوف من الموت و رتفعةيتمثل في الخوف من األماكن الم :الخوف /1
 لسانو. ابتبلعيتخذ الخوف أعراض ومظاىر غريبة كخوف المرء من 

عمية عمى السيطرة الفيفقد اسا ألي ضوضاء ) الجميور مثبل( و أس الشخص،حيث يصبح  :التوتر العصبي /2
 يكن ىذا التوتر عند الرياضي خاصة قبل بداية المنافسة.أعصابو ألتفو األسباب و 

، أي اآللية باختبلليكون ذلك مصحوبا والصداع و  باالختناقسرعة النسيان والشعور  :عدم القدرة عمى التركيز /3
 يبدأ في القمق ألبسط األمور.أن العالم ربما تحول و بق عيده و يشعر الشخص بأنو قد تغير عن سا

ىذا األخير يكون مصحوبا الذي يتميز بالصعوبة في النوم و  مع ىبوط في الوزن واألرق :لمطعامفقدان الشهية  /4
 .السمنة الفاحشة إلىكوابيس مزعجة، أو زيادة الشيية لمطعام التي تؤدي بأحبلم و 

   الجسمية التي تنشأ لسبب المعانات النفسيةالعضوية و يقصد بيا األعراض  :األعراض السيكوسوماتية -2-4-3
مق النفسي، ، كما يقصد بيا األمراض العضوية التي تزيد أعراضيا عند التعرض إلى حاالت القالشديدة االنفعاالتو 
 ،اإلمساك المزمن ،القرحة المعدية ،الربو ،السمنة، ضغط الدم ارتفاع نجد، من أىم ىذه األمراضو 

 1األمراض الجمدية. ،لمطعامفقدان الشيية 
أال أنو  ،جد القمقرن بالحياة فأينما وجدت الحياة و ليس من الغريب أن نقول أن القمق يقت :مستويات القمق -2-5

رغم عدم وجود فاصل بين درجات القمق المختمفة إال أنو يمكن تقسيم مستوى القمق و  ،مراحل العمر باختبلفيختمف 
 5يمي مستويات ىي كما ثبلث بشكل عام إلى

لمجابية متطمبات  االستعدادإن درجة معينة من القمق تعتبر ضرورية تساعد في  :المستوى المنخفض -2-5-1
لك فالمستوى المنخفض لمقمق يعمل كدافع محفز أو كعنصر منشط لمفرد, فقمق البلعب قبل المنافسة ذالحياة, ل
جو األمثل لتحقيق ل الجيد عمى الو ذمستعدا لبفسة وسيجعمو متحفزا و لممنا استعداداإلى التمرين المستمر  سيدفعو

أي  ،جنب حالة عدم المباالة, لذا يجد المدرب نفسو مضطرا في بعض األحيان لشحن العبيوتو  اإلنجاز األفضل
 االستعدادأوعدم  االكتراثعدم  نع بوجود نوع من عدم المباالة أوو ذلك حينما يقت ،تحقيق درجة من القمق المناسب

 استعدادالقمق الميسر" الذي يزيد ي يعمل كدافع منشط يسمى أحيانا "فإن ىذا النوع من القمق المنخفض الذ ،النفسي
 الفرد قوة في المجابية.

ىناك بعض الحاالت التي يزداد فييا مستوى القمق إلى الحد الذي يعود بالتأثير  :المستوى المتوسط -2-5-2
حركاتو تتصف بح صجزءا من قدرتو عمى السيطرة أين تإذا يفقد الرياضي في ىذا المستوى  ،األداءالسمبي عمى 

 2الخوف من الخصم.ببذل الجيد الزائد والتردد و 
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ى السموك أما عمى األداء السمبية واضحة عم اآلثار في ىذا المستوى تظير :المستوى العالي -2-5-3
يتصف سموكو بالعصبية الشديدة, إن الرياضي أخطاءه و  ثرأين تكياضي قدرتو عمى التركيز , فيفقد الر الرياضي

أما أنو يصبح يبذل طاقة  ،تفتقر بالمقابل لئلتقانبح حركاتو تتصف بقوتيا وسرعتيا و لعالي تصالذي ينتابو القمق ا
ونظرا لمتأثير  ،اةالمبار بالتالي تعبو في وقت مبكر من لطاقتو و  وىو ما يؤدي إلى فقدانو  عالية دون الحاجة إلييا

" أي المعرقل الذي ى الرياضي فقد أطمق عميو مصطمح "القمق المعوقعم ذا النوع من القمقىن عالسمبي الذي ينجر 
 1.ل عمى إحباط مستوى إنجاز الرياضييعم
التي قام بيا الباحثون  االجتماعيةو  إن مختمف الدراسات النفسية :نظريات بعض عمماء النفس حول القمق -2-6

حتى  يتحديمتاز بو ىذا العصر من منازعات وتنافس و الميتمون بسموك اإلنسان أعطت أىمية كبيرة لمقمق، لما 
مرت الدراسات بأطوار  ونظرا ألىمية ىذه الظاىرة فقد يلب عمى السموك اإلنساناالغأصبح المظير األساسي و 

 :ن أىم الميتمين بدراسة القمق نجد، متصورا واضحا وشاملن من خبلليا إعطاء متعددة حاول المستغمو 
، كأن يشعر الفرد بالقصور ي يرجع إلى طفولة اإلنسان األولىالنفسيرى "أدلر" بان القمق  :رنظرية أدل -2-6-1

شمل القصور بمعناه المعنوي ىب بعد ذلك فعمم ىذا القصور حتى التي ينتج عنو عدم الشعور باألمن،ثم ذ
إما لعدم  أدلر" أنو يحدث لمفرد في أحد أعضاء جسمو،د بنظرية القصور العضوي في نظر "المقصو و  االجتماعيو 

أدلر" إن ىذا القصور يؤثر عمى حياة الفرد النفسية ألنو " رىفي الوظيفيةالتشريحية أو  توافق نموه، أو لعدم كفايتو
أدلر" أن نوع التربية التي مق النفسي، ويضيف "الق من ثم نشأنظر نفسو فيزيد شعوره بعدم األمن، و ناقص في 

 محاولة التعويض عنو.بير في نشأة القمق النفسي لديو و يتمقاىا الطفل في أسرتو ليا أثر ك
عور الشعور بالعجز، الش : ىيأن القمق يرجع إلى ثبلث عناصر و  ني"ر يرى "ىو  :نير نظرية كارن هو  -2-6-2

  :العوامل تنشأ عن األسباب التاليةىذه بالعداوة، الشعور بالعزلة و 
 الحنان وأنو والعطف و  محروم من الحبفئ العاطفي في األسرة وشعور الطفل بأنو شخص منفرد و الد انعدام

 مخموق ضعيف وسط عالم عدواني متوحش ىو أىم مصادر القمق.
  طرة المباشرة وعدم العدل بين القمق لديو، فالسي ءيتمقاىا الطفل تؤدي إلى نشو كما أن بعض أنواع المعاممة التي

 ي النفس.فمشاعر القمق  وقضتالجو األسري العدائي كميا عوامل الطفل و  احتراماإلخبلف بالوعد، عدم األخوة و 
 طفل اإلحباط، فكل ىذا يجعل المن أنواع الحرمان و ما تشمل عميو ات و ضمتناقوما تحتويو من تعقيدات و  البيئة

ىذا العالم  اتجاهأنو مخموق ال حول لو و  الخيانةو  الحسدمميء بالغش والخداع و  ،ضيشعر أنو يعيش في عالم متناق
 2القوي العنيف.

 
  :جبميرنينظرية هندرسون و  -2-6-3
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الحالة  نجد المواقف من ىذهية معوقة تؤدي إلى الصراع النفسي، و يعتقد ىذان العالمان أن ىناك مواقف إحباط
عاىات البدن، كل ىذه المواقف  ،في العمل، أسموب التربية الخاطئ ، الفشل، الفشل في الحياة الزوجيةاالقتصادية

عندما تتراكم ىذه المشاعر تظير أثارىا في سموك الفرد مقة، و قعنيا سمسمة من ردود األفعال الماإلحباطية ينتج 
 الخارجي.

  :نظرية حساري ستاك سوليفان -2-6-4
ليا،  استحسانيمعدم الكبار ألعمال الطفل و  باستحسان" أن نفسية الطفل تتكون من النظام الخاص يرى "سوليفان

ة لو حتى يستطيع دائما التمتع بحاالتي ينالو  االستحسانإلى أنواع السموك التي ينال  االنتباهالذي يدفع بالطفل إلى و 
سموكي معين ويحتفظ بو طول حياتو، وأن  اتجاهو لذلك نظام  الطفل نتيجةيكسب وتجنب القمق والعقاب، و  االنشراح

ال يستطيع أن يدرك ن ظير القمق فإن الفرد ال يدري و ا  في المستقبل تؤدي إلى القمق، و  االتجاهأي خبرة تيدد النظام و 
عمى ذلك و  حدث لو بوضوح، فيو يقوم من غير وعي ببعض األعمال التي تؤدي إلى التقميل من ىذه الخبرة،يما 
   1.القمق ىو الوسيمة التي تمجأ إلييا النفس إلضعاف اإلدراكفإن 
 :نظرية التحميل النفسي -2-6-5

عقدة ات الطفولة وخاصة عقدة الحصى و خبر زعميا " فرويد" تربط بين القمق و إن مدرسة التحميل النفسي التي يت 
طره في ذلك "رانك" إلى عقدة ايشالجنسية و الذي يحيط بالرغبة الشعور بالذنب  خوف من فقدان الجياز التناسمي أوال

