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 شكر وتقدير
 ٌَّغِني َ َوَمن يَْشُكْر فَإِنََّما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

 َحِميد  

 12سورة يوسف اآلية: 

 بعد شكرنا هلل تعالى على فضله وّمنه علينا أن هدانا وأمرنا بالعزم 

هذا العمل المتواضع والّصالة والقوة واإلرادة والصبّر إلنجاز 

 والسالم

 على من بعث رحمة للعالمين وهداية للضالين

 انجاز هذا العمل   نتوجه بخالص الشكر إلى من كان سنّد لنا في 

 لم يبخل عليناالذي  ، و «علوان رفيق»إلى الدكتور 

فشكرا بنصائحه، القيمة والمفيدة، ولم يبخل علينا بوقته الثمين،  

 متنانواالكل الشكر 

 لرياضيةاوإلى كل أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و

 إلى كل من أمّد لنا يّد المساعدة من قريب أو من بعيد

 ..ألف تحية وشكر

 
 رضا               أمين
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هداءإ  

 
وفية وللحياة  للعلم أكون أنى  وربتني نعم التربية فعلمتني معن سهرت من أجل رعايتي إلى التي

وائل دفعتي والتي سهرت ووفرت لي أمن تخرج أنأالتي ال طالماحلمت ب أرى أمامي سواها متعطشة فلم

 طال عمرهاأحفظها َّللا و أمي الغاليةالتي كانت األم واألب لي كل الظروف لذلك

أحتمي به في  لي درع أمان وكان والحنان بالعطفرباني على الفضيلة واألخالق وشملني  إلى الذي

ن يكون معي أمنيت تو ال طالما افتقدته  الذين ل عبء الحياة حتى ال أحس بالحرمانائبات الزمان وتحم

 حفظه َّللاأبي  يوم تخرجي لكي يشاركني ويقاسمني جو الفرح

 

 ..أخواتي  كانوا لي سندا إلى الذينمشواري  أضاءت ليالتي  إلى الشموع

 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  وعمال أساتذة و إلى كل دكاترة

 كل عائلتهلى إو راقب محمد أمينفي المذكرة  يإلى زميل

وكل  رافع أحمدباألخص زميلي و في نجاح هذا العمل المتواضع اشاركو نالذيطلبة الزمالئي كل لى إ

 فوج تربويرفقاء الدرب 

 جامعي خالل مشواري ال همتقابل زميالئي الذينإلى كل 

 كل من ساهم ولو بحرف في انجاز هذا العمل المتواضعلى إ

 هذه الورقة أن أذكر أسماؤهم يولم تسعني قلبي فله مكانة  إلى كل منو من عرفتهم وعرفوني إلى كل

جهديهؤالء أهدي ثمرة  إلى كل  
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هداءإ  
متعطشة أنأكونللعلموفية وللحياة ى  سهرت من أجل رعايتي وربتني نعم التربية فعلمتني معن إلى التي

من أوائل دفعتي والتي سهرت ووفرت لي كل تخرج أ حلمت بأن التي ال طالما أرى أمامي سواها فلم

 حفظها َّللا وأطال عمرها الغاليةأمي كالتي كانت األم واألب لي  الظروف لذل

أحتمي به في  لي درع أمان بالعطف والحنان وكانرباني على الفضيلة واألخالق وشملني  إلى الذي

ن يكون معي أمنيت تو ال طالما افتقدته  الذين نائبات الزمان وتحمل عبء الحياة حتى ال أحس بالحرما

 حفظه َّللايوم تخرجي لكي يشاركني ويقاسمني جو الفرح أبي 

 

 أخواتي .. كانوا لي سندا إلى الذينمشواري  أضاءت ليالتي  إلى الشموع

 

 إلى كل دكاترة وأساتذة وعمال معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

 اكل عائلتهوإلى  راقب محمد أمينفي المذكرة  يإلى زميل

وباألخص زميلي رافع أحمد وكل  في نجاح هذا العمل المتواضع اشاركو طلبة الذينالإلى كل زمالئي 

 رفقاء الدرب فوج تربوي

 جامعي خالل مشواري ال تهمقابل زميالئي الذينإلى كل 
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 هذه الورقة أن أذكر أسماؤهم يي قلبي ولم تسعنفله مكانة  إلى كل منو من عرفتهم وعرفوني إلى كل

جهديهؤالء أهدي ثمرة  إلى كل  
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دور األلعاب شبه الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات    -
            .الجيل الثاني

    يرةة متوسط على مستوى والية البو دراسة  ميدانية  لتالميذ السنة الرابع                    -

                                                                                                                                           :الطالبين إعداد     
 شراف الدكتور:إ                                                                                                                                                 ا

                                               علوان رفيق -                                                                                                                     رافع رضا  -

 راقب محمد أمين -

األلعاب الشبه الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل  دور هذه الدراسة إلى معرفة  تهدف      
عينة عشوائية بسيطة  باختيار، وقد قام الباحثان رفة مستوى دافعية التعلم لديهماإلصالحات الجيل الثاني  على مستوى والية البويرة ومع

  10%تلميذ وتلميذة  بعد تطبيق نسبة  87عينة  دائرة عين بسام بالنسبة للمقياس ، وتم أخذ، ومنها والية البويرة  ئردوالجميع متوسطات 
متوسطة ميهوبي مصطفى  تلميذ من 31أخذت، تالميذ 874حصر شامل لدائرة عين بسام  من مجتمع األصلي للدراسة التي كانت 

بالنسبة لألدوات المستعملة في كل  تلميذ وتلميذة لمتوسطة ملوك عيسى،أما18تلميذ وتلميذة من متوسطة سي أمحمد عين بسام و 28و
استعمال مختلف الوسائل اإلحصائية لتحقق من المعد من طرف  الباحثان، وقد تم  االستبياناستمارة  و  دافعية التعلم من مقياس

 وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: ضيات الدراسة نذكر منها النسبة المؤوية، المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري،فر 

 هناك مستوى جيد لدافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني. -

 وأ، لأللعاب شبه الرياضية: -

تالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات في تنمية الرغبة و اإلقبال على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضة لدى  دور 
 .الجيل الثاني

 دور في تنمية الثقة بالنفس  للتالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات الجيل الثاني._

 .طريقة التعامل مع الضغط الدراسي تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير -

  ،إصالحات الجيل الثاني،األلعاب الشبه الرياضية، دافعية التعلم الكلمات الدالة:
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نها أل ،نفسيةمن المشكالت التربوية وال ية ال تخلوعليمتعتبر مرحلة التعليم المتوسط كغيرها من المراحل الت       
هي سرارها فوسطا تغيب فيه الدراية الكافية بأذا لقت والتي تعتبر وحدها مشكلة إ ،تقع متزامنة مع مرحلة المراهقة

 لتلميذ قدي مشكل يتعرض له اومن ثم فان أ ،الميالد النفسي المصحوب بتغيرات جسمية وانفعالية كثيرة تعتبر فترة 
بة ومن بين هذه المشاكل فقدان الرغ ه،يؤدي به حتما الى اضطراب على مستوى اتزان شخصية ويرفع مستوى توتر 

 .فردوالعلمي لل مفتاح النجاح وتحديد المصير العمليفي الدراسة التي تعد 
 ه مععله وتعاملسلوب تفاى مسار التلميذ الدراسي من خالل أن تؤثر علفالدافعية والرغبة للتعلم يمكن أ      

جزءا  لمراهققضي اين يحيث تعتبر هده األخيرة المؤسسة الثانية بعد األسرة أ ،ةيالعناصر التربوية في البيئة المدرس
دان ففق ،لوكمن طرق الناجحة في تعديل الس والتربية والتعليم الذي يعدنواع المعرفة يتلقى فيها أ ،كبيرا من حياته

ة وذلك من خالل بعض السلوكات كممارس ،سرة والمدرسةسوء العالقة مع األالرغبة في الدراسة يظهر من خالل 
دني صيل وتالتحالعنف وفقدان الثقة والغياب المستمر وعدم القدرة على مواجهة المواقف التعليمية وبالتالي انخفاض 

 .لو الفشالتي تلعب دورا هاما في النجاح أ هم المعاييرالتي تعتبر هدفا تربويا من بين أ ة للتعلميالدافع
فاظ تحنها ضرورية لالرية لبدء التعلم والعمل فحسب بل إن الدافعية ليست من الشروط الضرو ويرى علماء النفس أ

 افعية ن الدا أكم ،نتاجبالتعب فيزيد اإل خير الشعوره وتأتركيز االنتبا لىبحيث يؤدي إ ،باالهتمام الفرد وزيادة جهده
عي التوجه الدافولعل من أهم عوامل ضعف  ،التحصيل الدراسي لدى التالميذ مصادر تباين هاما من تعتبر مصدر

ين هو أن كثير من أشكال النجاح تبدو من نمط النجاح الذي تساهم فيه جهود االخر  ،في مجتمعنا حاليا
الجهد لى أو التعويل عمما يعني عدم االستقاللية وعدم الشعور بالكفاءة الذاتية  ،وشخصياتهم وليس النجاح الذاتي

م من ذاته ن حصوله على دعخرين أكثر مل المرء بحاجة دائمة للدعم من اآليجع هذا ماو  ،الذاتي والدافعية الداخلية
شله فدراك الفرد لسبب نجاحه أو المصاحبة للنجاح و الفشل طبقا إل حيث إنه من المفترض أن المشاعر ،وقدراته

   .ي استمرارية إضعاف الدافعية لديهتؤثر بشكل فعال ف
للسعي إلى  فالتحصيل يعتمد أساسا على التعلم و التعليم ،التوجيه،و الدافعية للتعلم هي الرغبة المستمرة        

نجاز األعمال الصعبة والتغلب على العقبات بكفاءة و بأقل قدر ممكن من  الجهد  و الوقت وبأف ضل النجاح وا 
 (.153:ص1988)إدوارد موراي،مستوى من التعليم 
لمجتمع تحقيق ذاته ومكانته في اطفال مراهقا ،راشدا أو شيخا يسعى دائما إلى القدرة على   فاإلنسان مهما كان

ع متوافق اتخاذ قرراته ،لكن تبقى مرحلة المراهقة الفترة الحساسة التي يسعى فيها إلى تحقيق أكبر مستوى من الو 
 المتغيرات الجسمية و التوقعات االجتماعية و الدراسية .

البدنية و الرياضية جزءا ال يتجزء من التربية العامة إذهي عملية توجيه النمو البدني اإلنساني  وتعتبر التربية
باستخدام التمرينات البدنية و التدابير و الخبرات التي تحقق متطلبات المجتمع ،بما أن دور حصة التربية البدنية و 

وكيفية األدوار التي يتركز عليها األسلوب في الرياضية هي أساس بناء درس التربية البدنية من خالل تنوعها 
تحليلها ، وأصبح النشاط البدني في صورته التربوية بنظمه وقواعده السليمة وبألوانه المتعددة ميدان من ميادين 
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التربية و عنصرا قويا في إعداد المواطن السليم إذ يزوده بخبرات و مهارات واسعة تمكنه من التكيف مع أي مجتمع 
 يجعله قادرا على مسايرة العصر وتطوره .كان و 

تماعية و النفسية و ونجد الكثير من األساتذة يستخدمون الكثير من الطرق التي تتناسب مع الخصائص االج
حصة  داف من خاللومن بين هذه الطرق "األلعاب التربوية "التي لها عالقة بتحقيق جملة من األه ،الفيزيولوجية

ينة تغطي نقص  الوسائل في بعض المؤسسات ،ولكون اللعب ليس مرتبطا بمرحلة سنية مع التيو  ،التربية البدنية
ختيار التالميذ وجعلها تبدو سهلة أو صعبة ،وهذا حسب نظرة وتخطيط األستاذ ال من حيث استعداد ونجد ممارستها

ذا ما قات االجتماعية وهاللعبة المناسبة للوصول إلى هدف ما ،وكذالك تعمل على تحسين المستوى و تنمية العال
 يعرف تطبيق األلعاب .

ذه هيذ في ومن هنا ندرك األهمية البالغة و العناية الالزمة التي يجب علينا كمربيين ومرشدين أن نوليها  للتالم
وفقا  المرحلة ،ولقد اتسعت في هذا القرن الدراسات التي تدور حول هذه المرحلة ،وهذا يعني أن التربية تتشكل

ي هبيعته التلميذ ،ولذلك من الضروري جدا دراسة المراهق ،وفهمه فهما حقيقيا ،فالحاجة لفهم المراهق و ط لحاجات
    التي دفعت الحركة العلمية  الحديثة لدراسة المراهق بدنيا و نفسيا و عقليا واجتماعيا .

 ،ميةالتعلي اتالمثابرة في العمليو حيث تدفع التلميذ نحو بذل مزيد من الجهد  ،دافعية إحدى مبادئ التعليم الجيدفال
سة لى الدراعفاستثارة دافعية التلميذ تجعله يقبل  ،أي نظام تربويوينظر التربويون إليها على أنها هدف يسعى إليه 

هم أأن الدافعية للتعلم من  Negovan et Bogdanإليه نيغوفان و بوجدان   أشار وهذا ما ،ويحقق النجاح الدراسي
 .(216ص   ، 2014، آخرون و)الجراح ةوذلك بتقديم خدمات إرشادي ،الميذالعوامل النفسية التي يجب إثارتها لدى الت

  رياضيةوال في حصة التربية البدنية دور األلعاب الشبه الرياضية وفي دراستنا هذه المتواضعة نحاول أن نبرز   
ع بحثنا وهذا هو موضو  ليتم إعدادا سليما للدخول إلى الثانوية، ،قين في المتوسطةعلي دافعية التعلم عند المراه

وهذا عن طريق ما  ،لميذ لما سيكون عليه في المستقبلبحيث أن هذه المؤسسات تعمل على تكوين شخصية الت
ن ترمي واأللعاب التربوية التي تكون تحت إشراف المربييتلقاه من دروس ونشاطات تربوية مختلفة ونشاطات اللعب 

ة على والتي تؤثر بطريقة مباشر  ،ى الثانويةإكساب التلميذ معارف ومفاهيم ومبادئ تعمل على تهيئته للدخول إل
 تحصيله الدراسي في شتى المعارف.

 ،تلفرضياعليها با اإلجابةئية ثم ومن أجل االنطالق في موضوع الدراسة تم تحديد إشكالية البحث و التساؤالت الجز 
ا للدراسة وهذ بعدها تم عرض أسباب اختيار البحث وأهميته وأهدافه وتحديد المفاهيم والمصطلحات األساسية

 أما فيما يخص الدراسة النظرية فقد قسمتها إلى فصلين ،الفصل األول  هو فصل خلفية ،كمدخل عام للدراسة
 ي دافعيةمحور األول األلعاب شبه الرياضية، المحور الثانال ،رإلى أربعة محاو تي بدورها تنقسم معرفية نظرية ال

ي لفصل الثاناأما فيما يخص  ،ياإلصالحات في الجيل الثانالثالث فترة المراهقة أما المحور الرابع   المحور ،التعلم
في  كما تناولنا متغيرين،أحدى ال بالبحث حيث تم عرض ثمانية دراسات تناولت المرتبطةفهو متعلق بالدراسات 

جراءات البحث  الدراسة التطبيقية فصلين  الميدانية الذي قمنا فيه بعرض الدراسةأولهما فصل المنهجية وا 
  االستطالعية،
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بعدها و ، ياناتفي معالجة البالمنهج المتبع، مجتمع  وعينة الدراسة، ثم األدوات واألساليب اإلحصائية المعتمد عليها 
ت الرابع الذي يخص عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالدراسة والتي تأكد أو تنفي صحة الفرضيايأتي الفصل 

 الموضوعة، وصوال إلى االستنتاج العام والخاتمة واالقتراحات والفروض المستقبلية.
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 اإلشكالية:  -1

خرى وهي ية األتعتبر مادة التربية البدنية والرياضية جزءا مندمج في المنظومة التربوية شأنها شأن  المواد التعليم     
ورات ع التطتدرس طيلة المسار الدراسي ، بمنهاج متجانس يعتمد على االستمرارية والتدرج والتكامل في سيرورة التعلم وم

ة لمقاربربية الوطنية إلي تغيير منهاج التدريس باألهداف إلى منهاج التدريس باالحاصلة في المجتمع أدى بوزارة الت
يق م، والذي يعني االنتقال من  منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم عن طر 2004بالكفاءات الذي أنتهج سنة 

 (.2:ص2006التربية الوطنية ، جانفي  ) وزارةالممارسة والوقوف على مدلول المعارف ومدى أهميتها في الحياة اليومية للفرد. 

ا ن أساسومن هنا أخذ مجال التدريس في مادة التربية البدنية والرياضية شكال جديدا حيث أصبح المربون يعتمدو       
ت على األلعاب في بناء الحصص ، ومن بين هذه األلعاب نذكر األلعاب الشبه الرياضية والتي هي مجموعة النشاطا

ها ال ها كونابع اللهو والمرح والترفيه وهي عبارة عن ألعاب جماعية وفردية ال تتطلب وسائل كثيرة لتجسيدالتي تتميز بط
تفرضها هيئة خاصة ولكنها تكون محددة بقواعد صحيحة وسهلة الفهم وهذا يسمح للمدرسين بتوجيه األلعاب حسب 

مسبق أو معقدة حسب اختيار اللعبة و التخطيط الاستعدادات التالميذ لممارستها وجعلها تبدو سهلة أو صعبة بسيطة 
طاقة  لكيفية انجازها حيث تبعث هذه األلعاب في نفوس التالميذ الحيوية والنشاط وتدفعهم إلى بذل كل ما لديهم من
 ة عامةمخزنة وتساعدهم على فهم المحيط الذين يعيشون فيه باعتبارها حلقة أساسية في تفاعل التلميذ مع مجتمعه بصف

 راستهامع زمالئه بصفة خاصة ، فهم يتفاعلون مع بعضهم وفق ديناميكية ومتغيرات تؤثر على هذه الجماعة التي يتم دو 
 ة.داغوجيمن خالل التفاعل االجتماعي في حصة التربية البدنية و الرياضية والتي ترتكز في مضمونها على العالقة البي

 ، يرورتهزاء فعل معين فهي من أهم العوامل لتنمية عملية التعلم وصتعتبر الدافعية شعور داخلي يتمثل في الرغبة إ
 ( تهدف إلى البحث عن العالقة بين الدافع لالنجاز والتحصيل1976وفي هذا الصدد نجد دراسة الباحث "كالس")

 الدراسي الجيد.
ي هإلى أن كلمة دافع  Birdكما يلعب مفهوم الدافعية دور العصب في الحياة النفسية وعلم النفس فيشير "بيرد"

ن ية يمكمصطلح عام أطلق للداللة على العالقة الديناميكية بين الكائن الحي وبيئته ،وأن اللفظ ال يعني ظاهرة سلوك
نما يعني فكرة تكونت بطريقة واحدة ، ومن ثم تعتبر الدوافع تكوينات فرضية وسيطية ترمز إلى ا  لعالقةمالحظتها ،وا 

 وظيفية الحي والوسط الذي يعيش فيه ،وهي بالتالي ضرورية لتفسير مسببات السلوك ولها قيمةالديناميكية بين الكائن 
 (201ص:2002)هشام محمد الخولي ،كبيرة في حياة اإلنسان . 

(التي تهدف إلى معرفة الفرق في التحصيل الدراسي نتيجة الختالف 1990كما نجد دراسة " محمد الطواب " ) 
وي هقين ذم والذكاء ،ومن بين أهم النتائج التي توصل إليها وجود تحصيل جيد وعالي لدى المرامستويات الدافعية للتعل

 الدافع المرتفع ،ووجود تحصيل ضعيف لدى المراهقين ذوي مستوى منخفض من الدفعية .
حيث ترى هذه النظرية أن أي سيغموند فرويد من بينها نظرية التحليل النفسي التي تنسب إلى  وأكدت نظريات التعلم

ونظرية الحاجة التي ترجع  (211،212،ص2006)محمد حسان عنان، نشاط لإلنسان يكون مدفوعا بدافعين هما الجنس والعدوان 
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حسب هذه النظرية فإن القوة الدفعة للفرد تنطلق أصال مما لديه من  موراينظرية الحاجة التي ترجع أصولها إلى العالم 
)سيغموند التي تجعل الفرد ينتقل من المواقف المشبعة إلى مواقف تحقق له إشباع هذه الحاجات هي  ةحاجات، والحاج

  (.30، ص1986فرويد،علم التحليل النفسي، 
ختلف يوالرغبات تجعله ن المتعلم ال يستجيب للموضوع دون وجود دافع ، فكل تلميذ له مجموعة من الطموحات إ     

بحت تمدرس تلعب دوافعه دورا هاما في عملية التعلم من أجل الوصول إلى مستوى أعلى وأصفالمرهق الم ،عن اآلخرين
ه لكل من و الدافعية للتعلم ملتقى اهتمام جميع العاملين في المجال التربوي من تالميذ ،معلمين ،مرشدين ،ومسؤولين ، 

جودة بين ة المو ت في مجال التربية العالقة الوطيدعالقة مباشرة أو غير مباشرة لهذا المجال ،ولقد بينت العديد من الدراسا
 يرا مننجاح التلميذ في مساره الدراسي وعامل الدافعية للتعلم وهذه األخيرة من إحدى المواضيع التي شغلت حيزا كب

طار ي إف(أين درست الباحثة تأثير الدافعية على التعلم وذلك 1986الدراسات والبحوث ،حيث نجد دراسة الباحثة دويك )
 (83ص:2000)عبد اللطيف محمد خليفة ،  .نظرية األهداف وتوصلت إلى أن الدافعية تؤثر في اكتساب واستغالل األطفال المعرفة

لى ساعد عمن خالل ما سبق تبقى الدافعية من أهم الوسائل لتحقيق األهداف التعليمية  ألنها من أهم العوامل التي ت
نحو  شاطاتهماألستاذ بعين االعتبار لميوالت واهتمامات المراهقين المتمدرسين بتوجيه نتحصيل المعرفة والفهم ، مع أخذ 

في  لتلميذامواقف تعليمية مختلفة وفعالة ،ولعل أهم مبدأ في التعلم هو وجود الدافعية ،ويتفق الكثير من الباحثين أن 
 به من عتماد على النفس ،هذا راجع لما يمرمرحلة المراهقة تكون له الرغبة في االستقالل عن األسرة وميله نحو اال

ات تطورات وتغيرات جسمية ،فكرية وتنوع ميوله واتجاهاته ، لكن ما نشاهده ونسمعه عن واقع التالميذ في المؤسس
م ل العاالتربوية من رسوب وحاالت انتحار وعدم الرغبة في الدراسة والتوجه إلى الشارع ،هذا ما جعلنا  نطرح التساؤ 

 : التالي
 التساؤل العام:

حات دافعية التعلم لدى التالميذ  السنة الرابعة متوسط  في ظل اإلصال دور في تنميةهل لأللعاب شبه الرياضية 
 الجيل الثاني؟

 التساؤالت الجزئية:
 ما مستوى دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟( 1
ي ظل األلعاب شبه الرياضية دور في تنمية الرغبة و اإلقبال لدى التالميذ السنة الرابعة فلممارسة  هل(2

 اإلصالحات الجيل الثاني؟

لجيل ااأللعاب شبه الرياضية دور في تنمية الثقة بالنفس  للتالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات  هل(3
 ؟ الثاني

 تغيير طريقة التعامل مع الضغط الدراسي ؟تساهم األلعاب الشبه الرياضية في هل (4
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 الفرضيات: -2          
ر يجب على الباحث في ضوء المنهج العلمي إن يقوم بوضع الفرضية أو الفرضيات التي يعتقد بأنها تؤدي إلى تفسي

تي لظروف العلى أنها تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل و األحداث أو ا دالين فانمشكلة دراسته "حيث يعرفها 
عودة ا يحاول الباحث إن يفهمها أو هي إجابة محتملة ألحد أسئلة  الدراسة يتم وضعها موضع االختبار وهذا كما عرفه

ه ( فالفرضيات هي الطموح الذي يسعى الباحث لتأكد منه وتحقيق1999عبد الرحمان بن عبد اهلل الواصل مكاوي )و 
ات ذوللفروض أهمية  تكمن في تفسير العالقات بين المتغيرات المكونة للمشكلة وترشد الباحث في جميع البيانات /

ا شكلة كمطرق البحث المناسبة االختيار الحل المقترح للمعلى تحديد األساليب واالجراءت و الصلة بالموضوع كما تساعد 
 . تساعد على تنظيم وتقديم النتائج بطريقة ذات معنى

 :الفرضية العامة 
صالحات متوسط في ظل اإللأللعاب شبه الرياضية دور في تنمية دافعية التعلم لدى تالميذ السنة الرابعة  -

 الجيل الثاني.
 الفرضيات الجزئية 
 ثاني.لدافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل ال مرتفع هناك مستوى  -
ابعة في ظل اإلقبال لدى التالميذ السنة الر الرياضية دور في تنمية الرغبة و  األلعاب شبهلممارسة  -

 .اإلصالحات الجيل الثاني
 ني.يل الثااأللعاب شبه الرياضية دور في تنمية الثقة بالنفس  للتالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات الج -
 التعامل مع الضغط الدراسي.تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير طريقة  -
   :الموضوع اختيار أسباب -3

ختلفة في يمثل البحث العلمي أهمية كبيرة في تحقيق التقدم الحضاري والرقي البشري في مجاالت الحياة الم    
 العصر الحديث , من المألوف أن نالحظ عالقة ايجابية واضحة بين البحث العلمي والعصر الذي نعيشه .

 المنطلق نجد أنفسنا مضطرين للقيام بهذا البحث وذلك لألسباب اآلتية:ومن هذا 
          لرغبة في دراسة الموضوع األلعاب الشبه الرياضية لما تكسبه من أهمية في العملية التربوية.          ا -
 التي تناولت مثل هذا الموضوع في ضوء اطالع الباحثين. قلة الدراسات  -
 .المتوسطعاب شبه الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ الطور إبراز دور األل -
 م معلمي التربية البدنية والرياضية في التعلم الثانوي بموضوع العاب شبه الرياضية. ضعف اهتما -
 مدى تأثير األلعاب شبه الرياضية عليها. حب التعمق في موضوع الدافعية و  -
 القيمة العلمية لموضوع الدراسة وتناسبه مع إمكانيتنا. -
 براز ما مدى أهمية النشاط البدني المكيف في تنمية صفات الدافعية.إ -
 التوصيات في هذا الموضوع.محاولة إعطاء بعض الحلول و  -
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 أهمية البحث: -4
 لتالميذاية في تنمية دافعية التعلم بين الذي نتناوله وهو دور األلعاب الشبه الرياض تتبع أهمية البحث من الموضوع

ويمكن المرحلة المتوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني والذي له أهمية كبيرة في حصة التربية البدنية والرياضية؛
 :حصر أهمية هذا البحث في جانبين هامين هما

 : الجانب العلمي -4-1
عطاء القواعد النظرية والمنهجية لهذه ا_  . لعمليةإبراز القيمة العملية لأللعاب شبه الرياضية في دافعية التعلم وا 
 م.اجع علمية فيما يخص دافعية التعلتزويد مكتبة المعهد بمر _

 _إثراء الطلبة واألساتذة بمعلومات مفيدة في هذا المجال.
صفة _إثراء المعرفة العلمية في الميدان التربوي بصفة عامة ورصيد الدراسات في مجال األلعاب الشبه الرياضية ب

 خاصة. 
 :الجانب العملي -4-2
 إبراز أهمية األلعاب الشبه الرياضية في حصة التربية البدنية والرياضية لتالميذ مرحلة المتوسط._

ل الجي_ الشبه الرياضية في تحقيق دافعية التعلم لدى تالميذ في ظل اإلصالحات _الكشف عن الدور الذي تلعبه األلعاب
 الثاني. 