ما كمو أمن ليترك عال، وقد ينفصل الطفل عن أمو و فة بالنسبة لمطالميبلد، إذ في رأيو أن عممية الوالدة عممية قاسي
التحميل  االتجاهأما  الضوضاء فتوضع بذور القمق أثناء عممية الوالدة،و يدخل في عالم مميء بالضجة وطمأنينة و 

لوالديو، حيث كان الطفل معتمدا كل  االجتماعيةالجديد فيرجع أسباب القمق إلى خبرات الطفولة في عبلقة الطفل 
غيرىا من العوامل التي و  فقدان الحبأن تعرض الطفل لئلىمال والحرمان و و  عمى الكبار في سد حاجاتو االعتماد
 2.ي بالقمقبالتالالشعور بفقدان األمن الذي يخافو، و  ستثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 :عالج القمق-2-7
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يمكن عبلج القمق بالطرق  حسب وسائل العبلج المتاحة إذشدة القمق و  حسبيختمف عبلج القمق حسب الفرد و  
  :التالية

 :العالج النفسي -2-7-1
يتم بالعمل عمى إعادة المريض إلى حالتو األصمية في الشعور اإليحاء والتوجيو، و  يعتمد عمى التشجيع،و  

بالتالي لتي يتقبميا دون نقد أو مقاومة و األفكار اوالتوجييات و  اآلراءالنفسي أو أن نبث فينفسو بعض  باالطمئنان
أن نقدم ء و في القبمية لمشفا اعتقاده، كما يمكن لنا أن نضاعف لو حقيق ما يعانيو من التوتر النفسيتساعده عمى ت
 لو النصائح.

 :االجتماعيالعالج  -2-7-2
الرياضي، وينصح  انفعاالتو  لآلالممن الميراث المسببة المريض من مكان الصراع النفسي، و يعتمد عمى إبعاد  

 .العائمي أو مكان العمل االجتماعيالوسط عادة بتغيير الوضع و 
 :العالج الكيميائي -2-7-3
، ثم بعد ميدئة في بادئ األمرالو  المنومة ذلك بإعطاء بعض العقاقيرلعبلج و تولى أىمية معتبرة ليذا النوع من ا 

العقاقير تحت  في حالة القمق الشديد فبل مانع من إعطاء المريض بعضة الجسمية يبدأ العبلج النفسي، و الراح
 العصبي.ذلك لمساعدتو عمى تقميل التوتر إشراف طبيب مختص و 

 :العالج السموكي لمقمق -2-7-4
ة بحيث ينبو المثير لمقمق بدرجات متفاوتة من الشد المنبو " ثم يقدم لواالسترخاءعمى عممية " المريضذلك بتدريب و  

 .االنفعالمختمف درجات القمق و 
 :العالج الكهربائي -2-7-5
 بيةئااكتأثبتت التجارب أن الصدمات الكيربائية ال تفيد في عبلج القمق النفسي إال إذا كان يصاحب ذلك أعراض  

 .ةالمنبو الكيربائي يفيد أحيانا في بعض حاالت القمق المصحوبة بأعراض جسمي، و االكتئابىنا سيختفي شديدة، و 
 :العالج الجراحي -2-7-6

مجأ عادة إلى العممية ىناك بعض الحاالت من القمق النفسي التي ال تتحسن بالطرق العبلجية السابقة، لذلك ي 
، باالنفعالخاصة الذلك عن طريق قطع األلياف العصبية ى مستوى المخ لتقميل شدة القمق و التي تكون عمالجراحية و 

 1.التأثر بياالمؤلمة و  لبلنفعاالتيصبح الفرد غير قابمة ف

 

 :الصةخ -
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التجارب التي قام بيا عمماء النفس بات القمق من أخطر األمراض النفسية التي يتعرض بعد الدراسات واألبحاث و 
لقد العوالم الفضائية واألجرام السماوية و  اكتشافليا إنسان ىذا العصر التكنولوجي المتقدم بسرعة جنونية نحو 

ودراساتيم تنوعت تفسيرات الناس ليذا المرض النفسي حسب معموماتيم عمماء النفس في تعريف القمق و  أختمف
 االعتمادالمفكرين حول المقومات التي يمكن لمشخص العمماء والفبلسفة و  أراء اضطربتت و ض، كما تناقوأبحاثيم

في  اتاضطرابو  ستجابةا خمق أن القمق يمعب دورا فعاال في فيو مما لشكمييا لمتخمص من مرض القمق النفسي، و ع
 وظائف جسم اإلنسان.
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 تمهيد:  -
إن البحوث العممية ميما كانت اتجاىاتيا وأنواعيا فيي تحتاج إلى منيجية عممية منظمة لموصول إلى نتائج 

 البحث وتزويد المعرفة العممية بأشياء جديدة.
إن طبيعة مشكل البحث ىي التي تحدد لنا المنيجية العممية المتبعة والتي تساعدنا في معالجتيا وموضوع 
البحث الذي نحن بصدد دراستو يحتاج إلى كثير من الدقة والوضوح في عممية تنظيم الخطوات الميدانية الالزمة 

عناىا في ىذه الدراسة ومن اجل الحصول عمى وفي ىذا الفصل سنحاول أن نوضح أىم اإلجراءات الميدانية التي اتب
نتائج يمكن الوثوق بيا واعتبارىا نتائج موضوعية قابمة لمتجربة مرة أخرى وبالتالي الحصول عمى نفس النتائج 
األولى، وكما ىو معروف فإن ما يميز أي بحث عممي ىو مدى قابميتو لمموضوعية العممية ىذا ال يمكن أن يتحقق 

 باحث منيجية عممية دقيقة وموضوعية. إال إذا اتبع ال
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 الدراسة االستطالعية: -31-

إن الدراسة االستطالعية خطوة ىامة وضرورية يجب القيام بيا في أي بحث عممي باعتبارىا القاعدة األساسية 
المختمفة وبالتالي تحديد لمبحث الميداني، وتعمل عمى تعميق المعرفة بالموضوع المراد دراستو والكشف عن جوانبو 

 اإلطار العام الذي تجري فيو الدراسة الميدانية.
 ( يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية عمى المؤسسات:01الجدول ) -

 النسبة المئوية العدد المؤسسة
 % 72 8 بعزيز محمد
 % 30 9 سي الحواس
 % 27 8 محمد الفالح

 % 16 5 الرائد سي لخضر
 % 100 03 المجموع

 وتتكون من الدراسة األساسية: -32-

 المنهج: -32-1-
أن المنيج في البحث العممي يعني مجموعة من القواعد واألسس التي يتم وضعيا من أجل الوصول إلى الحقيقة 

 .1وىي الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكل لموصول إلى الحقيقة والمنيج يختمف باختالف الموضوع
أجل التحميل والدراسة الشكمية لطبيعة الموضوع المقترح فإننا اعتمدنا عمى المنيج الوصفي حيث انو عبارة ومن 

عن استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر التعميمة أو النفسية كما ىي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصيا 
زيان ىو عبارة عن مسح شامل  وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا، فالمنيج الوصفي حسب محمد

لمظواىر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين ووقت محدد بحث يحاول الباحث كشف ووصف األوضاع 
 2.القائمة واالستعانة بما يصل إليو في التخطيط لممستقبل

والرياضية في التخفيف ومن أجل القيام ببحثنا ىذا اعتمادنا عمى المنيج الوصفي لمكشف عن دور التربية البدنية 
فالتطورات األولى قد حدثت في ميدان الوصف ، من حدة القمق لدى تمميذ المرحمة النيائية في التعميم الثانوي

واألسئمة التي طرحت كانت تحمل تضمينات وصفية لمبحث فكميا تبحث في نسبة القمق لدى التمميذ المقبمين عمى 
البدنية ليذا القمق لدييم والمنيج الوصفي مرتبط منذ نشأتو بالدراسات  شيادة البكالوريا ونسبت تخفيف التربية

 المتعمقة بالمجاالت اإلنسانية ومازال ىذا ىو األكثر استخداما في الدراسات اإلنسانية حتى اآلن.
 متغييرات البحث: -32-2-

                                                             
 .89ص  -.5995 ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية -.منهج البحث العممي -.عمار بوحوش، محمد دنيبات  1
 .558ص  -.5990 ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية -.البحث العممي مناهجه وتقنياته -.محمد زيان  2
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التربية  ممارسة والمتغير المستقل في بحثنا ىو: في وجوده عمى المتغير التابع وىو الذي يؤثر المتغير المستقل: /1
 .البدنية والرياضية

القمق لدى تالميذ المرحمة  والمتغير التابع في بحثنا ىو: وىو الذي يتأثر بوجود المتغير المستقل المتغير التابع: /2
 .النيائية
" الثالثة ثانوي"لوريا اكشيادة البالتالميذ المقبمين عمى ن المجتمع األصمي لبحثنا مكون من إ :المجتمع -32-3-

فالح، ومتقنة الرائد سي محمد، سي الحواس، الرائد محمد  بعزيز وموزعين عمى أربع ثانويات ىيخضرية لدائرة األ
 تمميذ مقبل عمى الشيادة البكالوريا. 833ــ لخضر والذي يقدر عددىم بـ

الباحث ويعرفيا محمد مكي بأنيا "مجموعة من تعتبر العينة في البحوث المسحية أساس عمل  العينة: -32-4-
 . 1األفراد يبني عمييم الباحث عمال وىي مأخوذة من المجتمع األصمي وتكون ممثمة لو تمثيال صادقا

ولقد تما اختيارنا لعينة البحث عشوائيا والتي ليا عالقة مباشرة بموضوعنا وذلك ألنيا ابسط الطرق الختيار 
من المجتمع األصمي  %53متكافئة لكل أفراد المجتمع بالظيور وتتكون ىذه العينة من العينة التي تعطي فرص 

 بطريقة عشوائية سواء عمى الجنسين ذكور أو إناث. 833تمميذ من  83أي 
 ( يمثل توزيع العينة عمى المؤسسات:02جدول ) -

 عدد العينة المؤسسة
 73 بعزيز محمد
 73 سي الحواس
 73 محمد الفالح

 73 الرائد سي لخضر
 80 المجموع

من أجل التحقق من صحة الفرضيات والتي تم تسطيرىا لموصول إلى اليدف الذي  مجاالت البحث: -3-2-5
 نريد الوصول إليو قمنا بتحديد ثالث مجاالت وىي:

لعينة  من المجتمع %53تمميذ وأخذنا نسبة  833تكون المجال البشري لمجتمع بحثناعمى  المجال البشري: /1
 تمميذ مقبمين عمى شيادة البكالوريا. 83 بعثتنا أي

قمنا ببحثنا في دائرة األخضرية في أربع ثانويات وىي بعزيز محمد، سي الحوس، محمد فالح،  المجال المكاني: /2
 الرائد سي لخضر.