           توعية المربين و األساتذة بأهمية األلعاب الشبه الرياضية إثناء حصة التربية البدنية.  -
 تسهيل اكتساب المعارف عن طريق استعمال األلعاب الشبه الرياضية. -

ضرورة فهم مختلف  تنمية دافعية التعلم سمة من سمات هذا العصر و هنا تبرزأصبحت المعاناة من  -
ددة استراتيجيات المواجهة التي يمكن أن يلجا إليها األفراد و مدى فاعليتها خصوصا أمام المشكالت  متع

 .-تربوي-جتماعيا-نفسي–األبعاد 
 أهداف البحث: -5

ثه قام الباحث ببحثه فالباحث عادة وبعد أن يجد أسئلة بحيكمن الهدف من البحث في السبب الذي من اجله       
 ينتقل إلى ترجتها بصياغتها على شكل أهداف. 

 دور األلعاب شبه الرياضية في حصة التربية البدنية والرياضية على دافعية التعلم.معرفة تأثير _ 
الرياضية تستجيب لمطالب التلميذ في _ معرفة ما إذا كانت النشاطات الرياضية المبرمجة تتضمن ألعاب شبه 

 المتوسطة وتنمي دافعية التعلم.
 التعرف على مختلف المشاكل والعراقيل التي تعيق المتمدرس في تنمية دافعية التعلم._ 
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 المصطلحات والمفاهيم:  -6
 اللعب:  -6-1 
 لغة: -6-1-1
من عمل عمال ال يجدي عليه نفعا : إنما أنت جاء في لسان العرب البن منظور: اللعب ضد الجد, و يقال لكل  

 معجم تاج العروس(.(العب, و يقال: رجل لعبة أي كثير اللعب
 اصطالحا: -2-1-6

ه و هو رحلة اكتشاف تدريجية لهذا العالم المحيط ، يعيشه بواقعه و بخياله ، يتوحد مع عناصره وأدوات 
 شبعييجعل نشاطا   بان فيه كفيل منه والتحكميستجيب لرموزه و معانيه ، فإدراك العالم  المحيط والتمكن 

 ة فيهالطبيعي الرغبة سوى يتطلب ال اللعب إن معهم، حيث تولد الحاجة هذه  األطفال،  كل لدى طبيعية حاجة
 المجتمعات كل يتشابه   في اللعب أن على Breunner برونر ويؤكد    اهمياته ووظائفه كل تتحقق حتى

 (.174: ص 200.) خالد عبد الرزاق السيد،طبيعة المصادر المتاحة لهعلى  وثراءه تنوعه ويتوقف

 _ إجرائيا :3_1_6
موجه   اللعب هو استغالل الطاقة الحركية والذهنية في آٍن واحد عبر نشاٍط ما ، قد يكون موجهًا أو غير   

تنمية  سهم فيييقوم به األطفال عادًة لتحقيق المتعة والتسلية والتعلُّم بطريق غير مباشرة ، ويستغله الكبار كي 
 ة  .سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها العقلية والجسمية والوجداني

  _ األلعاب الشبه الرياضية: 2_6
 _ لغة:1_2_6

 نقول لعبة شبه رياضية أي تشبه األلعاب المنتظمة .    
 _ اصطالحا:2_2_6

ركية حاأللعاب الشبه الرياضية هي العاب منظمة تنظيما بسيطا ، وسهلة في أدائها ، وال تحتاج إلى مهارات 
لتي اوانين بتة أو تنظيمات محددة، ولكن يمكن للمعلم  أن يضع القكبيرة عند تنفيذها ، وال توجد لها قوانين ثا

 أدائها نيمك كما ، مكان أي في ممارستها تتناسب مع سن التالميذ واستعداداتهم والهدف المراد تحقيقه ، ويمكن
 (.26ص : 2002الين وديع فرج، .)ودقيق معقد تنظيم تحتاج إلى ال وهي ، أدوات بدون أو بسيطة أدوات باستخدام

 _ إجرائيا:3_2_6
هة هي أنشطة خاصة تتخذ أشكال متعددة تتكيف على حسب المرحلة العمرية للتلميذ من جهة و الميول والرغبات من ج

 .أخرى ويغلب عليها طابع الترويح والمرح والتسلية
 الدافعية:_ 3_6
 نفس.دفع أو يحرك في علم الي والتي تعني moverكلمة دافعية لها جذور في الكلمة الالتينية ;لغة_1_3_6

 (.68:ص2000اللطيف محمد خليفة، )عبد
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ي تعرف الدافعية على أنها كامنة في الكائن الحي تعمل استشارته يسلك سلوك معينا ف :_اصطالحا2_3_6
ة مما العالم الخارجي ، ويتم ذالك عن طريق االستجابة في مكان األسبقية مع غيرها من االستجابات المحتمل

 (.07:ص1988،)جابر عبد الحميد جابر  عنه إشباع  حاجة معينة  أو الحصول على هدف معين .ينتج 
ن نشاط معيبللموقف التعليمي و القيام  تعتبر حالة داخلية لدى المتعلم تدفعه إلى االنتباه_ إجرائيا: 3_3_6

 واالستمرار فيه لتحقيق الهدف المنشود.
 _ التعلم:4_6
 (.495:ص1967المنجد االبجدي للطالب،لشيء:عرفه.)ا -:حصلت له حقيقة العلملالرج علم،علما(_ لغة: )1_4_6

لتغير ا: التعلم عبارة عن تغيير أو تعديل في السلوك أو في الخبرة أو األداء ويحدث هذا _ اصطالحا1_4_6
ل لمشاكب على انتيجة لقيام الكائن الحي نشاط معين لحل المسائل الرياضية، اكتساب القيام والعادات و التغل

 (.107:ص2004)عبد الرحمان العيسوي، االجتماعية.
كون ي"التعلم هو تغيير في السلوك ناتج عن استشارة هذا التغير في السلوك قد  جيلفوردكما عرفه الباحث 

 (.16ص1998.)حسين منسي،:نتيجة ألثر منبهات بسيطة وقد يكون لمواقف معقدة 
 :_ دافعية التعلم5_6

الصعبة  ألعمال"الدافعية للتعلم بأنها الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح وانجاز ادوارد موراي "ا يعرفه الباحث
 )ادواردالتعلم.  من الجهد والوقت وبأقل مستوى من والتغلب على العقبات بكفاءة وبأقل وقت ممكن

 (133:ص1988موراي،

ي تحرك لم التلة الداخلية او الخارجية لدى المتعإلى إن الدافعية للتعلم هي الحابيلر و سرمان "يشير الباحث "
 (.248:ص2001.)أحمد محمد زغبي،سلوكه وأدائه وتعمل على استمرار وتوجهه نحو تحقيق هدف معين او غاية محددة

 عب.ية الص":إن الدافع للتعلم هو الميل إلى التفوق في حاالت المواقف التعليمهربازت هو ماتريقول الباحث "
 (.190:ص1998)أحمد عواد، 

التغلب  صعبة والمفهوم اإلجرائي: يقصد بها تلك القوة الداخلية التي تدفع المتعلم لمواجهة المواقف التعليمية ال
 عليها بكفاءة.

 المرهقة:-6-6-
 را.ستملفتى وراهقت الفتاة بمعنى أنهما نميا نموا متواصال وم:المراهقة معناها النمو نقول راهق الغة1-6-6- 

دم في علم النفس بمرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة يعني مصطلح المراهقة بما يستخ اصطالحا: -6-6-2
 (323: ص 1994) عبد السالم الجسماني ،إلى مرحلة النضج و الرشد .

 تعريف المراهقة إجرائيا: -6-6-3
 ، وتكونالجسمية والفزيولوجية والنفسيةهي مرحلة عمرية يمر بها اإلنسان التي تصاحبه مجموعة من التغيرات 
  مصحوبة بظاهرة القلق خاصة قبل المواقف  الهامة كاالمتحانات الرسمية.

 



 مدخل عام:                                                                         التعريف بالبحث
 

8 
 

  إصالحات الجيل الثاني:-6-7
   :التعريف اإلجرائي -6-7-1
هي إصالحات مكملة لنقائص لجيل الثاني ،فقد تناولت مناهج الجيل األول التدريس بالوضعيات وذلك    

عن طريق تعزيز االختيارات المنهجية و تعميقها  تحسيناتمعارف جديدة أو مواد دراسية جديدة بإدخال  بإدراج
حيث تعتمد هذه األخيرة على  شاملة بعد الّتمكن من تحديد مالمح التخرج من المرحلة أو الطور نسقيه،ضمن 

،حيث أن المعلم يهندس أنشطة  التعليمةأن يكون المعّلم و المتعّلم طرفين فاعلين في العملية الّتعليمّية 
وتكون المناقشة و النقد جزء أساسيا في تكوينه العلمي و المعرفي . ،تعّلم،بينما المتعّلم يكون باحثاال  
 :المقاربة بالكفاءات -6-8
 لتعريف االصطالحي:ا -6-8-1

يد في هي بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم في مجريات الحياة ،بكل ما تحمله من تشابك في العالقات وتعق
وذلك ،منهجي يمكن المتعلم من النجاح في هذه الحياة على صورتها  الظواهر االجتماعية ،ومن ثم فهي اختيار

 -. ة الوطنية)وزارة التربيبالسعي إلى تثمين المعارف المدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة 
 (.02ص-.17العدد
 التعريف اإلجرائي:-6-8-2

مرسوم البدنية و الرياضية في التدريس وذلك منذ صدور الهو المنهاج الجديد الذي يستعمله أساتذة التربية 
 . م2004الصادر في سنة 10
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 تمهيـــد :   
 التي تعتبر تخصيص هذا الفصل إلى أربعة محاور أساسية، حيث تضمن المحور األول األلعاب شبه الرياضية،  تم

لوصـول افمن خـاللها يمكـن   ،ذات قيمة وأهمية كبيرة في األوساط العلمية واالجتماعية، حيث تعتبر قاعدة األلعاب
 بـاب منهـاعـدة أسلوتـدرج األلعـاب في الحصص التدريبية ، الفـردية بصفتهـا العـامة عية أوبالطفل إلى تعـلم اللعبة الجمـا

"  إلبداعالتحفيـز، وذلك قصـد وضع الطـفل في وضعيـات تسمـح له بإعطـاء أجوبة خـاصة به عن طريق الخلفيـة " روح ا
فيـة ية وكيلى إكسـاب الطفـل الصفـات البدنفي جـو من االنبساط والترفيـه ، إضافة إلى عـامل التحضيـر الذي يـرمي إ

 رى .األخـ إنجـاز المهارات الحـركية ، وكذا نقـل التجـارب والمعـارف التكتيكية من أجـل ممارسة األلعـاب الرياضية
ى ضافة إلإ  التالميذولقـد تطرقنـا في هذا الفصل إلى كل من : تعريف األلعاب الشبه رياضية و أهميتهـا بالنسبة 

ولنا عملية تقسيم األلعاب الشبه رياضية وفقا للخصائص المميزة لمجموعات اللعب وخصائص هذه األلعاب  كمـا تنـا
المرحلة النهـائية ، ثم تطرقنـا  –المرحلة الرئيسيـة  –أهداف األلعاب الشبه رياضية  في كل من : المرحلة التحضيـرية 

، ضية الخاصـة باأللعاب الشبه ريا رياضيـة وفي األخيـر عـرضنا بعض المالحظات إلى كيفيـة تصنيف األلعاب الشبه
رته على لم وقدأما المحور الثاني فيضم دافعية التعلم التي تعتبر بالغة األهمية فهي تساعد التلميذ في دافعية نحو التع

امل والعو إلى مفهومها، ووظائفها،  مواجهة المشكالت التي تتعرض له مما يزيد من قدرته على التعلم، سنتطرق فيه
 نوهي مرحلة م المؤثرة فيها، أما المحور الثالث فيضم الفترة العمرية التي يمر بها التلميذ التي تعتبر بالغة األهمية،

 لنفسيةمراحل اإلنسان التي البد لكل واحد ان يمر بها وتتمثل هذه المرحلة بالعديد من التغيرات الفيزيولوجية وا
أما  أنواعها،و والمرحلة التي تمر بها هذه الفترة،  طرق فيها إلى مفهومها، عالية التي تؤثر على حياة الفرد وسنتواالنف

تدريس المحور الرابع فيضم اإلصالحات المناهج الجيل الثاني التي أصبحت من المهم جد اإلسراع في تغير أساليب ال
لحات ومصطلمحة عن النظام التربوي الجزائري، ومفاهيم فيه إلى وذالك بتطبيق مشروع المقاربة بالكفاءات وسنتطرق 

     .، والتطور الخاص بالمنهاجهج التربويةاخاصة بالمن
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 األلعاب شبه الرياضية -1 -1
 :اللعب-1-1-1

 :تعريف اللعب-
نهم ه ومن بيأرادوا أن يعطوا تعريفا دقيقا لوالذين   ،متابعة من قبل المفكرين والعلماءإن موضوع اللعب لقي اهتمام و 

ها فرض نفستيط بالطفل والتي في تفهم مشاكل الحياة التي تح الذي يرى أن للعب يعد الوسيلة الطبيعية "عطية محمود "
ته ، في كل لحظة وأرنه فعن طريق اللعب يكتشف البيئة التي يعيش فيها ويوسع من معلوماته ويزيد من مهاراعليه

 .(1949)عطية محمود ، عن أفكاره ووجدانهويعبر 
 .ب ثابتة والمحتوى معقول واألدوار محددةنشاط حز ومسلي أين تكون فيه أفكار اللععبارة عن  واللعب

( يتحدث عن علم الظواهر بالنسبة للعب الذي يعطي قيمة للحرية الحركية في إطار وسط 1974)شويرال 
 الذهاب واإلياب للحركات في توازن ثابت.ويتم فيه التساوي بين  محدد)معرف(،

  .اللعب نشاط خاص بالطفل يساهم في بناء شخصيته "روبن لنون"وحسب 
فسه نطفل عن ال بأنه سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية مسبقة ويعد أحد األساليب التي يعبر بها حامد زهرانويعرفه 

(Irwiw Hahn،1991،p23.) 

"اللعب ذلك النشاط الوحيد الذي يهدف اإلنسان حين ممارسته إلى المتعة الناتجة عن  :≫  ≪S.Mihher وحسب
  .(3،ص1987حسين ،)يوسف اللعب ذاته"

≫ ويعرف حسب القاموس 𝐥𝐚𝐫𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞 "اللعب هو نشاط جسدي أو عقلي غير مجبر أو محدد يسعى إلى  : ≪
 .(Larousse,1990.445 ) تحقيق المرح وبلوغ المتعة "

في الجهاز التربوي بصفة اللعب ضروري في الحياة بصفة عامة، و التعارف هو أن ما يمكن استخالصه من هده 
 فاللعب عبارة عن صيغة تعليمية في الحد ذاتها ووسيلة للتعبير. ،خاصة

ب من الصع أنهإال  ،رتقديم تعريفا دقيقا لهذا األخي أرادواإن اللعب موضوع تساؤل العديد من المفكرين والعلماء حيث 
 تحقيق ذلك بسبب اختالف أرائهم ووجهة نظرهم.

 التعريف البيداغوجي للعب: -
تعمل ، لذلك نجد أن في المؤسسات التربوية يسله يسهل فهم ومعرفة طبيعة الطفلاللعب هو ذلك النشاط الذي من خال

 هم حولوفرضياتاللعب كركيزة أساسية وذالك لكونه يخلق جوا من التبادل بين األطفال وحثهم على التعبير عن أرائهم 
 .( p23,L.Bobin,1979)المواضيع المختلفة

 :قيمة اللعب -2 -1-1
ف لى اكتشاجوانب شخصية الفرد ألنه يساعد الطفل عيعتبر اللعب من أهم الوسائل التربوية التي تدخل في تشكيل 

 :عب له قيمة كبيرة تتلخص فيما يليحيث نجد الل ،المحيط واكتساب الخبرة
 .وتنمية المالحظة واكتساب الخبرة تدريس الحواس -
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 .من اكتشاف المحيط وتنظيم القضاء تمكين الطفل -
 .الطفل وميوله إلى اللعب والحركة ية حاجاتتلب -
 .التكيف االجتماعيمساعدته على  -
 .اكتساب المعارف عن طريق الممارسةتسهيل  -
ثرائهااستغالل األلعاب في تنظيم الحوار قصد ت  -  .صحيح المكتسبات اللغوية وا 

 :أنواع اللعب -1-1-3
 .جه منها هدفها ودورها محددة بدقةيوجد اللعب في المجتمع على عدة أو 

  :اللعب العفوي -أ
ت حركاعن طريق إشارات عبارة عن الوسيلة األولى للتعبير وهو  ،ساس النشاط النفسي والحركي للطفلأ يعتبر    

 .تظهر مجانية
ة يايتوجهون إلى العمل جد هام في تعلم وتحكم في الحقائق بعد ذالك اللعب يتوجه نحو تعلم الحالصغار األطفال 

 .االجتماعية بتصور أدوار الكبار
 :اللعب التربوي-ب

 ،ن نموهيكون الطفل في ريعا المدرسة الفعالة النشيطة فهمت بأنه يمكن أن يقوم اللعب بدور تربوي وذلك خاصة عندما
م مفتي إبراهي) والتعاون وبعد ذلك يمكن من تهيئة النزعة للحياة االجتماعيةيثير االنتباه وينمي روح المالحظة بحيث 
 .(27_26_25، 2000حمادي،

 لعب العالجي:ال -ج
ا مالطفل ال يستطيع التعبير عن كل مشاكله أي  يستعمل في العالج النفسي عند األطفال الذين هم تحت التشخيص،

 حملها يظهر بوضوح في النشاطات اللهوية كاللعب.ولكن ت يختلج في صدره عن طريق الكالم،
 أنواع اللعب التربوي حسب فيصل عباس: -1-1-4

نمو الطفل في المراحل المختلفة من أعمارهم يرى فيصل عباس أن تنوع األلعاب يتوقف على مستويات وخصائص 
 ويعكس هذا التنوع الظروف المحيطة بالطفل ويمكن تصنيف أنواع اللعب التربوي إلى فئات التالية:

، 1997)فيصل عباس،د أو قيود لعبة ويكون الطفل حرا غير مقيدا بأية قواع ،روهو يتمثل في النشاط الح اللعب التلقائي:-

ارة طفل استشفيه يخبر ال أن هذا النوع من اللعب في تلك الفترة يكون استكشافيا، "ميلر سوزان"تقول حيث  (144ص
في  اللعب التي تكونفالطفل أثناء تناوله اللعب بالدمى يأخذ في استطالع واستكشاف هذه  ،إحساسات مختلفة لديه

  .(144،ص1987سوزان،  )ميلر متناوله
خالل  حيث يتعامل الطفل في هذا الشكل مع اللعب من وهو شكل شائع للعب في الطفولة المبكرة، لعب اإليهامي:ل -

 عا لمواقف كما لو أنها تحمل خصائص أكثر تتصف بها في الواقع.اللغة أو السلوك م
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نوع حيث يتمثل هذا ال تمثيل الشخصيات عند الطفل ما بين العام والنصف إلى العامين،ويرى فيصل عباس أنه يبدأ 
حيط كما تتضح من أنماط سلوكهم وأساليبهم في التعامل مع العالم الم ،رلعب في تقمص الطفل لشخصيات الكبامن ال

 بهم،التي يدركها الطفل غيابيا وينفعل بها.
 يا فإنهافالرغبات التي يدركها الفرد إدراكا واع شعور الشخص ورغباته المكبوتة،ويضيف أن اللعب اإليهامي يعبر عن 

لطفل افاللعب اإليهامي قد يكون لعبا تعويضيا أي محقق لرغبات  متنفسا عن طريق اللعب أو أحالم اليقظة،تجد لها 
    .(144،ص1997)فيصل عباس، وفهوقد يلجأ الطفل إلى اللعب اإليهامي لكي يستكشف مشاعره ويخفف من قلقه وتوتره ومخا

 وظائف اللعب: -1-1-5
 الوظيفة االجتماعية:  -أ
رين أن جماعات اللعب هي الرابط األول الذي يربط الطفل بالعالقة االجتماعية مع اآلخ "MAKRENKOيرى "       

 حترامجتماعية كاالالتي يخضع فيها األطفال لقواعد النظام والجماعات، باللعب يمكن للطفل تعلمـ بعض القواعد اال
دماج مع ـ واالننفس التي يتولد عنها التأقلمالتعاون واألخالق، وهنا تظهر األهمية في إعطاء الثقة في ال ،رومساعدة الغي

                                                                                                                                                                                                                                                                          ها.       عيش فيموضع  داخل البيئة التي يطريق اللعب يتمكن الطفل من ال نعأفراد  المجتمع بعاداته وقوانينه وأحكامه ، ف
 الوظيفة النفسية:  -ب

 مثلى لفـهمالطريقة ال و بالتالي يعد اللعباللعب ما هو إال تعبير من الطفل عن حالته النفسية ومشاكله الداخلية     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           التي يقوم بها المراهق لتوفيق بين الخبرات المتعرضة التي يمربها. المحاوالت

  الوظيفة الفسيولوجية: -ح
القيام ففي نظر الفزيولوجيون ال يمكن إنكار المساهمة االيجابية للعب في إتقان الحركة وتطوير جسـم اإلنسان     

 الدفع والرمي...الخ.       وصفيات والتمرينات البدنية الطبيعية كالقفز والجري،بالحركات وتحديد ال
ز ، إضافة إلى التوازن في عمل األجهزة العضوية األساسية الجهاباستخدام عضالت الجسـم  هذه النشاطات تقوم 

ة إلي حالة حركية ووصفي ، وهذا يؤديأن  كل الجسـم  معرض لالختبارات الدموي أي  يالدورانالتنفسي والجهاز 
                                                                                                          سليمة. 

  الوظيفة العقلية: -د
شاطه اللعب يدرب الطفل على التفكير الحسن ويتيح الفرصة للتخيل والبناء واستثارة ن"   Chateau" يقول      

عطاء الوسائ زمة  ل الالوبالتالي توجيهه نحو االبتكار واإلبداع، فبفضل اللعب يمكن للطفل أن ينمي قدراته العقلية وا 
 اء والتركيز.         للتفكير الصحيح وقدرته على التنسيق والربط والتحليل والخفة في فهم األشي
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 :ريــاضيةالشبه األلعــاب  -1-1-6
   ريــاضية: الشبه  تعــريف األلعــاب -أ

ية ت البدناأللعاب الشبه رياضية هي مجموعة من الحركات أو الفعاليات المريحة والترفيهية مهمتها تطوير القدرا
هو ، فاأللعاب الشبه رياضية هي نشاط خاص بالطفل ويأخذ عدة أشكال حسب العمر و والعقلية بطريقة نشيطة ومريحة

ر مركز على الميول المأخوذة من النشاط كليا بحيث يعتبر المحرك الرئيسي لتطوير شخصية الطفل وغالبا ما تسي
عدد و ينها مدة اللعب األلعاب الشبه رياضية بطابع تنافسي دون الحاجة أو اللجوء إلى قواعد تنافسية رسمية من ب

 الالعبين والملعب وطبيعة الوسائل المستعملة في الرياضات الجماعية بصفة عامـة. 
 لإلشارة أن المصطلح أو كلمة األلعاب الشبه رياضية غير مستعملة في التعاريف العالمية بل تستعمل في

ب الشعو  ألطفال ومستوحاة من تقاليد وعاداتاأللعاب الصغيرة أو األلعاب الحركية كمفردات لكونها مستمدة من خيال ا
 وتستعمل األلعاب الشبه رياضية من أجل: 

  :التحفيز 
يز بحيث أنه ليس هناك سلوك دون التحفز لذلك يجب إدخال مثير إلثارة الفكر لكي يدخل في الحركة فالتحف 
طاء لطفل إعاوالراحة في المنافسة كي يستطيع ، والتركيز واالنتباه والترفيه عامل الرئيسي الذي به ينمي الفكريمثل ال

 . بداع في كل األوضاع البيداغوجيةأفضل ما لديه من روح اإل
 يجب التأثير على التحفيز لدي الطفل وذلك من خالل عدة عوامل :  

 عوامل مرتبطة بالتلميذ منها حب التنفيذ وكذلك استعمال متطلبات الحركة .
 اته كتنوع الوضعيات المتتابعة واإلحساس باالستقاللية.عوامل مرتبطة بالنشاط في حد ذ

 عوامل مرتبطة بشخصية المربي ومنها : 
 .احترام شخصية الطفل-
 إيجاد وسط أمن ومثير في نفس الوقت.  -

 التحضـــــير : 
يكون اللعب على أشكال مختلفة حسب العمر ويكون مركز على الميول المكتسبة عن طريق الممارسة ويعتبر 

المداومة لية و رسة الكاللعب المحرك األساسي لتطور القدرات البدنية والعقلية، والنفسية واالجتماعية في الرياضات والمما
وزان )س، لكن هذه اإلجراءات تتخذ قصد تميز األلعاب الخاصة بالطفل التي لها داللة ومعاني مختلفةتكون مقيدة

 (.192ص،1997ميلر،
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 : أهمية األلعـاب الشبه رياضــية -ب
 : ية كبيرة وتتجلى فيما يلـــــــيتكتسي األلعاب الشبه رياضية أهم

 تعتبر وسيلة أساسية في تطوير الجانب البدني للطفل . -
 .روح التعاون والتفاعل االجتماعي تنمي -
 .المختلفةهارات الحركية األساسية هي بمثابة تمهيد أللعاب الفرق من خالل تنمية الم -
 .جوا من المرح والتسلية تضفي على درس التربية البدنية والرياضية -
 تقسيم األلعــاب الشبه رياضــية:  -ج

حسب إلين وديع فرج في كتابه خبرات في األلعاب للصغار والكبار أن األلعاب الشبه رياضية تنقسم وفقا     
  :جموعات اللعب إلى ما يلــــــــيللخصائص المميزة لم

 ألعاب المساكة . -
 ألعاب الكرة . -
 ألعاب الفصل . -
 ألعاب التتابع . -
 ألعاب اختبار الذات . -
 .(26: ص  2002)لين وديع فرج  ، ألعاب مائية -