الفترة قمنا بجمع أطمق البحث في بداية شير فيفري وأنتو في أواخر شير أفريل خالل ىذا  المجال الزمني: /3
 المعمومات الالزمة المتحصل عمييا من االستبيان وتحميميا.

 أدوات البحث: -32-6-
                                                             

 .99ص  -.5990 ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية -.محاضرات في عمم النفس التربوية  -.محمد مكي  1
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 االستبيان: /1
ىو عبارة عن مجموعة من األسئمة مرتبطة بطريقة منيجية حسب موضوع البحث، يعدىا الباحث ويقدميا إلى 

فرضيات الباحث وقد استعنا في بحثنا ىذا عمى نوع العينة المختارة من أجل جمع المعمومات التي تنفي أو تثبت 
 واحد من أنواع األسئمة وىي األسئمة المعمقة.

 األسئمة المعمقة: /2
ىي أسئمة بسيطة في أغمب األحيان تكمن خاصيتيا في تحديد اإلجابة مسبقة وتحديدىا يعتمد عمى أفكار 

أو اختيار  مستجوب اإلجابة بنعم أوال صحيح أو خطأالباحث وأغراض البحث والنتائج المتوخات منو إذ يطمب من ال
 اإلجابة المالئمة.

 تحكيم االستبيان: 3-2-7
بعد صياغتنا لالستبيان قمنا بتسميم نسخة منو لألستاذ المأطر الكريم الدكتور بوحاج لتصحيح وترتيب األسئمة 
حسب فرضيات بحثنا وقد تم فعال تحديد بعض عبارات األسئمة من طرف األستاذ كما قدمنا نسختين إلى أساتذتنا 

 تبيان موحد.الرياضية فخرجنا باسعموم وتقنيات النشاطات البدنية و بمعيد 

 :الوسائل اإلحصائية -3-2-8
 .1عمم اإلحصاء ىو ذلك العمم الذي يبحث في جميع البيانات وتنظيميا وعرضيا واتخاذ القرارات بناءا عمييا

إن ىدف الدراسة اإلحصائية ىو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية ذات الداللة التي تساعدنا في تحميل وتفسير 
 .مدى صحة الفرضيات

 "2كا"النسب المئوية واختبار كاف تربيع  ىي: قانونفي بحثنا  والمعادالت اإلحصائية المستعممة 

النسبة المئوية = 
 عدد التكرارات

 العدد الكمي لمعينة
 X 100 

 طريقة اإلحصاء بالدرجة المئوية:

الدرجة المئوية = 
 عدد التكرارات

العدد الكمي لمعينة
 X 360 

 
": يسمع لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختمف النتائج المحصل عمييا من خالل 2كا* اختبار كاف تربيع "
 االستبيان وىي كما يمي:

                                                             

 .50ص -.5988 :بغداد -.مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية -.شامل كامل محمد ،قيس ناجي عبد الجبار  1
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 2(نت -ح)ت                         
 = مجموع                          2كا     

 نت                              

 : القيمة المحسوبة من خالل االختبار.2كا* 
 (.المشاهد( )الواقعية: عدد التكرارات الحقيقة )حت* 
 (.المتوقعة: عدد التكرارات النظرية )نت* 
 .α =.0.5 ":مستوى الداللةدرجة الخطأ المعياري " -
 1" تمثل عدد الفئات.هـ، حيث "1 -ن= هـ درجة الحرية  -

 :2* نموذج لكيفية حساب كا
 ".2(: نموذج لكيفية حساب "كا3.الجدول رقم ) -

 الحساب           
 2(نت -ح)ت نت -حت نت حت اإلجابات   

                         2(نت -ح)ت
 نت    

      نعم
      ال

            أحيانا

     المجموع
 
 2كا

 "؟هل تحب ممارسة التربية البدنية والرياضية "87 السؤال الموضح في تحميل النتائج ص* مثال: 
 ".2(: مثال تطبيقي لكيفية حساب "كا4.الجدول رقم ) -

 الحساب           
 2(نت -ح)ت نت -حت نت حت اإلجابات   

 2(نت -ح)ت
 نت

 =8>6 :559 78 84 8; نعم
 =8>6 :559 78- 84 :4 ال

   4> 4> المجموع
         5.05 

 2كا
 خالصة: -

                                                             

.4>ص6447ديوان المطبوعات الجامعية: الساحة المركزيةبن عكنون الجزائر، -.اإلحصاء والمقياس النفسي التربوي -مقدم عبد الحفيظ . 1  
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ونظرا لطبيعة  ةالبحث الميداني بإجراءاتإن نجاح أي بحث ميما كانت درجتو العممية مرتبط بشكل أساسي 
في  لية الرئيسية المدروسة كما حددنامشكمة بحثنا ىذا تطمب منا التعريف بالبحث ومنيجو المتبع والمناسب لإلشكا

عممية  في ةىذا الفصل عينة البحث والتي اخترناىا وتمثل المجتمع األصمي لمبحث، كما اخترنا األدوات الالزم
 تائج المتحصل عمييا من االستبيان الموزع عمى التالميذ.عرض وتحميل الن

 

 

 



.عرض وتحميل ومناقشة النتائج: الفصل الرابع  

 

41 

 :تمهيد -
ذات نتائج ممموسة نستطيع  قيـ كاف لزاما عمينا تحميميا لتصبح االستبيافما تحصمنا عمى النتائج الخاـ مف بعد

في  قراءتيا وذلؾ عف طريؽ عرضياقيـ نستطيع قراءتيا بسيولة لذا سنحاوؿ في ىذا الفصؿ أف نجعؿ ىذه النتائج 
عف طريؽ قراءتيا مف الجداوؿ والدوائر وتطبيؽ اختبار كاؼ تربيع عمييا لمعرفة الفروؽ اإلحصائية  وتحميميا جداوؿ

  بيف إجابات التالميذ في االستبياف.
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 :عرض وتحميل النتائج-4-1

 األول:عرض وتحميل النتائج المتعمقة بالمحور -4-1-1
 الرياضية ؟ىؿ تحب ممارسة التربية البدنية و  : 11السؤال رقم 
 معرفة إف كاف التمميذ يميؿ إلى ممارسة التربية البدنية والرياضية. :هالغرض من

 .يمثل نتائج السؤال األول من المحور األول (:05)الجدول رقم
 األجوبة                     

 السؤال
 ال نعم

 % ت % ت

 (11رقم ) سؤالال
47 

65.29 
90 

4.29  79  79 
 

 

 
 

 

 

 

 انالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية المبينة أعاله أف األغمبية الساحقة مف تالميذ المرحمة النيائية البكالوري التحميل: -
أما الفئة  %65.2:ػالرياضية وذلؾ مف خالؿ النسبة التي أجابت بنعـ والتي قدرت بممارسة التربية البدنية و تحب 

عند  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) .%4.2الرياضية فيي قميمة وممثمة بنسبة التحب ممارسة التربية البدنية و  التي
( وجدنا أنو أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت 2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92مستوى الداللة 

(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 5778( المحسوبة )2اك)
    .تدعـ إجاباتيـ بنعـ أي أنيـ يحبوف ممارسة التربية البدنية والرياضية، حيث أنيا التالميذإحصائية بيف إجابات 

مف خالؿ ىذه المعطيات يمكف القوؿ أف التالميذ المقبميف عمى شيادة البكالوريا يحبوف ممارسة  :االستنتاج -
  .ال(%4.2-نعـ  %65.2الرياضية وىذا ما تظيره النتائج )و  التربية البدنية

 

 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

24.5 4.57 9.92 91 

92,50% 

7,50% 

 -ت ب ر-يبين مدى حب التالميذ لممارسة (: 01)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 ؟الرياضيةمارس التربية البدنية و : ىؿ ترتاح حيف ت 12السؤال رقم 
 الرياضية.ميذ اتجاه حصة التربية البدنية و التممعرفة شعور  الغرض منه:
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ الثاني مف المحور األوؿ (:90)الجدوؿ رقـ 

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (12رقم ) سؤالال
41 

55.42 
96 

11.52  79  79 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
أف عدد كبير مف التالميذ يشعروف باالرتياح أثناء ممارسة التربية خالؿ الدائرة النسبية  نالحظ مفالتحميل:  -