 : خصائص األلعــاب الشبه رياضــية -ت
 : اب الشبه رياضية بعدة خصائص منهاتتميز األلع   

 مكانيات األلعاب الشبه رياضية ال تتطل  .متعددة ومعقدةب وسائل وا 
 محددة بقواعد صحيحة وسهلة الفهم تكون األلعاب الشبه رياضية. 
 اءكبر عدد من األطفال أثناء األديجب أن تحتوي األلعاب الشبه رياضية على مجهود بدني وعقلي يحتفظ بأ 

 .التنافس ال تعتمد على الصدفنتيجة 
 . يجب أن تكون محفزة خاصة المتعلقة بفكر الطفل 
  ا أيض، و زن للجهد البدني وكذا وقت للراحة، وكذلك توزيع متواح بمجهود بدني متنوع لكامل الجسمتسميجب أن

 .(Rachd Aoudia :1986.p5) المتطلبات التنسيقية والمعرفية
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 :أهداف األلعاب الشبه رياضية -ع
  اء طابعإن الستعمال األلعاب الشبه رياضية في درس التربية البدنية دور في عملية التعلم الحركي وكذلك  إضف

 أجزاء الحيوية والمتعة على درس التربية البدنية والرياضية ، ولكن استعمال األلعاب الشبه رياضية في كل جزء من
 : الحصة لديه أهداف ثانوية أخري نوردها فيما يلـــــي

  :المرحـلة التحضيـرية 
 :تستعمل األلعاب في هذه المرحلة لخدمة غرضين أساسين وهمــا

صة قصد القيام بعمليات اإلحماء لتحضير الجسم لتقبل الجهد خالل طول الحصة ، والهدف التالي هو تنشيط الح: أوال
 .الترقيةعملية  صياغةتحفيز الطلبة على القيام بمجهود بدني وعقلي دائما في 

 المرحـلة الرئيســية : 
يث تسمح وتستعمل األلعاب في هذه المرحلة لتعزيز وتدعيم عملية التعلم وذلك باقتراح ألعاب تخدم هدف الحصة ، بح  

  .يه جميع الصفات البدنية والعقليةباكتساب المهارات الحركية والتقنية في وسط تنافسي تنمي ف
  النهائـــية: المرحـلة 

ني ء البدوتستعمل األلعاب الشبه رياضية في المرحلة النهائية لخدمة هدفين أساسين ويتمثل األول في عملية االسترخا
 لمرحلةابعد أداء جهد بدني مرتفع ، أما الهدف الثاني فيتمثل في ترك التالميذ في نشاط دائم في حالة عدم احتواء 

د ة بعذا كان البرنامج المدرسي يسمح بذلك أي عدم وجود حصة دراسي( أو إربدني كبي جهد) ،الرئيسية على حمل كبير
 . ةحصة التربية البدنية والرياضي

 : تصنيف األلعـاب الشبه رياضـية -1-1-7
 .حيث صنفها إلى أربعة مجموعات" اندري ديميابــر "إن تصنيف األلعاب الشبه رياضية يعود إلى

 : ألعاب جـد نشيطـــة -أ
 جهد بدني مركب ومتوافق بين كل الالعبين وهذا الجهد يدوم بدوام اللعب في حد ذاته.وهي التي تتطلب 

 : ألعــاب نشيطــة -ب
 سبية ،يكون الجهد في هذه األلعاب عالي، يقتصر على فريق واحد في الوقت الذي يكون فيه الفريق الثاني في راحة ن

 . مع أخذ قسط حقيقي وفعال من اللعب
 : ألعـاب ذات شدة ضعيفــة -ج

ن موتنصف هنا كل األلعاب أين يكون فيها الجهد البدني بشكل عام فردي وال يمثل في الوقت إال جزء ضئيل      
ل من جموعة تكون بعدد قليالمدة اإلجمالية للحصة ويحمل إلى مالحظة أنه في حالة ما إذا استعملت ألعاب هذه الم

 . األطفال
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 : ترويحية تثقيفــيةألعـــاب  -د
ثارة الجهد الذهني والعقلي واري، عمارة نور الدين بوغدة ن (مما ينتج عنه الترويح والتثقيف تتميز هذه األلعاب بالجهد الضعيف وا 

 .(22دورة جوان ، ص  ،آخرون

 : ات خاصة باأللعـاب الشبه رياضـيةمالحظـ -1-1-8
 : اضات الجماعية ومن جهة أخرى تسمحوخاصة الريتساعد هذه األلعاب التعلم ضمن مختلف األنشطة 

 . باشتراك عدد من األطفال في حالة نقص الوسائل 
  باستغالل الوسائل البسيطة مثل: كرات ذات أشكال وأوزان مختلفة. 
 : ــةـلتاليـاعاب باحترام المبادئ نقدم بعض األلعاب الشبه رياضية كمثــال:على المربي أن يبحث وينوع في اختيار األل 
 .قيق يناسب تحقيق األهداف المسطرةالقيام باختيار د -
 (1996جوان ، )منهاج التربية البدنية والرياضية التعليم الثانوي ،. همال التعليم والميل إلى التنشيطتجنب تكرار الذي يعرض إ  -
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 دافعية التعلم:-1-2
 :مفهوم الدافعية  -1-2-1
 :الدافعية لغة -أ 

 يلي: تعني الدافعية حسب ما جاء في معجم الوسيط من معاني دفع ما    
ل دفع وة،ويقاإليه ويقال طريق يدفع إلى مكان كذا إي ينتهي إليه،ودفع شيء إي نحاه وأزاله بق دفع إلى فالن دفعا انتهى

انتصر و حامى عنه  ودفع له الشيء رده ،ويقال دفع القول :رده بالحجة ،ودافع عنه مدافعة ودفاعا: ،األذى والشرعنه 
  .(289جماعة من األساتذة،ص) أبعده و أنجاه :الدفاع في القضاء ودفع عنه األذىومنه  ،له
 الدافعية اصطالحا: -ب

ك يك السلو "أنها عملية استشارية وتحر ليندلي اجتهد عديد من الباحثين في تحديد مفهوم الدافعية حيث عرفها الباحث" 
 .(54،ص2000محمد خليفة عبد اللطيف،) وتنظيم نموذج النشاط.

"الدافعية على أنها :شرط تساعد على استمرار  النمط السلوكي لتحقيق االستجابات أوال تتحقق ويتيحويعرفها الباحث "
 Madline)،كما يعرفها على أنها عامل نفسي شعوري يهيئ الفرد لتأدية بعض األفعال أو ميله لتحقيق بعض األهداف. 

blanque fr£T .r  ) 
غاية  تلك القوة الداخلية التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقيق " هيمرعي"والباحث " بلقيس في حين يعرفها الباحث "

نفسه  الفرد معينة ،ويشعر بالحاجة إليها و بأهميتها المادية أو المعنوية وتستشار هذه القوة المحركة بعوامل تنتج من
 (324،ص2000صالح محمد علي ،).)خصائص ،حاجاته،ميوله(

لم أو من خالل ما سبق من التعارف نستخلص إن الدافعية تعتبر حالة داخلية لدى الفرد تثير نشاطه لألداء أو التع
القيام و عليمي تحقيق غاية ،إما في المجال التعليمي فالدافعية حالة  داخلية في المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف الت

 هدف . بنشاط موجه واالستمرار فيه يتحقق التعلم ك
 
 

 

 

 

 

 



 التعلمالمحور الثاني:                                                                                    دافعية 
 

20 
 

  عناصر تشكيل الدافعية: -1-2-2

 الدافع لحافز                         لباعث                    األهدافاالدافع             

توقع مقدار 
النجاح يحدد 
مقدار الدافع في 
األداء نحو 
 انجاز األهداف

 األهدافالوقيعة  
 المباشرة والبعيدة طويلة 

 المدى
 

للنشاط اللعب تفسير  
الموجه إلشباع الدافع قد 

 يكون مادي او معنوي

يرتبط بقوة دافعة  
للعمل بمثابة المنشط 
للسلوك الحافز لمثير 
معين )مثير الحافز( 
قد تكون مثيرات 

 أولية أو ثانوية 

حالة   
 داخلية 

مصحوبة 
بالتوتر تثير 
السلوك في 

ظروف 
 معينة
 

 

 

 .(96،ص2001)محمود عبد الفتاح عنان ، عناصر تشكيل الدافعيةيوضح  (01شكل رقم )                      

 أهمية الدافعية : -1-2-3
و بين أموضوع الدافعية يعتبر من أهم الموضوعات النفسية إثارة لالهتمام سواء للباحثين في علوم النفس المختلفة 

 اإلفراد على مختلف نوعياتهم .
 مختلفةفالدافعية مصطلح عام يشير إلى العالقة الدينامكية بين اإلفراد وبيئته و تشتمل على العوامل والحاالت ال

ى بدء عمل عل)الفطرية المكتسبة ،الداخلية والخارجية ،المتعلمة وغير المتعلمة ،الشعورية والالشعورية وغيرها (التي ت
 تحقق هدف ما .وتوجيهه واستمرار السلوك ،وبصفة خاصة حتى ي

هداف أفكان الدافعية بمثابة حالة بادئة وباعثة وموجهة ومنشطة للسلوك وتعمل على دفع الفرد  نحو تحقيق هدف أو 
 معينة واالحتفاظ باستمرارية السلوك.

 حاالت ومن ناحية أخرى فان الدافعية ليست شيئا ماديا،أي أنها ليست حاالت ا و قوى يمكن رؤيتها مباشرة ،إنما هي
ة لدافعيافي الكائن الحي يستنتج وجودها من أنماط السلوك المختلفة ومن نشاط الكائن الحي نفسه و ليس معنى هذا إن 

ك نفسه هذا السلوك ،أي أنها الحالة التي تثير وتنشط وتوجه السلو هي نمط السلوك الذي نالحظه،إنما هي حالة وراء 
 (212-211,ص2006محمد حسن عنان ،)وتعمل على استمرار يته. 

 

 
 motivationالدافعية     
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 أنواع الدوافع : -1-2-4
 جسيمة نفسية تثير السلوك في مواقف ،الن الدافع حالة أو قوة داخلية ،نف الدوافع على أساس فطري ومكتسبتص

 نجد:معينة ومن بينها 
وع وتتن أهداف طبيعية موروثة، التماس غريزة و هي التي تدفع الفرد إلىتسمى كذلك بالدوافع ال :الدوافع الفطرية -أ

تسمى لفرد و االدوافع الفطرية وتظهر منذ الوالدة أي قبل إن تكون الخبرة والتعلم ،وهي دوافع  خاصة بالحفاظ على بقاء 
لنوم كل وابالحاجات  البيولوجية ،بحيث إشباعها بصورة فردية نسبيا و إال كان مصيره الموت وهي الهواء ،اإلخراج ،األ

ب ،دوافع دفاعية ترتبط بالحفاظ على الذات وهي الحواألمومةوهي دافع الجنس ،دوافع خاصة بالحفاظ على الذات 
 من استكشاف البيئة والتعامل وهي دافع االستطالع. اإلنسان،دوافع تكمن 

براز مهما اختلفت البيئة والحضارة ،ويسعى الى الحفاظ على ذاته  األفرادتبقى الدوافع الفطرية مشتركة بين كل  قدراته  وا 
 وامتالك المشاعر .

عن  لفردا  هي دوافع ثانوية يكتسبه الفرد خالل عملية التطبيع االجتماعي وهي كل ما يتعلمه  :الدوافع المكتسبة -ب
 يلي: تفاعله مع البيئة وعادة ما يصنف علماء النفس هذه الدوافع الى ما أثناءطريق الخبرة والممارسة والتدريب 

  اهماليومية وتفاعله االجتماعي م عن طريق خبرته اإلنسانتتمثل في كل ما يكتسبه   عامة:دوافع اجتماعية 
 الى ي العيش  مع الجماعات و االشتراك في اإلنسانو تبدو واضحة في ميل  إليهااختلفت الحضارة التي ينتمي 
  (19،ص1985)نحاتي عثمان ،. مختلف نشاطهم االجتماعية 

 اصة لخبرته الخ فقد يكتسبها ،بعضهم عن بعض األفرادتشمل الدوافع التي يتميز بها  :دوافع اجتماعية فردية 

داني عداد وجعن االست اتجاهات نفسية تعبر إالوما هذه الدوافع والميول  ،إليهاال يميل  ألنهوال يكتسبها البعض األخر 
 (94-92،ص2004فايد،حسين ).معينة أشياء الفرد و سلوكه نحو ثابت نسبيا يحدد شعور مكتسب

وافع ل في الدتعمل على تسهيل عملية التعلم ولها عالقة وثيقة بها وتتمث  ،افع أخرى خاصة بالعملية التعليمةكما نجد دو 
 التالية :

في  تظهر مختلف الدراسات  انه كلما كان المثير جديد يستشير الرغبةالدافع الى االستكشاف واالستطالع : -
علم حب ولكن عندما يكون غير مرتبط  بأية خبرة سابقة ،إي الموقف التعليمي الجديد يثير في المتاالستطالع أكثر  

ث االستطالع واالستكشاف للمعرفة ،فكلما كانت هناك خبرات تعليمية جديدة يشجع المتعلم على االستطالع والبح
 واالستكشاف .

لتنافس ادافع  عمل يتأثر بفعل  هذا الدافع بالتدرج ووجودوجد إن التقدم في ال دافع التنافس والحاجة الى التقدير:-
 يؤدي بالمتعلم الى االجتهاد والعمل المثابر للحصول على أعلى النتائج ومنه تحقيق التقدير لذاته .

لنجاح يتمثل في انجاز التلميذ بصفة جيدة ،أي الحصول على عالمات جيدة من اجل ااالنجاز والنجاح :ع إلى داف-
 (153ص ،1998محمد علي أبو جادو،)صالح .
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ثل في حب ية تتمالدوافع المعرفيتمثل في الرغبة في المعرفة والفهم و اإلتقان وحل المشكالت ، ف الدافع الى المعرفة :-
 (153ص،1983مصطفى زيدان،).والميل الى التعرف على كل شيء االستطالع

 كل نوعدورا أساسيا وفعاال في العملية التعليمة بحيث ل من خالل مسابق من ذكر ألنواع الدوافع نستخلص أنها تلعب
 مختلف دوره في خلق التقدم وبعث الرغبة في المعرفة والتعلم ومن ثم التأقلم والتفاعل وبعدها القدرة على مواجهة

 المواقف وكذلك الحصول على نتائج عالية في االمتحانات وااللتحاق بالثانوية .
 :التعلم -4 -1-2

لك في ذعلم من المفاهيم  األساسية في علم النفس ،وليس من السهل وضع تعريف محدد لمفهوم التعلم ويمكن يعتبر الت
ي وك اوفأننا ال نستطيع  إن نالحظ عملية التعلم ، وعلم النفس وصف التعلم انه عبارة عن تغيير أو تعديل في  السل

قيم ساب الالحي بنشاط معين ،كحل المسائل الرياضية ، اكت الخبرة أو األداء ، ويحدث هذا التغير نتيجة لقيام الكائن
 .(107صعبد الرحمن العيسوي،مرجع سابق ، )والتغلب على المشاكل االجتماعية .

 نتيجة  " التعلم هو : تغيير في السلوك ناتج  عن استشارة هذا التغيير في السلوك قد يكون"جيل فورديعرف الباحث 
  .(107ص،1998)حسين منسي،مرجع سابق،لمواقف معقدة . ألثر منبهات بسيطة وقد يكون

 أوداء مباشرة ولكن يستدل عليه باألعلى انه عملية تغير شبه دائم في سلوك الفرد ال يالحظ  التعلم يمكن إن يعرف
 .(16،ص1999،يالتلقائ)أحمد حسين .من الممارسة ، كما يظهره في تغيير أداء الفرد أالسلوك الذي يصدر من الفرد وينش

 :خصائص التعلم -1-2-5
 التعلم عملية مستمرة طوال الحياة من خالل التفاعل مع البيئة و من بين أهم خصائص التعلم نجد:

 التعلم عملية تحدث نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة ، وهو عملية تراكمية تدريجية .
 التعلم عملية تشمل كافة السلوكات والخبرات المرغوبة والغير مرغوبة . 
 التعلم عملية تتم بصورة مقصودة أو بصورة عرفية غير مقصودة. 
 للغوية .كية واالتعلم عملية شاملة متعددة المظاهر تتضمن المظاهر العقلية واالنفعالية واألخالقية واالجتماعية و الحر  
 المتعددة.التعلم شبه دائم وثابت نسبيا أي إن التغيير في السلوك يجب أن يتكرر ظهوره في المواقف  

دة رة جديالتعلم عملية تنطوي على تغيير شبه دائم في السلوك أو الخبرة ويتخذ ثالثة أشكال هي : اكتساب سلوك أو خب
 رة .، التخلي عن السلوك أو الخبرة ، التعديل في السلوك أو الخب

 :شروط التعلم -1-2-6
 :الدافعية – أ

لحديثة عند الفرد  شيء أساسي في عملية التعلم ، وال يمكن  أن تتم بدونه لذلك وضعت التربية ا إن وجود الدافعية
تواء نصب أعينها ناحية أساسية المتمثلة في ضرورة استشارة دوافع المتعلمين نحو المواقف التعليمية عن طريق اح

ازع نيا كان على خبرات  تثير دوافع التالميذ وتشبع حاجاتهم ورغباتهم ، فكلما كان الدافع لدى الكائن الحي قو الدروس 
 .(107،ص2004)عبد الرحمن العيسوي، ،الكائن الحي نحو النشاط المؤدي إلى التعلم قويا.
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 :ةالممارس -ب
م التعل مع توجيه معزز فال يمكن الحكم على حدوث ، فهي تعني تكرار أسلوب النشاطتعتبر الممارسة شرطا هاما للتعلم

 حمد زيدانم)مصطفى  رر الموقف وظهر التحسن في األداءبالممارسة وال يمكن الحكم على أن التعلم قد تم إال إذا تك إال
 .(37،ص1983،

ل مما بين األعما، و التكرار المعزز لالستجابة أثناء وجود مثيرات يحقق التناسق العمل ذو كفاءةفالممارسة تجعل 
لم في تع يؤدي  إلى أدائها في تتابع و يساعد على تنمية المهارة إلى مستوى التعلم ، كما تعد الممارسة عملية مهمة

إشرافه  ة تحتقشالمواد المعرفية بالمدرسة حينما يتيح المعلم لتالميذه ممارسة المادة المتعلمة عن طريق األسئلة والمنا
  .لتعلمايتعامل مع أ فراد وصلوا إلى مستوى معين من النضج الذي يعتبر ضروريا لفهم عملية  ، فهووتوجيهه و إرشاده

 النضج:  -ج
 ي ونمويتمثل في عملية النمو التي تالزم الكائن الحي في مظاهره المختلفة ، ويشمل النمو الجسمي والحركي والعقل

 ذا كانإعملية التعلم ، حيث هذا األخير ال يتحقق إال  الجهاز العصبي واللغوي ولذلك يعتبر عامال أساسيا مؤثر في
سب نوع اعيا حالفرد على مستوى من النضج ، يمكنه القيام بالنشاط الالزم للتعلم وقد يكون عقليا أو فيزيولوجيا أو اجتم

 .(38،ص1998، )حسن منسي طلبه التعلم المراد تحققهالنضج الذي يت
لتحقيق قوة داخلية تحرك المتعلم ليؤدي نشاطه معين بهدف إشباع حاجة  معينة و ما نستخلصه في األخير أن الدافعية 

ن مذلك يجب االعتماد على الممارسة المعزز بمثيرات وأن يكون المتعلم كامل النضج جسميا وعقليا ، ويعتبر كل 
 .معلم والمتعلمالممارس من طرف ال الدافع والنضج شرطان أساسين في عملية التعلم وتظهر أهميتها في العمل

 الدافعية للتعلم : -1-2-7
 تعريف دافعية للتعلم : -أ
،مرجع أحمد عواد).لصعبةاحاالت المواقف التعليمية  أن الدافع للتعلم هو الميل إلى التفوق في :هرما نز هربارتتعريف  -

 .(90،ص1998سابق،

لب على النجاح وانجاز األعمال الصعبة والتغ: بأنها الرغبة المستمرة للسعي إلى يعرف الدافعية :يدوارد موراإ-
 .(153،ص1988إدوارد موراي،مرجع سابق، ).د والوقت وبأفضل مستوى من التعلمالعقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الجه

 اره وتوجيهههي الحالة الداخلية أو الخارجية لدى المتعلم التي تحرك سلوكه وأدائه وتعمل على استمر : Bieller_بيلر 
 .(248ص ،2001 أحمد محمد الزغبي، )حو تحقيق هدف معين أو غاية محددةن

ة مجموع مما سبق نستنتج أن الدافعية للتعلم هي النجاح الذي يحققه التلميذ في المواقف التعليمية الصعبة عن طريق
غايات اف والالمشاعر و الطاقة والرغبات التي تدفع بيه إلى االنخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي به  إلى بلوغ األهد

 .لتعليميالموقف لعامة وهي خاصة بالدافعية المدرسية حالة مميزة من الدافعية ا، كما تعتبر الدافعية للتعلم أو االمنشودة
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 وظائف الدافعية للتعلم :  -ب
وجه  لتعلم علىإذا كانت الدافعية وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية فهي تبدو في عالقتها بالسلوك اإلنساني و با

 :الخصوص ون وظائفها
لك  ذصرف بطريقة معينة في يهمل باقي المواقف األخرى كما تجعله يتو علم  على أن يستجيب لموقف معين تساعد المت

سلوك ، أي عندما يكون الفرد في حالة توتر فإنه يبحث عن سلوك يجعله يزيل بواسطته هذا التوتر ويختار الالموقف
 فيه هذا الشخص  الذي يوجهالذي يتناسب مع الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي 

صيلهم ، المهارات وغيرها من األهداف ، فالمتعلمين الذين يتمتعون بدافعية يتم تح كما تساعد على تحصيل المعرفة
ل الدراسي بفاعلية اكبر ، في حين المتعلمين الذين ليس لديهم دافعية عالية قد يصبحون مصدر شغب وسخرية داخ

 .(95،ص1987)بدر عمر،القسم . 
راض الدافعية على تحديد مجال النشاط السلوكي ،الذي يوجه إليه الفرد اهتماماته من أجل تحقيق أهداف وأغتعمل 

 (173،ص1997 )رمضان محمد القذافي،محمدالفالوقي،.جود دافع يصبح عشوائيا وغير هادفمعينة ، فالسلوك بدون و 
م ى القيامما يؤدي إلى تنشيط سلوك الفرد ودفعه إلكذالك تعمل الدافعية على جمع الطاقة الالزمة لممارسة نشاط ما، 

عادة الجسم إلى االتزان السابق.   بعمل من أجل إزالة التوتر وا 
ات ب عمليكما تحث الدافعية  المتعلم على تكرار السلوك الناجح ، وتحاشي السلوك المؤدي إلى العقاب والحرمان ، بسب

 .لعقابوتجنب الفشل أو اللوم أو ا الثواب على شكل مادي أو معنوي التعزيز إذا يصبح دافع المتعلم هو الحصول على
وجد تالني  تثير األنشطة التي تتناسب مع المواقف التي يواجهها الفرد،أي يختار الفرد نشاطا معينا يتناسب مع الحاجة

 .ابي أو االتجاه السلبيلديه، إما باالتجاه االيج
ب بل فحس شارة السلوك لدى المتعلم وتنشيطهتعلم أنها ال تقتصر على استيتضح من خالل تطرقنا لوظائف الدافعية لل

 .(181،ص2005)صالح حسين الداهري،.يختار السلوك المناسب وفق الموقفتجعله 
 عالقة الدافعية بالتعلم :-ج

كوين توجود دافعية عند الفرد عامل أساسي في عملية التعلم ، وعليه فأفضل المواقف التعليمية هي التي تعمل على 
هذه  لحديثةدوافع عند المتعلمين أين توفر لهم الدروس المختلفة خبرات تثير دوافعهم الحالية ، وقد أدرجت التربية  ا

ميذ م التالفع التالميذ نحو التعلم ولذلك فهي تهتم بإتاحة الفرصة أماالناحية األساسية وهي أهمية وجود عرض واضح يد
د ي تحديلكي يشتركوا فعليا في اختيار الموضوعات والمشكالت التي تمس نواحي هامة في حياتهم كما تهتم  بإشراكهم ف

 .إليهاتحقيق األغراض التي يهدفون طرق العمل والدراسة والوسائل ونواحي النشاط التي توصلهم إلى 
الهدف الذي يسعى إليه التلميذ قابل للتحقيق ، فكلما شعرنا بأهمية العمل وبالتالي ييسر له أن يبذل في سبيل الوصول 
إليه كل ما يستطيع من جهد ، فعمل المدرس ال ينبغي أن ينصرف عن إشباع دوافع التالميذ وميولهم الحالية فحسب 

نما يجب أن يعمل على نمو ميول ودوافع  و  جديدة تساعد في تكوين شخصياتهم واكتسابهم المعارف و المهاراتوا 
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االتجاهات  المناسبة ، فالتعلم الناجح هو القائم على دوافع التالميذ وحاجاتهم ،كلما كانت عملية التعلم أقوى وأكثر 
 (41-40)محمود إبراهيم وجيه،صحيوية. 