بينما تبمغ نسبة مف ال يشعروف بالراحة أثناء ممارسة  %55.42البدنية والرياضية وىذا ما تبينو نسبتيـ البالغة 
حساب عمى النتائج المسجمة و  9.92عند مستوى الداللة  (2اكوعند تطبيؽ اختبار )تالميذ، مف ال%11.52النشاط ب

( 2اك)( في حيف كانت 48715( المحسوبة )2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكقيمة )
، حيث أنيا تدعـ التالميذ(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)المجدولة 

 بأنيـ يشعروف بالراحة أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية. إجاباتيـ
مف خالؿ ىذه المعطيات يمكف القوؿ أف أغمبية التالميذ المقبميف عمى شيادة البكالوريا يشعروف  :االستنتاج -

 .(2اك) واختبار النسب المئويةضية وىذا ما بينتو الرياأثناء ممارسة التربية البدنية و  بالراحة

 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

75.92 4.57 9.92 91 

88,75% 

11,25% 

-       يمثل مدى شعور التاميذ بالراحة أثناء ممارسة (: 02)الشكل رقم
 -ت ب ر

 نعم

 ال
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 ؟الرياضيةرؾ وأنت تمارس التربية البدنية و ما ىو شعو  : 13السؤال رقم 
 معرفة إف كانت التربية البدنية والرياضية تيدئ التمميذ أـ تجعمو يتعصب. الغرض منه:
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ الثالث مف المحور األوؿ :(17)الجدول رقم

 األجوبة             
 السؤال

 متعصب هادئ
 % ت % ت

 (13رقم ) سؤالال
04 

45.42 
14 

51.52  79  79 
 
 
 
 

 
أثناء ممارسة التربية البدنية  نالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية أف نسبة التالميذ المذيف يشعروف باليدوء التحميل: -
عند مستوى  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) .%51.52وىي تفوؽ بكثير المذيف يشعروف بتعصب%45.42تبمغ الرياضيةو 

( 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92الداللة 
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 26745المحسوبة )
 .بأنيـ يشعروف باليدوء وىـ يمارسوف التربية البدنية والرياضية ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذبيف إجابات 

التالميذ المقبميف عمى  الرياضية تيدئ أو تشعركننا القوؿ أف التربية البدنية و مف خالؿ المعطيات يم :االستنتاج -
 .شيادة البكالوريا باليدوء أثناء ممارستيا

 

 
 ؟مف تفكيرؾ الدائـ في البكالوريا الرياضية تقمؿىؿ التربية البدنية و  :(14)السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

50.72 4.57 9.92 91 

78,75% 

21,25% 

 -ت ب ر-يمثل طبع التمميذ أثناء ممارسة (: 03)الشكل 

 هادئ

 متعصب
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الرياضية قادرة عمى أبعاد التمميذ عف تفكيره الدائـ في امتحاف و معرفة إف كانت التربية البدنية  الغرض منه:
 البكالوريا.

 .يمثؿ نتائج السؤاؿ الرابع مف المحور األوؿ (:18)الجدول رقم
 األجوبة             

 السؤال
 ال نعم

 % ت % ت

 (14رقم ) سؤالال
29 

05.2 
49 

44.2  79  79 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
الرياضية تقمؿ مف الميذ يروف أف التربية البدنية و مف الت %05.29نسبةنالحظ مف خالؿ الدائرة أف  التحميل: - 

عند مستوى الداللة  (2اكوعند تطبيؽ اختبار )، اليروف ذلؾ %44.29تفكيرىـ المستمر في شيادة البكالوريا بينما 
( المحسوبة 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92

(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 5)
 بأف التربية البدنية والرياضية تقمؿ مف تفكيرىـ المستمر في البكالوريا. ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذ

ومف خالؿ النتائج يمكف القوؿ أف التربية البدنية والرياضية تستطيع أف تبعد التمميذ عف تفكيره الدائـ  :االستنتاج- 
 .والمستمر في شيادة البكالوريا

 
 

 ؟الرياضية عف جو الدراسة:ىؿ تبعدؾ حصة التربية البدنية و (15) السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

2 4.57 9.92 91 

62,50% 

37,50% 

في التخفيف عمى التالميذ من تفكيرهم  -ت ب ر-مدى مساهمة (: 04)الشكل
 الدائم في البكالوريا

 نعم

 ال
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الرياضية تبعد التالميذ عف الوسط الدراسي أي إف كاف التمميذ ينسى معرفة إف كانت التربية البدنية و  الغرض منه:
 الرياضية.اسي وىو يمارس التربية البدنية و ضغوط األسبوع الدر 

 .يمثؿ نتائج الخامس األوؿ مف المحور األوؿ (:19)الجدول رقم

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (15رقم ) سؤالال
25 

02 
55 

42  79  79 
 

 

 

 
الرياضية البدنية و  مف التالميذ ترى أف حصة التربية%02نالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية أف نسبة  التحميل: -

عمى النتائج 9.92عند مستوى الداللة ( 2اك) وعند تطبيؽ اختبار ،ال ترى ذلؾ %42تبعدىـ عف جو الدراسة بينما
( في حيف 772( المحسوبة )2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )المسجمة و 

، حيث أنيا التالميذ(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)( المجدولة 2اك)كانت 
تبعدىـ عف جو الدراسة أو تنسييـ في أسبوع كامؿ مف الدروس التربية البدنية والرياضية  حصة بأف تدعـ إجاباتيـ

 النظرية.
جو  عف الرياضية تبعد أغمبية التالميذالقوؿ أف حصة التربية البدنية و  ومف خالؿ النسب يمكف :االستنتاج -

 .ييـ في أسبوع دراسي مميء بالدروسالدراسة أو تنس
 

 

 ؟الرياضيةيحيف موعد حصة التربية البدنية و ىؿ تنتظر متى  :16رقمالسؤال 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

4.5 4.57 9.92 91 

65% 

35% 

 التالميذ عن جو الدراسة -ت ب ر-يمثل مدى ابعاد (: 05)الشكل رقم

 نعم

 ال
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 ضية فينتظر موعدىا. الريايذ يحب ممارسة التربية البدنية و معرفة إف كاف التمم :الغرض منه
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ السادس مف المحور األوؿ (:11)الجدول رقم

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (16رقم ) سؤالال
20 

49 
57 

49  79  79 
 

 

 

 

نتظر موعد حصة التربية البدنية مف التالميذ ت %49نالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية أف نسبة  التحميل: -
ال %49الرياضية بينما ىناؾ نسبة مى حب التالميذ لتربية البدنية و الرياضية وىذا أف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عو 

حساب قيمة عمى النتائج المسجمة و  9.92عند مستوى الداللة  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) ينتظروف موعد الحصة،
( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 1278( المحسوبة )2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اك)
بنعـ  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذ(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)

 أي أنيـ ينتظروف موعد الحصة. 
الرياضية وىذا ما دلت عميو التربية البدنية و  ومف ىذا نستنتج أف نسبة كبيرة مف التالميذ تنتظر حصة االستنتاج: -

وبتالي فإف التالميذ يحبوف ممارسة التربية البدنية والرياضية لذا  (2اك)ودؿ عميو اختبار (%49-%49النسب)
 .ينتظرونيا

 

 

 إذا كانت اإلجابة نعـ أي أف التمميذ ينتظر الحصة فما ىو السبب؟ :(17) السؤال رقم

70% 

30% 

 يبين نسبة المنتظرين لمحصة والغير منتضرين (: 06)الشكل رقم 

 نعم

 ال

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

15.5 4.57 9.92 91 
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 الرياضية .التالميذ لحصة التربية البدنية و معرفة سبب انتظار  :هالغرض من
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ السابع مف المحور األوؿ :(11)الجدول رقم 

             
 األجوبة

 السؤال

طريقة لالسترخاء  االبتعاد عن جو الدراسة
 المعب واالستمتاع مع الزمالء والترفيه

 % ت % ت % ت

(17رقم ) السؤال  
12 

15.42 
74 

25.42 
15 

55.29  50.00  50.00  50.00 
 
 
 
 

 

دنية نالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية أف نسبة كبيرة مف التالميذ ترى أف سبب ممارستيـ لتربية الب التحميل: -
األولى ترى  كما توجد نسبة ثانية وىي أقؿ مف%25.42االسترخاء حيث بمغت ىذه النسبة الترفيو و والرياضية ىو 

 أف في حيف نسبة أخرى منيـ ترى %55.29االستمتاع مع الزمالء حيث بمغت ىذه النسبةأف السبب ىو المعب و 
عند مستوى  (2اكوعند تطبيؽ اختبار )، %15.42االبتعاد عف جو الدراسة حيث بمغت ىذه النسبة  ىو السبب

( 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92الداللة 
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 57991)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 237458المحسوبة )
بأف سبب ممارستيـ لمتربية البدنية والرياضية ىوالمعب واالستمتاع مع  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذبيف إجابات 

 الزمالء.
مف خالؿ ىذه النتائج نستنتج أف أغمب التالميذ يمارسوف التربية البدنية والرياضية بغرض المعب االستنتاج: -

 .واالستمتاع مع الزمالء
 
 

 لديؾ؟ لنرفزةوااضية دور في تخفيؼ حالة التوتر ىؿ لمتربية البدنية والري :(8) السؤال رقم