 تبارهاكما تعتبر الدافعية وسيلة يمكن استخدامها في سبيل إنجازات تعليمية معينة على نحو فعال وذلك من خالل اع
ن بعض أحد العوامل المحددة لقدرة الطالب على التحصيل ، ألن الدافعية على عالقة بميول الطالب وحاجاته فتجعل م

 بير فيرة والعمل بشكل نشيط وفعال ،لذا فالدوافع   لها أثر كالمثيرات معززات  تؤثر في سلوكه وتحثه على المثاب
 لدافعيةاتحدده ظروف  ،وعمله الناتج في موقف خارجي معينعملية التعلم ، فال تعلم  بدون دافع معين ألن نشاط الفرد 

 .(230،ص2006)عبد اهلل الراشدان،نعيم جعنيني،الموجودة في هذا الموقف.
ل ى تحصيمما سبق نستخلص أن الدافعية شرط أساسي لنجاح العملية التربوية ،فهي القوة التي تساعد وتدفع المتعلم إل

اح الجيد وهي عامل أساسي يمكن بيه تجسيد ما تم تعلمه في الواقع وذلك عن طريق االختراعات  بصفة عامة والنج
 افعية بأنها االنكباب على العمل واإلقبال على تحصيلفي مختلف االمتحانات بصفة خاصة ، فيمكن  أن نصف الد

 .قابلة للتحقق لتذوق فرحة النجاح وتظهر في التفكير في وضع أهداف تعليمية 
 : وامل المؤثرة في دافعية للتعلمالع-1-2-8
 :العوامل االجتماعية -أ

تقوم  ل والتيالمدرية االجتماعية األولى للطفتتمثل في كل ما يحيط بيه من قريب أو بعيد فنجد أوال ألسرة  التي تعتبر 
ا من ا كبير بتنشئته وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه ، ثم المدرسة  التي تعتبر  األسرة الثانية له والتي يقضي فيها جزء

 .(143،ص2002)محمد شفيق،حياته يتلقى فيها أنواع المعرفة والتربية والتعليم .
خالل  وكما تعمل المدرسة على تعزيز الكثير من القيم و السلوكات التي تساهم في تحديد مكونات شخصية المتعلم من

ترفع  (ذذ، تلميأن العالقة االيجابية)أستا"ميوس " وميلن كالي " المناهج والعالقات فقد أثبتت دراسات كل من  الباحثة 
يش لودو بر "لمرحلة المبكرة ، ونفس النتائج توصل إليها دراسات الباحث ، من مستوى الدافعية للتعلم عند التلميذ في ا

لسند اعم أو أن النتائج الخاصة بالدافعية ترتبط بالعالقة الشخصية بين المدرسين والتالميذ ، كما بينت أن إدراك الد"
خليفة عبد ) .ةباهتماماتهم المدرسي ذ له عالقةالخاص باألساتذة مرتبط بنتائج التالميذ ، فالسند المدرك من طرف التالمي

 .(157,ص2000اللطيف،،
ا دراسة ن بينهأما المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة وعالقته بالدافعية للتعلم فقد اهتمت به العديد من الدراسات ، م

 القتصادي.تمت في المجتمع األمريكي وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباط مرتفعة بين الدافعية للتعلم والمستوى ا
وجد و أما المستوى الثقافي فقد أثبتت الدراسات أن الثقافة ليست موروثة بل تكتسب عن طريق التنشئة االجتماعية 

ة الطبق فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص الدافعية للتعلم بين المراهقين البيض الذين ينتمون إلىكشال"الباحث "
د كامل سهير أحم).المتدينة ،وذلك أن البيض أكثر دافعية للتعلم مقارنة بالسوداالجتماعية المثقفة والسود ذوي الثقافة 

 .(29،ص1999،
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 :العوامل الشخصية -ب
فعية ي الدافتوجد مجموعة كبيرة من العوامل الشخصية ذات الطبيعة النفسية ، االجتماعية ،العقلية والجسيمة التي تؤثر 

لشخص اأو تدينه فمفهوم الذات على سبيل المثال هو الصورة التي يعرفها للتعلم وتؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل 
لى ما ععن نفسه من نظرته لنفسه ومن خالل تعامله مع اآلخرين، ومن نظرة الناس إليه يؤدي إلى التأثير بشكل كبير 

  2005،لداهريصالح حسين ا).ةيبذله  الفرد من مجهود للتعلم، وهذا يرتبط بإدراكه لما يحققه هذا المجهود من نتائج مرغوب
 .(185،ص

اسيا ورا أسكما تلعب االنفعاالت التي لها هي عبارة عن استجابات فيزيولوجية ونفسية في اإلدراك والتعلم واألداء ، د
قاس لوك وتسحيث ينظر النفعاالت الداخلية للتالميذ في حجرة الدراسة على أنها استجابات قوية لها تأثير الدوافع على 

ع في إجرائيا بالمدى الذي يجعل التالميذ يقررون االنفعال السار بطرق معينة تتمثل في حب االستطالع واالستمتا
 (81،ص2003)نبيل محمد زايد، .الملل ،ن االنفعاالت الخارجية مثل القلقمقابل االنفعال الغير سار الذي يعبر ع

ي رفع فل إما ية للتعلم نجد أن هذه العوامل لها دور أساسي وفعامن خالل ما تطرقنا إليه من العوامل المؤثرة في الدافع
ن لوالديأو تدني الدافعية للتعلم لدى المتعلم، حيث تلعب كل من األسرة والمدرسة دورها ،وذلك حسب طبيعة معاملة ا

بين عالقات ما،من تشجيع وتعزيز أو إهمال وعدم رعاية الذي يؤثر على نفسية المتعلم ، أما المدرسة تنحصر في ال
 ة للتعلم ،لدافعياتلميذ وتلميذ أو تلميذ ومعلم التي يجب أن تكون ايجابية حتى ترفع من ثقة المتعلم بنفسه وبالتالي زيادة 

ى ؤدي إليوأخير العوامل الخاصة بالتعلم وطبيعة شخصيته من انبساطي وانطوائي ،نسبة الذكاء والتحكم في االنفعاالت 
 ة للتعلم لدى المتعلمين .وجود فروق في الدافعي

يمكن  كما نجد عوامل أخر يمكن أن تؤثر في الدافعية للتعلم كتوقعات الوالدين سواء كانت مرتفعة أو منخفضة ،حيث
شجيع أن تولد لدى المراهق الشعور بالخوف المسبق من الفشل وذلك بضغط الدائم من أجل النجاح ،أو العكس عدم الت

ى افة إلنتائج جيدة أي اإلهمال الكلي مما يولد لديه عدم الميل للعمل الدراسي ، باإلض على بذل الجهد للحصول على
ا يؤثر اح ،كمتدني تقدير الذات قد يؤدي إلى انخفاض الدافعية للتعلم وذلك باعتقاد المراهق بعدم قدرته على تحقيق النج

ميذ ، ع التلالذي يقضي ساعات طويلة في التفاعل م المناخ التعليمي السائد في القسم على الدافعية للتعلم خاصة المعلم
وعية نوعالقة المتعلم بمعلمه وزمالئه تعتبر من أهم المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الدافعية للتعلم وذلك حسب 

نفسه بمراهق العالقة والمعاملة التي تربط المعلم بتالميذه ،حيث يجب أن تكون ايجابية يسعى من خاللها إلى رفع ثقة ال
 .وتحبيبه في المدرسة ، وبالتالي زيادة الدافعيته للتعلم والبحث والنجاح
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 المراهقة: -1-3
 مفهوم المراهقة: -1-3-1

هول  تناول العديد من العلماء على اختالفهم مصطلح المراهقة بالشرح والتعريف من بين هؤالء نجد: ستانلي      
"Stanlayhollا يمه حوله" الذي يعتبر احد العلماء األوائل الذين أولوا هذه المرحلة اهتماما كبيرا، فلقد كانت مفاه

لفترة اقة هي من مفاهيم "روسو" عن البلوغ الذي كان يعتبر الوالدة الثانية لإلنسان، فكان "هول" يرى أن المراه مستمدة
ات الزمنية التي تستمر حتى سن الخامسة والعشرين من حياة الطفل وتقوده إلى مرحلة الرشد بما تحمله من متطلب

 (.1973سنة ،عبد المنعم المليجي ( ومسؤوليات

اني ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد عبر مرحلة المراهقة وتستغرق هذه المرحلة حوالي ثم
رها سنة تقريبا، ويحدث خالل هذه الفترة تغيرات إنمائية ال تقتصر وقائعها ومظاه 18_13سنوات من عمر اإلنسان 

ضا، يث تتناول الجوانب النفسية واالجتماعية أيعلى الجانب الجسمي فقط بل تمتد هذه التغيرات ويتسع نطاقها بح
هما لما يحدث عادة من خلط بينهما في استعمال احد Adolescenceوالمراهقة  Pubertyوينبغي التمييز بين البلوغ 

 Pubesموضع اآلخر، والحقيقة أن البلوغ والنضج شيئان مختلفان لفظا ومعنى، ففي االنجليزية اشتقاق من اللفظ 
ناسلي عر، إشارة ألول ظهور شعر فوق العانة بالمنطقة التناسلية من الجسم، ودليل على بداية النضج التبمعنى الش

يبلغ  بمعنى ينمو ويكبر، أي ينمو إلى تمام النضج،والى أن Adolescereالكامل، ففي االشتقاق من الفعل الالتيني 
 مراهقة وليس مرادفا لها. وعلى ضوء ما سبق ينظر إلى البلوغ كجزء من ال Adultسن الرشد 

 تعريف المراهقة: -1-3-2
 لغة: -أ

نى في ا المعتفيد كلمة المراهقة من الناحية اللغوية االقتراب والدنو من الحلم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذ
 .(14، ص1998)محمد السيد، سنةقولهم "راهق" بمعنى اقترب من الحلم ودنى منه 

عني وت Adolescere" مشتقة من الفعل الالتيني  Adolescence"  الفرنسية واالنجليزيةوالمراهقة باللغتين 
 .)275، ص1975)فؤاد البهي السيد، سنة النمو والدنو من النضج واالكتمالاالقتراب و 
دأ تبلنمو، ليرى مصطفى زيدان في المراهقة: تلك الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالتوقف العام  اصطالحا: -ب

 النسبةمن الطفولة وتنتهي في سن الرشد وتستغرق حوالي سبعة إلى ثماني سنوات،من سن الثانية عشر لغاية العشرون ب
 للفرد المتوسط مع وجود اختالفات كبيرة في الكثير من الحاالت.

يتها ا ونهاوحسب "دورتي روجرز" المراهقة هي فترة نمو جسدي وظاهرة اجتماعية،تختلف هذه الفترة في بدايته
 .(152ص، 1979، سنةمحمد  مصطفى زيدان) باختالف المجتمعات الحضارية والمجتمعات األكثر تمدنا واألكثر برودة

ويرى تركي رابح المراهقة بأنها االقتراب والدنو من الحلم، والمراهق هو الطفل الذي يدنو من الحلم واكتمال 
وتعنى كبر  Adolescereالرشد والتدرج نحو النضج الجنسي والعقلي واالنفعالي وكلمة المراهقة من الفعل الالتيني 
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، 1989 سنة )تركي رابح، ،الجنسية، العقلية واالنفعالية للمرءونمى بمعنى التدرج في النضج في جميع الخصائص: البدنية
 (18ص

 ة تأهبوفي علم النفس تعني المراهقة مرحلة االنتقال من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، فالمراهقة مرحل
و عام أبذلك  لمرحلة الرشد، وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبا أو قبل

 .(2011)صالح الدين العمرية، سنة سنة(21 -11عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين أي بين: )
ين من خالل التعاريف السابقة يتضح أن المراهقة مرحلة أساسية مهمة في حياة الفرد وفترة حاسمة في تكو 

ي ياتية فتحدد ميول المراهق على مواقفه الحشخصيته حيث تتسم بتغيرات فسيولوجية وانفعالية وهذه التغيرات هي التي 
 محيطه الخارجي.

 مراحل المراهقة: -1-3-3
 مرحلة المراهقة المبكرة: -أ

وغ إلى ما سنة، وتمتد هذه الفترة من بداية البل 14إلى  12يطلق عليها اسم المراهقة األولى، وهي تبدأ من سن 
ها هق خاللوهي فترة تتسم باالضطرابات المتعددة، حيث يشعر المرابعد وضوح السمات الفسيولوجية الجديدة بعام تقريبا 

ه الفترة في هذ بعدم االستقرار النفسي واالنفعال وبالقلق والتوتر وبحدة االنفعاالت والمشاعر المتضاربة، وينظر المراهق
 اه نحويدفعه إلى االتجإلى اآلباء و المدرسين على أنهم أعلى سلطة في المجتمع مما يجعله يبتعد عنهم ويرفضهم، و 

 .(1997سنة  )رمضان محمد القذافي، رفقائه الذين يتقبل آرائهم ووجهات نظرهم، ويقلدهم في أنماط سلوكهم
 مرحلة المراهقة الوسطى: -ب

كل  سنة، وفيها يشعر المراهق بالنضج الجسمي واالستقالل الذاتي نسبيا، كما تتضح له 17إلى  14تبدأ من 
 .(55، ص207عبد الرحمن الوافي وزيان سعيد، سنة( والخاصة بمرحلة المراهقة الوسطىالمظاهر المميزة 

لجنسي وتسمى كذلك بالمرحلة الثانوية وهي المرحلة المعنية بالدراسة، حيث يميس هذه المرحلة سرعة النمو ا
داد اما ويز أكثر توافقا وانسجنسبيا وتزايد التغيرات الجسمية والفسيولوجية كما تصبح حركات المراهق في هذه المرحلة 

ضها نشاطه واهتمامه بمظهره وقوة جسمه وحب ذاته،كما تتسع المدارك و تنمو المعارف ويستطيع وضع الحقائق مع بع
يث ال البعض حيث يصل إلى فهم أكثر من مجرد الحقائق نفسها بل يصل إلى ما ورائها وتالحظ الحساسية االنفعالية ح

بة في ع الرغملتحكم في المظاهر الخارجية لحالته االنفعالية، كما تتضح الرغبة في تأكيد الذات يستطيع المراهق غالبا ا
 .(2011)صالح الدين العمرية، سنة  نفعاالت الجنسية في هذه المرحلةمسايرة الجماعة، كما تزداد المالمسات واال

 ويتميز المراهق في هذه الفترة بالخصائص التالية:
 .النمو البطيء 
 دة القوة والتحمل.زيا 
 .التوافق العضلي والعصبي 
 .(1997، سنةخطابيةكي ز )كرم  المقدرة على الضبط والتحكم في الحركات 
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 مرحلة المراهقة المتأخرة: -ج
)عبد الرحمان الوفي  سنة(، وتعتبر هذه المرحلة في بعض المجتمعات مرحلة الشباب22-21إلى ) 17تبدأ من سن 

 .(2007،55 وزيان سعيد،

 إقامة كذلك فترة يحاول فيها المراهق لم شبابه ونظمه المبعثرة، ويسعى خاللها إلى توحيد جهوده من اجل هي
، وحدة متآلفة من مجموع أجزائه ومكونات شخصيته،ويتميز المراهق في هذه المرحلة بالقوة والشعور باالستقالل