 2اك
ةالمحسوب  

المجدولة 2اك مستوى  
 الداللة

 درجة الحرية

54.725 2.661 9.92 95 

18,75% 

22,50% 58,75% 

 -ت ب ر-يبين سبب ممارسة التالميذ لـ (: 07)الشكل رقم 

 االبتعاد عن جو الدراسة

 اللعب و االستمتاع مع الزمالء

 طريقة لالسترخاء و الترفيه
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 النرفزة لدى التالميذ.كانت التربية البدنية والرياضية تزيؿ التوتر و معرفة إف  :الغرض منه
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ الثامف مف المحور األوؿ (:12) الجدول رقم

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (18رقم ) سؤالال
05 

44.29 
15 

55.29  79  79 
 
 
 
 

 
أو    ة تزيؿ الرياضيتالميذ ترى أف التربية البدنية و مف ال %44.29نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة  التحميل: -

يعاني منيا التالميذ المقبميف عمى شيادة البكالوريا بينما ىناؾ فئة أخرى مف النرفزة التي تخفؼ مف حالة التوتر و 
عمى النتائج  9.92عند مستوى الداللة ( 2اكوعند تطبيؽ اختبار ) ،%55.29التالميذ ال ترى ذلؾ وىي تمثؿ نسب 

( في حيف 2472المحسوبة )( 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )المسجمة و 
حيث أنيا  التالميذ(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)( المجدولة 2اك)كانت 

 .لمتربية البدنية والرياضية دور في إزالة التوتر والنرفزة لدى التالميذبأف  تدعـ إجاباتيـ
النرفزة لدى دور كبير في التخفيؼ مف التوتر و الرياضية البدنية و ىذا نستنتج أف لمتربية ومف خالؿ  االستنتاج: -

 التالميذ.
 

 

 ؟أسبوعيا أـ تريد حصص إضافية الرياضيةفي بحصة واحدة لمتربية البدنية و ىؿ تكت :(19)لسؤال رقم ا

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

57.5 4.57 9.92 91 

77,50% 

22,50% 

 يمثل ازالة حالة التوتر والنرفزة لمتالميذ(: 08)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 األسبوع.: معرفة إف كاف التمميذ يريد ممارسة حصص إضافية لمتربية البدنية والرياضية خالؿ هالغرض من
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ االتاسع مف المحور األوؿ (:13)الجدول رقم

 األجوبة             
 السؤال

 أريد حصص إضافية نعم أكتفي
 % ت % ت

 (19رقم ) سؤالال
40 

72 
77 

22  79  79 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
مف التالميذ تريد حصة إضافية رغـ أف البرنامج الدراسي مكتظ  %22نالحظ مف خالؿ النتائج أف نسبة التحميل: -

تكتفي بحصة واحدة وىذا دليؿ عمى حب التالميذ لحصة التربية  %72وىي النسبة الكبيرة مف التالميذ بينما نسبة 
( 2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92عند مستوى الداللة  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) البدنية والرياضية.

(، 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 178( المحسوبة )2اك)مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  أصغر اوجدنا أني
متقاربة بيف ، ألف نسبة اإلجابة كانت التالميذتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات  ال وبالتالي ىي

- أريد حصص إضافية%22المذيف يريدوف حصة إضافية والمذيف يكتفوف بحصة واحدة حيث كانت النسب)
 (أكتفي بحصة واحدة72%
رغـ اكتظاظ برنامج  التالميذ يريدوف حصص إضافية عدد كبير مف مف ىذه المعطيات نستنتج أف االستنتاج: -

 السنة الثالثة ثانوي.
 
 
 
 :النتائج المتعمقة بالمحور الثانيعرض وتحميل  -4-1-2

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

9.5 4.57 9.92 91 

45% 

55% 

 -ت ب ر-يمثل رأي التالميذ في حصة اضافية لـ(: 09)الشكل رقم 

 نعم أكتفي

 أريد حصص اضافية 
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 ؟باقتراب موعد امتحاف البكالوريا ما ىو شعورؾ :(11) رقم السؤال
 معرفة إف كاف التالميذ يشعروف بالتوتر أـ ال. :(11) الغرض من السؤال

 .يمثؿ نتائج السؤاؿ األوؿ مف المحور الثاني :(14الجدول رقم )
 األجوبة             

 السؤال
 غير متوتر متوتر

 % ت % ت

 (11رقم ) سؤالال
04 

54.42 
14 

10.52  79  79 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
مف التالميذ المقبميف عمى شيادة البكالوريا يشعروف بالتوتر  %54.42نالحظ مف خالؿ الدائرة أف نسبة  التحميل: -

أكبر مف القيمة المجدولة،  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و الناتج عف اقتراب موعد البكالوريا
عند  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) منيـ ال تشعر بالتوتر وىي نسبة صغيرة مقارنة بالنسبة األولى%10.52بينمانسبة

(، وبالتالي ىي 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 36745( المحسوبة )2اك)حيث بمغت  9.92مستوى الداللة 
بأنيـ يشعروف بالتوتر باقتراب  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 

 .موعد البكالوريا
باقتراب  أف األغمبية الساحقة مف التالميذ يعانوف مف التوترلقوؿ نستطيع ا خالؿ ىذه النتائج ومف االستنتاج: -

 .موعد البكالوريا
 

 

 ؟الرياضية مف التوتر لديؾىؿ تخفؼ التربية البدنية و  :(12) السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

40.72 4.57 9.92 91 

83,75; 84% 

16,25; 16% 

 يبين التوتر لدى التالميذ -10-الشكل رقم

 متوتر

 غير متوتر
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 الرياضية تزيؿ التوتر لدى التالميذ.معرفة إف كانت التربية البدنية و  :الغرض منه
 .يمثؿ نتائج الثاني األوؿ مف المحور الثاني (:15)الجدول رقم 

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (12رقم ) سؤالال
25 

45.29 
55 

54.29  79  79 
 
 
 
 

 

بية البدنية والرياضية تزيؿ الميذ يروف أف التر مف الت%45.29مف خالؿ الدائرة النسبية أف نسبة نالحظ التحميل: -
عند مستوى الداللة ( 2اكوعند تطبيؽ اختبار ) ،اليروف ذالؾ %54.29تخفؼ مف حالة التوتر لدييـ بينما نسبةأو 

( المحسوبة 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و 9.92
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 1672)

 .تخفؼ مف حالة التوتر لدييـبأف التربية البدنية والرياضية تزيؿ أو  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذ
الرياضية تزيؿ أو تخفؼ مف التوتر ألغمبية التالميذ المقبميف عمى يمكف القوؿ أف التربية البدنية و إذا  االستنتاج: -

 البكالوريا.
 

 

 ؟الرياضية أـ تمارسيا مرغماستمتع بممارسة التربية البدنية و ىؿ ت :(13)السؤال رقم

72,5; 72% 

27,5; 28% 

 لمتوتر -ت ب ر-يبين مدى ازالة (: 11)الشكل رقم 

 نعم

 ال

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

10.5 4.57 9.92 91 
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الرياضية لحبيـ ليا أـ أنيـ يمارسونيا مرغميف ألنيا و  الميذ يمارسوف التربية البدنيةمعرفة إف كاف الت :الغرض منه
 ضمف البرنامج التربوي.

   .يمثؿ نتائج السؤاؿ الثالث مف المحور الثاني (:16)الجدول رقم 
 األجوبة             

 السؤال
 ال نعم

 % ت % ت

 (13رقم ) سؤالال
44 

61.52 
94 

5.42  79  79 
 
 
 
 

 
الرياضية الميذ يمارسوف التربية البدنية و الدائرة النسبية أف نسبة كبيرة مف التنالحظ مف خالؿ الجدوؿ و  التحميل: -

 مقارنة بالنسبةبينما ىناؾ نسبة صغيرة جدا %61.52لالستمتاع حيث بمغة نسبة مف يمارس الرياضة لالستمتاع
عند ( 2اكوعند تطبيؽ اختبار ) ،مف التالميذ%5.42الرياضية مرغمة بحيث تمثؿ األولى تمارس التربية البدنية و 

أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و 9.92مستوى الداللة 
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 54745( المحسوبة )2اك)

لالستمتاع وليس  الرياضيةبأنيـ يمارسوف التربية البدنية و  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذإحصائية بيف إجابات 
 مرغميف.

البدنية والرياضية مف خالؿ المعطيات نستنتج أف األغمبية الساحقة مف التالميذ تمارس التربية االستنتاج: -
 .لالستمتاع وليس ألنيا إجبارية في المنظومة التربوية

 ؟الرياضيةالبدنية و  ما ىو شعورؾ عند غياب أستاذ التربية :(14) السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

27.72 4.57 9.92 91 

91,25; 91% 

8,75; 9% 

 -ت ب ر-يمثل ارادة التالميذ في ممارسة (: 12)الشكل رقم 

 استمتع

 أمارسها مرغما
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 الرياضية.ند غياب أستاذ التربية البدنية و معرفة رد فعؿ التمميذ وشعوره ع :هالغرض من
  .الرابع مف المحور الثانييمثؿ نتائج السؤاؿ  (:17)الجدول رقم 

             
 األجوبة

 السؤال

 ال شيء الغضب الفرح

 % ت % ت % ت

(14رقم )السؤال   
6 

11.52 
25 

45.29 
14 

10.52  50.00  50.00  50.00 
 
 
 
 
 

 
الرياضية فيناؾ نسبة ند غياب أستاذ التربية البدنية و نالحظ مف خالؿ الدائرة النسبية رد فعؿ التالميذ ع التحميل: -

 %10.52بينما ىناؾ فئة أقؿ منيا ال تبدي أي شعور وتمثؿ نسبة%45.29كبيرة منيـ تشعر بالغضب وقد بمغت 
( عمى النتائج المسجمة 2اكوعند تطبيؽ اختبار ) .%11.52وىناؾ فئة أخرى صغيرة تشعر بالفرح وتمثؿ نسبة

( في حيف كانت 55756( المحسوبة )2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )و 
، حيث أنيا تدعـ التالميذ(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 3784)( المجدولة 2اك)

 .الرياضيةالتربية البدنية و  أغمبية التالميذ يشعروف بالغضب عند غياب أستاذ بأف إجاباتيـ
 الرياضيةأستاذ التربية البدنية و  مف خالؿ النتائج نستنتج أف التالميذ يشعروف بالغضب عند غياب االستنتاج: -

 .وىذا يدؿ عمى حبيـ لممارسة ىذه المادة في المدرسة
 

 ؟كتأب واإلحباط لديؾالرياضية ليا دور في التخفيؼ مف االىؿ تعتقد أف التربية البدنية و  :(15) السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

22.20 2.661 9.92 95 

11,25; 11% 

72,5; 73% 

16,25; 16% 

 -ت ب ر-يمثل رد فعل التالميذ عند غياب أستاذ (: 13)الشكل رقم 

 الفرح

 الغضب

 ال شيء
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 اإلحباط لدى التالميذ.ضية دور في التخفيؼ مف االكتأب و الريامعرفة إف كاف لمتربية البدنية و  :هالغرض من
  .يمثؿ نتائج السؤاؿ الخامس مف المحور الثاني :(18)الجدول رقم 

 األجوبة             
 السؤال

 ال نعم
 % ت % ت

 (15رقم ) سؤالال
05 

52 
15 

12  79  79 
 

 

 

 

الرياضية ليا التربية البدنية و تالميذ ترى أف مف ال%52الدائرة النسبية أف نسبةنالحظ مف خالؿ الجدوؿ و  التحميل: -
وعند تطبيؽ  مف التالميذ.%12في التخفيؼ مف االكتأب واإلحباط بينما ىناؾ نسبة أخرى ال ترى ذالؾ وتمثؿ ردو 

أكبر مف القيمة  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92عند مستوى الداللة  (2اكاختبار )
(، وبالتالي ىي تبيف وجود 3784)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 3972المحسوبة )( 2اك)المجدولة، حيث بمغت 

دور في  الرياضيةبأف لمتربية البدنية و  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذفروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 
 تخفيؼ االكتئاب واإلحباط لدى التالميذ.

لمتربية البدنية والرياضية دور في التخفيؼ مف االكتئاب واإلحباط مف خالؿ المعطيات نستنتج أف  االستنتاج: -
 .(2اك)لدى التالميذ وىذا ما بينتو النتائج واختبار

 
 

 

 ؟ دؼ مف ممارستؾ لمتربية البدنية والرياضية: ما ىو الي(16) السؤال رقم

85; 85% 

15; 15% 

 في تخفيف االكتأب واالحباط -ت ب ر-يمثل دور(: 14)الشكل رقم 

 نعم

 ال

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

46.5 4.57 9.92 91 
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 .ميذ مف ممارسة التربية البدنية والرياضيةمعرفة ىدؼ التال :هالغرض من
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ السادس مف المحور الثاني (:19) رقمالجدول 

 األجوبة
 

 السؤال
 

تعمم مهارات  المياقة البدنية
 رياضية

االبتعاد عن جو 
 الدراسة

 الراحة النفسية

 % ت % ت % ت % ت

 
 (16) السؤال رقم

5  
6725 

9  
11725 

22  
27751 

44  
55  21  21  21  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مف أجؿ اكتساب الراحة النفسية  التربية البدنية والرياضية نالحظ أف نسبة كبيرة مف التالميذ يمارسوف التحميل: -

ثـ  %54.2تمييا نسبة التالميذ الذيف يمارسوف بيدؼ االبتعاد عف جو الدراسة بنسبة %22حيث أف نسبتيـ بمغت
وفي األخير ىدؼ المياقة البدنية بنسبة  %11.52التالميذ الذيف يمارسوف بيدؼ تعمـ ميارات رياضية بنسبة

 ا( وجدنا أني2اك) حساب قيمةعمى النتائج المسجمة و 9.92عند مستوى الداللة ( 2اكوعند تطبيؽ اختبار ) .0.52%
(، وبالتالي 7781)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 46735( المحسوبة )2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت 

التالميذ يمارسوف  بأف ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات 
 .التربية البدنية والرياضية بيدؼ الحصوؿ عمى الراحة النفسية

نستنتج مف خالؿ المعطيات أف األغمبية الساحقة مف التالميذ تمارس التربية البدنية والرياضية بيدؼ  االستنتاج:
 .الحصوؿ عمى الراحة النفسية

 
 ؟ البدنية والرياضيةرؾ قبؿ ممارسة التربية ما ىو شعو  :(17) السؤال رقم

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

70.42 4.51 9.92 94 

6,25; 6% 
11,25; 11% 

27,5; 28% 55; 55% 

 -ت ب ر-يمثل هدف التمميذ من ممارسة (: 15)الشكل رقم 

 اللياقة البدنية

 تعلم مهارات رياضية

 االبتعاد عن جو الدراسة

 الراحة النفسية
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 .يذ قبؿ ممارسة التربية البدنية والرياضيةمعرفة الحالة النفسية لمتالم :هالغرض من
 .يمثؿ نتائج السؤاؿ السابع مف المحور الثاني (:21)الجدول رقم

             
 األجوبة

 السؤال

 الراحة النفسية الممل االضطراب 

 % ت % ت % ت

(17رقم ) السؤال  
14 

10.52 
26 

44.42 
5 

19  50.00  50.00  50.00 
 
 
 
 

 

 
مف التالميذ يشعروف بالممؿ قبؿ ممارسة التربية  %44.42يتبيف لنا مف خالؿ المعطيات أف نسبة  التحميل: -

مف التالميذ يشعروف باالضطراب %10.52نتيجة أسبوع كامؿ مف الدروس النظرية بينماالرياضية وىذا و البدنية 
عند مستوى الداللة  (2اكوعند تطبيؽ اختبار )، مف التالميذ%19وىناؾ فئة قميمة تشعر بالراحة النفسية تمثؿ نسبة

( المحسوبة 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 57991)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 59731)

 بأف شعور التالميذ قبؿ ممارسة التربية البدنية والرياضية ىو الممؿ. ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذإجابات 
نستنتج مف خالؿ المعطيات أف التالميذ يشعروف بالممؿ قبؿ ممارسة التربية البدنية والرياضية أي بعد  االستنتاج: -

 أسبوع دراسي مميء بالدروس النظرية.
 

 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

26.41 2.661 9.92 95 

16,25; 16% 

73,75; 74% 

10; 10% 

 -ت ب ر-يمثل الحالة النفسية لمتالميذ قبل ممارسة (: 16)الشكل رقم 

 االضطراب

 الملل

 الراحة النفسية
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 ؟الرياضيةأثناء ممارسة التربية البدنية و  ما ىو شعورؾ :(18) السؤال رقم
 .الرياضيةأثناء ممارسة التربية البدنية و  معرفة الحالة النفسية لمتالميذ :هالغرض من

 .يمثؿ نتائج السؤاؿ الثامف مف المحور الثاني (:21) الجدول رقم
              الجواب

 السؤال
 الراحة النفسية الممل االضطراب 

 % ت % ت % ت

 (18رقم ) السؤال
2 

0.52 
4 

5.42 
05 

52  50.00  50.00  50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يتبيف لنا مف خالؿ المعطيات أف الحالة النفسية لمتالميذ قد تغيرت وتحسنت أثناء ممارسة التربية البدنية :التحميل -
 %19بينما كانت قبؿ الممارسة  %52الرياضية فقد أصبحت نسبة التالميذ الذيف يشعروف بالراحة النفسية و 

 %44.42بينما كانت قبؿ الممارسة %5.42الممؿ فصارت نسبة الممؿ أثناء الممارسة وتناقص كؿ مف االضطراب و 
عند مستوى  (2اكوعند تطبيؽ اختبار ) قبؿ الممارسة. %10.52بينما كاف %0.52أما االضطراب فتراجع إلى 

( 2اك)أكبر مف القيمة المجدولة، حيث بمغت  ا( وجدنا أني2اكحساب قيمة )عمى النتائج المسجمة و  9.92الداللة 
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 57991)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 96722المحسوبة )

شعور التالميذ أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية ىو الراحة  بأف ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذبيف إجابات 
 .النفسية

نستنج مف خالؿ المعطيات أف لمتربية البدنية والرياضية دور في تحسيف الحالة النفسية لمتالميذ  االستنتاج: -
 وتخفؼ االضطراب والممؿ لدييـ.

 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

60.55 2.661 9.92 95 

6,25; 6% 
8,75; 9% 

85; 85% 

 -ت ب ر-يمثل الحمة النفسية لمتالميذ أثناء ممارسة (: 17)الشكل رقم 

 االضطراب

 الملل

 الراحة النفسية
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 ؟حصة التربية البدنية و الرياضية : ما ىو شعورؾ بعد انتياء(19) لسؤال رقم
 معرفة الحالة النفسية لمتالميذ بعد انتياء الحصة. :هالغرض من

 .يمثؿ نتائج السؤاؿ التاسع مف المحور الثاني (:22) الجدول رقم
 األجوبة

 السؤال
 الممل االبتعاد عن الممارسة المقبمةالتشوق لمحصة  الراحة النفسية

 % ت % ت % ت % ت
 
(19) رقم السؤال  

24  
31 

45  
56725 

4  
5 

7  
8775  21  21  21  21 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
إلى أو تتشوؽ مف التالميذ تنتظر %20.52الرياضية أف نسبةعد انتياء حصة التربية البدنية و نالحظ ب التحميل: -

مف التالميذ الذيف يشعروف بالراحة النفسية بعد الممارسة ثـ نسبة صغيرة تشعر %49الحصة المقبمة تمييا نسبة 
وعند تطبيؽ اختبار ، %2وىناؾ أيضا نسبة ضئيمة تريد االبتعاد عف الممارسة تقدر ب  %5.42بالممؿ تقدر ب 

أكبر مف القيمة المجدولة،  ا( وجدنا أني2اكقيمة ) حسابعمى النتائج المسجمة و  9.92عند مستوى الداللة  (2اك)
(، وبالتالي ىي تبيف وجود فروؽ ذات 7.81)( المجدولة 2اك)( في حيف كانت 53.35( المحسوبة )2اك)حيث بمغت 

بأف شعور التالميذ بعد انتياء حصة التربية البدنية  ، حيث أنيا تدعـ إجاباتيـالتالميذداللة إحصائية بيف إجابات 
 والرياضية ىو الراحة التشوؽ إلى الحصة المقبمة وىذا راجع إلى حبيـ لمممارسة.

النتائج نستنتج أف لمتربية البدنية والرياضية دور في تحسيف الحالة النفسية لمتالميذ كما  مف خالؿ االستنتاج: -
 يتشوقوف إلى الحصة المقبمة بعد انتياء الحصة. نستنتج أف التالميذ

 
 

ةالمحسوب 2اك المجدولة 2اك   درجة الحرية مستوى الداللة 

24.42 4.51 9.92 94 

30; 30% 

56,25; 56% 

5; 5% 
8,75; 9% 

 -ت ب ر-يمثل حالة التالميذ بعد حصة (: 18)الشكل رقم 

 الراحة النفسية

 التشوق للحصة المقبلة

 االبتعاد عن الممارسة

 الملل
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 :النتائج بالفرضياتمناقشة ومقابمة  -4-2
 نتائج المحور األول بالفرضية األولى: مناقشة ومقابمة -4-2-1

ؿ أف التربية مف خالؿ ما بينتو نتائج أسئمة الفرضية األولى الخاصة بالمحور األوؿ التي افترضناىا والتي تقو 
ف خالؿ حالتيـ المزاجية, يتضح لنا ىذا األمر جميا متساعد تالميذ المرحمة النيائية عمى تحسيف البدنية والرياضية 

ففي السؤاؿ الثاني  نجد األغمبية  95,94,94,95الرياضية وىذا ما توضحو نتائج األسئمة,ممارسة التربية البدنية و 
 وىي نسبة %55.42الرياضية متمثمة بنسبة تاح حيف تمارس التربية البدنية و الساحقة مف التالميذ أجابت بأنيا تر 

أثناء ممارسة  عالية جدا مقارنة بالذيف أجابوا عكس ذالؾ كما أجاب العدد الكبير مف التالميذ أنيـ يشعروف باليدوء
وىذا ما بينتو نتائج السؤاؿ الثالث أما في السؤاؿ السابع فقد  %45.42الرياضية وكانت نسبتيـ التربية البدنية و 

الترفيو وكانت ىذه نيا تشعرىـ باالسترخاء و الرياضية ألبية البدنية و الميذ يمارسوف التر أوضح أف نسبة كبيرة مف الت
كما نجد في السؤاؿ الثامف أف  %55.29االستمتاع مع الزمالء بنسبة يمييا المعب و  %25.42اإلجابة ممثمة بنسبة 

 لنرفزة لدييـ .اياضية ليا دور في تخفيؼ التوتر و الر ترى أف ممارسة التربية البدنية و مف التالميذ %44.29نسبة 
يا إذف مف خالؿ تحميمنا لبعض أسئمة ىذا المحور وجدنا أف النتائج التي تحصمنا عمييا إف دلت عمى شيء فإن

الرياضية دور في تحسيف الحمة المزاجية لتالميذ المرحمة النيائية مف التعميـ الثانوي تدؿ عمى أف لمتربية البدنية و 
المعب مع موعدىا بفارغ الصبر لالسترخاء والترفيو و  الرياضية وينتظروفنية و يحبوف ممارسة التربية البد فالتمميذ

والتي تقوؿ أف التربية ومنو نستنتج صحة الفرضية األولى التي افترضناىا -4-0-1الزمالء وىذا ما أثبتتو األسئمة 
 .يائية عمى تحسيف حالتيـ المزاجيةالرياضية تساعد تالميذ المرحمة النالبدنية و 
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 نتائج المحور الثاني بالفرضية الثانية: مناقشة ومقابمة -4-2-2
الرياضية  تي تقوؿ)تساعد التربية البدنية و تظير لنا نتائج أسئمة الفرضية الثانية والخاصة بالمحور الثاني ال

المرحمة النيائية تالميذ المرحمة النيائية عمى تجاىؿ الضغوط النفسية المتعمقة بالخوؼ مف البكالوريا( أف تالميذ 
مف التالميذ تشعر بالتوتر وفي السؤاؿ %54يعانوف مف ضغوط نفسية وىذا ما أثبتو السؤاؿ األوؿ إذ نجد نسبة 

مف التالميذ يروف أف التربية البدنية والرياضية تخفؼ مف حالة التوتر لدييـ كما أف %45.29نجد أف  95الثاني 
الرياضية لالستمتاع وليس ألنيا ضمف مواد المنظومة التربوية البدنية و لتالميذ تمارس التربية مف ا %61.52نسبة 

الرياضية تمعب دور كبير في قد بيف لنا أف التربية البدنية و وىذا ما يبينو السؤاؿ الثالث وأما السؤاؿ الخامس ف
واف اليدؼ  %61.52اإلحباط لدى التالميذ فقد بمغت نسبة مف يرى ذالؾ مف التالميذ تخفيؼ مف االكتئاب و ال

الرياضية ىو اكتساب الراحة النفسية وىذا ما أثبتو السؤاؿ يذ إلى ممارسة التربية البدنية و األوؿ الذي يدفع التالم
وأما عف شعور  %22الرياضية بيدؼ الراحة النفسية قدرة ب الميذ الممارسة لتربية البدنية و السادس فنسبة الت

ي بعد أسبوع مف الدروس النظرية فيو شعور بالممؿ ففي السؤاؿ السابع التالميذ قبؿ ممارسة النشاط الرياضي أ
الرياضية أثناء ممارسة التربية البدنية و  مف التالميذ يشعروف بالممؿ قبؿ ممارسة النشاط،أما شعورىـ %44.42نسبة
اضية، وأما شعورىـ بعد الريأثناء ممارسة التربية البدنية و  مف التالميذ أجابوا بشعورىـ بالراحة النفسية % 52فنسبة

 .%49يميو الشعور بالراحة النفسية بنسبة %20.52االنتياء مف الحصة فيو التشوؽ لمحصة المقبمة بنسبة
الرياضية تساعد تالميذ المرحمة النيائية مف ربية البدنية و إذف مما سبؽ مف نتائج الفرضية الثانية يتضح لنا أف الت

الفرضية الثانية التي  النفسية المتعمقة بالخوؼ مف البكالوريا وىذا يؤكد صحةالتعميـ الثانوي عمى تجاىؿ الضغوط 
 .افترضناىا

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة -
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عف طريؽ الدراسة اإلحصائية  وبعد معالجتيا االستبيافمف  التي تحصمنا عمييا بعد تحميمنا وعرضنا لمنتائج
قراءتيا ومناقشتيا ومقابمتيا بالفرضيات التي  تطيعقيـ ممموسة نس االستبيافأصبحت النتائج التي تحصمنا عمييا مف 

فقد قمنا بتطبيؽ اختبار كاؼ تربيع عمى النتائج وحولنا تكرارات إجابات  افترضناىا لنتوصؿ إلى صحتيا أو خطئيا
التالميذ إلى نسب مئوية ثـ مثمنا ىذه النسب بدوائر نسبية فأصبحت النتائج المتحصؿ عمييا نتائج ممموسة يستطيع 

 ي شخص قراءتيا بسيولة.  أ
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 االستنتاج العام: -

بعد عرض النتائج النيائية نصل إلى االستنتاج العام وذالك لمعرفة الجوانب اليامة من الموضوع باإلجابة عمى 
الرياضية في و  ممارسة التربية البدنيةالتي يدور موضوعيا حول، دور تساؤالت المطروحة في ىذا البحث و كل ال

التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانوي، ولقد توصمنا في تحميمنا لنتائج المحاور 
 الخاصة باالستبيان إلى صحة الفرضيتين.

" يائية عمى تحسين حالتيم المزاجيةالرياضية تالميذ المرحمة النتي تقول"تساعد التربية البدنية و فالفرضية األولى ال
الرياضية ويرتاحون حين يمارسونيا كم تشعرىم ىذه األخيرة يحبون ممارسة التربية البدنية و  فوجدنا أن التالميذ

عد أسبوع الترفيو بلالسترخاء و النرفزة لدييم كما يعتبرونيا طريقة مارسونيا وتخفف من حالة التوتر و باليدوء وىم ي
، كما أن التربية البدنية والرياضية تساعد تالميذ المرحمة النيائية عمى تجاىل الضغوط س النظريةكامل من الدرو 

الذي يشعرون بو كما يستمتعون لفرضية الثانية، فيي تزيل التوتر النفسية المتعمقة بالخوف من البكالوريا حسب ا
الرياضية ىو اكتساب الراحة النفسية وىذا ية و يم إلى ممارسة التربية البدنبممارستيا وأن اليدف األول الذي يدفع

النفسية المتنفس الوحيد ليم إلخراج مكبوتاتيم وتفريغ ضغطاتيم يم بالرياضة باعتبارىا الوسيمة و بسبب حبيم وولع
 .والتعبير عما في نفسيتيم

الرياضية في نية و بي الذي تقدمو التربية البدااليجاي سبقت يتبين لنا الدور الحيوي و ومن خالل الفرضيات الت
التخفيف من حدة القمق لدى تالميذ المرحمة النيائية من التعميم الثانوي وىي بذالك ميمة جدا في حياة التمميذ إذ يرى 

فائدة في تثبيت مشاكل المراىق  الرياضية ليا نفس النمو' أن التربية البدنية و عبد الرحمن عيسوي في كتابو'عمم ال
 وخاصة الجماعية ألنيا محببة وتزيل القمق في ىذه الفترة، اب والممارسة الرياضية والبدنيةوالمراىقة عن طريق األلع

المصاحب حة فرص المتعة والبيجة لمتالميذ والمناخ السائد و الرياضية تساىم في إتاومنيا فأنشطة التربية البدنية و 
الحركة وباعتبار أن المعب عنصر و  بليذه األنشطة ىو مناخ يسوده المرح ألن األصل في ىذه األنشطة ىو المع

 حيوي فقد ساىم في التخفيف من القمق لدى التالميذ.
ومن خالل كل ىذا يمكن تأكيد صحة الفرضية العامة التي تقول 'تساعد التربية البدنية و الرياضية تالميذ 

 .نيائية عمى التخفيف من حدة القمق"األقسام ال
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 خاتمة:ال -
في ختام هذا االنجاز العممي المتواضع عمينا ذكر إيجابيات التربية البدنية والرياضية سواء كانت عمى المراهق 

تخدم به ذاتية الفرد من خالل  بصفة عامة، أو التمميذ في مرحمته الثانوية بصفة خاصة، وهذا لما لها من دور
الجانب النفيس أو الجانب البدني وبما أننا ركزنا عمى الجانب النفسي في دراستنا فمنا أن نبرز مدى أهمية ممارسة 
التربية البدنية والرياضية من الناحية النفسية، فأخذ قسط من الراحة في ممارسة التربية البدنية والرياضية في الحصة 

كبير في إراحة ذهن التمميذ المتعب من أعباء الدروس المتراكمة واألعمال الروتينية فالممارسة المستمرة  له دور وأثر
والمنتظمة لألنشطة الرياضية داخل حصة  التربية البدنية والرياضية لها تأثير فعال عمى المراهق والتمميذ، ألن 

نسان عمى أنه وحدة واحدة متكاممة فان المختصين هناك توافق كبير بين الجانبين النفسي والجسمي بالنضر لإل
قحامها بقوة في المؤسسات التعميمية ألنها تنشط الجسم وتهدأ  النفسانيين ينصحون بممارسة األنشطة الرياضية وا 

 الروح وتخرج الفرد من عزلته وتكسبه ثقة في النفس أي أنها تمعب دورا هاما في بناء شخصيته.

نية والرياضية تساعد التمميذ عمى أن يكون مثال وقدوة في مجتمعه خاصة إذا كان إذن ممارسة التربية البد
 النشاط موجه من طرف المربين و األساتذة.
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 ـ اقتراحات وفروض مستقبلية:
الرياضية في التخفيف من حدة القمق لدى ن "دور ممارسة التربية البدنية و من خالل الدراسة التي قمنا بيا بعنوا

بينة حسب رأي العينة المستجوبة أن التربية البدنية         ن ىذه األخيرة إف ذ المرحمة النيائية" ـ بكالورياـتالمي
 والرياضية ليا دور كبير في التخفيف من القمق لدى التالميذ، ىذا بالنضر إلى أىمية األنشطة الرياضية في ذالك.

ر التي نتمنى أن تجد أذان صاغية وعقوال واعية لمنظر في الدو كان من واجبنا إعطاء اقتراحات  من خال ىذا
ن خالل ىذا المنطمق نقترح ما الرياضية من خالل مسيا كل جوانب الفرد ومالذي تقوم بو التربية البدنية و  الفعال
 :يمي

الرياضية لما ليا من فوائد عمى جميع الجوانب خاصة النفسية منيا لدى تالميذ بأىمية التربية البدنية و ـ توعية ال
 التالميذ.

، وىذا بتوفير الجو المناسب لممراىق لمزاولة اسية وتعتبر منعرج في حياة الفردمرحمة أسـ مراعاة فترة المراىقة ألنيا 
 نشاطو عمى أحسن وجو.
 الرياضية لمكانتيا الحقيقية من حيث القيمة المفقودة .ـ إعادة التربية البدنية و 

 ـ توفير الوسائل البيداغوجية لتوفير الجو المالئم لمعمل.
الرياضية وذلك بزيادة معامميا لخمق التوازن بينيا وبين المواد األكاديمية تربية البدنية و ء قيمة ممموسة لمـ إعطا

عطائيا نفس المتطمبات و   االمتيازات التي تتوفر عمييا المواد األخرى.األخرى وا 
ممتقيات    ك من خالل الالرياضية من طرف كافة أساتذتيا وذلتنمية النفسية لمتربية البدنية و بأىداف ال ـ االىتمام
 .والندوات

ة ومن وجوب احترام قواعد المعب الترفيو عن النفس من جيميذ لمترويح و ـ عمى األستاذ أن ينسق بين حاجات التم
 النشاط من جية أخرى.و 
 زيادة الحجم الساعي لمادة التربية البدنية والرياضية من شئنو أن يقمل من القمق لدى التالميذ. ـ

 البدنية والرياضية من رفع المعدل في البكالوريا أم العكس.ـ تساعد التربية 
 ـ ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في توجيو التالميذ المقبمين عمى البكالوريا.

 معاممة أستاذ التربية البدنية والرياضية لتالميذه ليا دور في إزالة المخاوف المتعمقة البكالوريا. ـ
 أكبر من األلعاب الفردية في إزالة التوتر واالكتئاب . لأللعاب الجماعية دور ـ

 ـ ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في انتقاء و اكتشاف المواىب الشبابية.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -البويرة-جامعة العقيد أكلي محند أو الحاج

 

 

 استمارة استبيانية موجهة إلى تالميذ األقسام النهائية

 ﴾لورياابك﴿
 الرياضية في التخفيف من حدة القمقوان دور ممارس التربية البدنية و إطار انجاز بحث عممي بعنفي 

 لدى تالميذ المرحمة النهائية في التعميم الثانوي يشرفنا أن نضع هذه االستمارة تحت تصرفكم من أجل 

 ممئها ومنا لكم فائق االحترام والتقدير
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الرياضية تالميذ المرحمة النهائية عمى تحسين االستبيان الخاص بالفرضية األولى: تساعد التربية البدنية و محور 
 حالتهم المزاجية.

 هل رحت هوبرسخ الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ  -1-

 ًؼن                                         ال    

 هل ررربح حيي روبرس الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ-2-

 ال       ًؼن                                           

 هب هى شؼىرك وأًذ روبرس الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ -3-

 بدئهزؼصت                                   ه 

 هل الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ رقلل هي رفنيرك الذائن في الجنبلىريب -4-

 ًؼن                                         ال 

 هل رجؼذك حصخ الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ ػي جى الذراسخ-5- 
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 طريقخ لالسزرخبء والزرفيه-2   
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  .(: االستبيان1الممحق رقم )

 

3 

الرياضية تالميذ المرحمة النهائية عمى تجاهل تساعد التربية البدنية و ثانية: محور االستبيان الخاص بالفرضية ال
 .البكالورياالضغوط النفسية المتعمقة بالخوف من 

 الجنبلىريبهى شؼىرك ثبقزراة هىػذ اهزحبى شهبدح  هب-1-

 هزىرر                                        غير هزىرر 

 الريبضيخ هي الزىرر لذيلهل رخفف الزرثيخ الجذًيخ و -2-

 ًؼن                                          ال 

 هل رسزوزغ ثووبرسزل للزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ أم روبرسهب هرغوب-3-

 أسزوزغ                                   أهبرسهب هرغوب  

 هبهى شؼىرك ػٌذ غيبة أسزبر الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ-4-

 الفرح                                   الغضت                          الشيء 

 هل رؼزقذ أى الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ لهب دور في الزخفيف هي االمزئبة و اإلحجبط لذيل-5-

 ًؼن                                       ال 

 خ و الريبضيخهبهى الهذف هي هوبرسزل للزرثيخ الجذًي-6-

 رؼلن ههبراد ريبضيخ -2-الليبقخ الجذًيخ                            -1-    

 الراحخ الٌفسيخ -4-االثزؼبد ػي جى الذروس              -3-   

 هب هى شؼىرك قجل هوبرسخ الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ-7-

 الراحخ الٌفسيخ                   االضطراة                             الولل          

 هب هى شؼىرك أثٌبء هوبرسخ الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ -8-

 االضطراة                             الولل                             الراحخ الٌفسيخ

 هب هى شؼىرك ثؼذ اًزهبء حصخ الزرثيخ الجذًيخ و الريبضيخ-9-

 الزشىق للحصخ الوقجلخ            -2-الراحخ الٌفسيخ                       -1-

 الولل -3-االثزؼبد ػي الووبرسخ              -3-