، 1997نة س )رمضان محمد القذافي،.ن االختبارات المحددةوبوضوح الهوية وبااللتزام، بعد أن يكون قد استقر على مجموعة م
 .(353ص
 نة:س (16-15تحديد المرحلة المتوسطة ) -1-3-4
ية داية ونهاحيث يصعب تحديد ب ،المتوسط وبداية التعليم الثانوي تتالزم مرحلة المراهقة المتوسطة مع نهاية التعليم  
لى وع ،نسين تحديدها " ببداية النضج الجالمراهقة األولى والتي يمك إال مرحلة ،مراحل جميعها تتداخل بعضها البعضال

عقليا ذلك تعتبر مرحلة المراهقة المتوسطة أنها مرحلة ،اكتمال ونضج ورشد المراهق ليس جنسيا فقط بل اجتماعيا و 
 وجسميا وبذلك يبدأ 
 فق واالنسجام.ثوب االستقرار والتوا ،ثوب الطفولة الرتداء ثوب الرجولةالمراهق في تغير 

ة ر والثقتلك المرحلة تزداد في أخذ القرار و التفكير السليم و االختيا حامد زهران " أن قدرة المراهق فيويضيف " 
بد السالم ع)حامد  ثر ذلك كله على شخصيته المتكاملةحيث يؤ  ،في التفكير والحرية في االستكشافواالستقاللية  بالنفس

 .(325، ص1995،زهران
من فرد آلخر،  في الواقع ليس هناك نوع واحد من المراهقة، فالمراهقة إن كانت تختلف أنواع المراهقة: -1-3-5

ف عن فإنها تختلف أيضا باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق، فهي في المجتمع البدائي تختل
  الريفي. المجتمع المتحضر،كذلك تختلف في مجتمع المدينة عنها في المجتمع

 ومن هنا نستطيع تمييز أنواع المراهقة التالية:
 المراهقة المتكيفة: -أ

غالبا ما ادة، و هي المراهقة الهادئة نسبيا تميل إلى االستقرار العاطفي، وتكاد تخلو من التوترات واالنفعاالت الح
الخيال و وال يسرف في أحالم اليقظة  تكون عالقة المراهق بالمحيطين به عالقة طيبة، كما يشعر بتقدير المجتمع له، 

  .(148ص، 1988محي الدين مختار،) أو االتجاهات السلبية
 المراهقة اإلنسحابية )المنطوية(: -ب

هي صورة تميل إلى االنطواء والعزلة وعدم التوافق االجتماعي،يصرف جانب كبير من تفكير المراهق إلى نفسه 
يسرف في أحالم اليقظة حتى تصل إلى األوهام والخياالت المرضية، ومن  وحل المشكالت التي تعيقه في الحياة كما

أهم السمات العامة، االنطواء واالكتئاب والعزلة والسلبية والتردد والخجل والشعور بالنقص ونقص المجاالت الخارجية 
ت الحياة ونقد النظم واالقتصار على أنواع النشاط االنطوائي وكثرة النقد والتفكير المتمركز حول الذات ومشكال

االجتماعية والثورة على تربية الوالدين، ومحاولة النجاح الدراسي واالستغراق في أحالم اليقظة التي تدور حول 
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موضوعات الحرمان والحاجات غير المشبعة واالتجاه إلى النزعة الدينية المتطرفة بحثا عن الراحة النفسية والخالص 
 .(44ص ،1995العيسوي،، )عبد الرحمن  من مشاعر الذنب

ميل يارجي، كما وهي التي يكون فيها ثائرا متمردا على السلطة األبوية أو سلطة المجتمع الخ المراهقة العدوانية: -ج
حمد )مءإلى تأكيد ذاته، ويظهر السلوك العدواني إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فيتخذ صورة العناد ويرفض كل شي

 .(155،:ص1979مصطفى زيدان، 

 ند هذهيميل المراهق إلى توكيد ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم في السلوك كالتدخين، والسلوك العدواني ع
غطة ة الضاالمجموعة قد يكون صريحا متمثال في اإليذاء أو العناد، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا النوع هو التربي

ة هي وقلوالتركيز على الدراسة فحسب ونبذ الرياضة والنشاط الترفي والتسلطية وصرامة القائمين على تربية المراهق،
 .(44، ص1995،)عبد الرحمن العيسوي  عف المستوى االقتصادي واالجتماعياألصدقاء وض

 المراهقة الجانحة)المنحرفة(: -و
مان كاإلد تأخذ صورة االنحالل الخلقي التام واالنهيار النفسي الشامل واالنغماس في ألوان من السلوك المنحرف

على المخدرات والسرقة،وتموين العصابات واالنهيار العصبي وقد وجد أن بعضهم قد تعرض شاذة وصدمات مريرة 
 دراسي،ئة والضعف البدني والشعور بالنقص والفشل الوتجاهل لرغباته وحاجاته وتدليل زائد وتكاد تكون الصحبة السي

 .(240، ص1989عادل عز الدين،  األشول) العصبية عامال مهما في هذا النوعوالعوامل 

 مشاكل المراهقة: -1-3-6
 المشاكل النفسية: -

ة في من المعروف أن المشاكل تؤثر في نفسية المراهق وانطالقا من العوامل النفسية ذاتها التي تبدو واضح
 اليمهاتطلع المراهق االستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بشتى الطرق واألساليب، فهو ال يخضع ألمور البيئة وتع

حكام المجتمع بل أصبح يفحص األمور ويناقشها ويزنها بتف ه وال ارع معكيره وعقله، ولما يشعر المراهق بان البيئة تتصوا 
 تقدر موقفه وال تحس إحساسه الجديد يسعى دون قصد ليؤكد بنفسه ثورته وتمرده وعناده، فإذا كانت كل من 

يحس  األسرة والمدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراته ومواهبه وال يعاملونه كفرد مستقل في حين انه يجب أن
 .(73،ص1971 ،)مخائيل خليل معوض ان يكون شيء يذكر حتى يتعرف الكل بقدرته وقيمتهبذاته و 

 مشاكل االجتماعية: -
ة إن مشاكل المراهقة تنشا من االحتياجات السيكولوجية األساسية للحصول على مركز في المجتمع والمدرس

ها التي يقضي المراهق معظم أوقاته فيكمصدر من مصادر السلطة على المراهق، فالمدرسة هي المؤسسة االجتماعية 
ن يرى أ وسلطة المدرسة تعرض لثورة المراهق، فالتلميذ يحاول أن يتخطاها بحكم طبيعة هذه المرحلة من العمر بل انه
يا فا سلبسلطة المدرسة اشد من سلطة األسرة، فال يستطيع المراهق أن يفعل ما يريده في المدرسة ولهذا فهو يأخذ موق

لطة عن توتره كاصطناع الغرور أو االستهانة بالدرس أو قد تصل أحيانا إلى درجة التمرد والخروج على سللتعبير 
 .(300، ص1971 )مخائيل خليل معوض، المدرسة والمدرسين حتى درجة العدوان
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 المشاكل االنفعالية: -
ابه الي أسبوهذا االندفاع االنفعإن العامل االنفعالي في حياة المراهق يبدو في عنف انفعاالته وحدة اندفاعها 

ف ليست نفسية خالصة بل يرجع ذلك إلى التغيرات الجسمية، فإحساس المراهق بنمو جسمه وشعوره أن جسمه ال يختل
عن أجسام الرجال وصوته قد أصبح خشنا فيشعر باالفتخار وكذلك يشعر في نفس الوقت بالحياء والخجل من هذا 

ن أن يكو  وح خوف المراهق من هذه المرحلة الجديدة التي ينتقل إليها والتي تتطلب منهكما يتجلى بوض  النمو الطارئ،
  .رجال في سلوكه وتصرفاته

 المشاكل الصحية: -
ن إن المتاعب المرضية التي يتعرض لها الشاب في المراهقة هي السمنة، إذ يصاب بسمنة بسيطة مؤقتة ولك

 استشارة طبيب مختص، فقد تكون وراءها اضطرابات شديدة في الغدد، كماإذا كانت كبيرة فيجب اخذ حمية، ويجب 
 اليجب عرض المراهقين على الطبيب بانفراد لالستماع إلى متاعبهم، ألنه لدى المراهقين إحساس فائق بان أهله 

  .(72، ص1971،  )مخائيل خليل معوض همون شيئايف
 حاجات المراهقين ألنشطة التربية البدنية: -1-3-7

اشد الحقيقة التي ال شك فيها أن جسم اإلنسان وحدة كاملة يرتبط عمل كل جزء فيه بعمل األجزاء األخرى و 
أنواع المعرفة فائدة للمراهق هو ما يتصل بجسمه وخصوصا ما يتعلق بحركته، اجل هناك أسس أخرى تؤثر في 

يم ر العظحركة هي أهمها وخصوصا بعد هذا التطو المراهق، منها التغذية والراحة، ولمن لو تحرينا األمر لوجدنا أن ال
 ق مثلهفي نمو الفرد وحركته بعد سيطرته على اآللة وتطويعها لخدمته في قضاء حاجاته فأضحى قليل الحركة، والمراه

ة، مثل أي إنسان حركته محدودة حتى كادت أن تنعدم عندما انتشرت وسائل الترفيه المختلفة، والمواصالت السريع
 .(129، ص 1998،)ويليام ماسترز و رالف سيتر ذا كله مالزما لفترة طويلة مكانهبعا لهفأصبح ت

وتظهر أهمية الممارسة الرياضية بالنسبة للمراهق كمادة مكيفة لشخصيته ونفسيته، فهي تحقق له فرصة 
ه، فيرها لالمنزل على تو اكتساب الخبرات، والتي تزيده رغبة وتفاعال في الحياة، فتجعله يحصل على القيمة التي يعجز 

يتفق  وتجعله يعبر عن مشاعره وأحاسيسه التي تتصف باالضطرابات والعدوان بصورة مقبولة اجتماعيا، وفي هذا الشأن
 )محمد اطمخفف للقلق الذي هو وليد اإلحب" مع "فرويد" في اعتبار اللعب والنشاط الرياضي ك1983"ريشار الدرمان عام 

 (.445، ص1995 ،األفندي
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 لمحة عن النظام التربوي الجزائري:  -4-1
 : تطور النظام التربوي جزائري.(01)الجدول رقم

 مالحظات التقييم / التقويم عقد المعلم / المتعلم منطلق المقاربة المقاربة 

س بالمحتوى
 التدري

على المحتويات لكل  بناء المناهج
  .مستوى مضامين معينة

معالجة تعليمية المادة معارف 
  .مختلفة في الزمان

أي أنها تعتمد على التلقين 
 والحفظ.

المعلم هو محور العملية 
التعليمية الذي يأمر وينهي 

 ويشرح باستمرار 
 ابراز دور محدود للتلميذ 

هي تعتمد على مبدأ من 
السهل إلى الصعب أي من 

طريقة الكلية إلى الطريقة ال
   .التحليلية

 تقييم المعلومات 
 تقييم النشاطات 

العودة إلى الذاكرة 
بالنسبة إلى المواد 
 النظرية والتطبيقية 

قيمة المعارف في 
 تطبيقها 

اكتساب المعارف عن 
طريق التلقين لوحدها ال 
تؤهل التلميذ لحل 
المشاكل المطروحة في 
 حياته المدرسية واليومية 

 
اف

ألهد
س با

دري
الت

 

يعتمد على بناء شبكة أهداف 
 مجزأة 

برمجة هذه األهداف في البرامج 
 السنوية والدورية )الفصلية( 

 معالجة سلوكية ومعرفية
 منطق التعليم والتعلم 

 عالقة ثنائية تتمثل في: 
 التعليم والتعلم 

 تخطيط عملية التعلم 

محاولة تقييم 
األهداف اإلجرائية 
المشتقة من 
البرامج المعرفية 

 للمواد 

المحتويات موجودة قبل 
 األهداف.

األهداف التربوية غير 
 قابلة للتوظيف مباشرة.

 تجزئة التلميذ إلى أجزاء: 
 معرفي.  -
 حركي.  -
 وجداني.  -

 
ات
فاء

بالك
بة 
قار

 بال
س
دري

الت
 

 

بناء منهاج معلن عنه الذي 
يتضمن مجموعة من البرامج 
التعليمية في صيغة كفاءات التي 
تسمح للمتعلم على حل المشكالت 
من خالل توظيف الكفاءات 

 القبلية 

تعتمد على منطق التعليم 
المدمج أين يصبح المتعلم 
)التلميذ( هو محور 
العملية التعليمية وهذا ما 

 يسمح له بإبراز نشاطه 
 التعاون بين أعضاء الفوج

تقييم الكفاءات 
من المدرسية 

خالل مهام يقوم 
 بها المتعلم 

باالعتماد على 
 مؤشرات الكفاءة 

إبراز أهمية التقويم 
 التقييم التكويني  /

صعوبة بناء كفاءة 
 مدرسية 

 عالقة المعرفة بالكفاءة 
تطبيق المقاربة يصبح 
المتعلم فيها منافس 

 للمعلم .

     :ج التربويةهامصطلحات خاصة بالمنمفاهيم و -4-2

 :المنهاج -4-2-1 
التي  ويمكن القول إن كلمة المنهاج تعني الطريق ,هو"الطريق الواضح" كما جاء في لسان العرب االبن منظور

رف ينتهجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين فمثال المدرسة أو الكلية تتبع المنهج العلمي في األهداف والمعا
 .(19، ص1997.)كرمزكى خطاية ،واألنشطة المختلفة لتحقيق أهدافها التربوي، فهذا األسلوب المتبع يسمى منهاج
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 وم الوثيقة المرافقة :مفه-4-2-2

ا على حتوائهحتى يتمكن من تنفيذه بفعالية ال ،بها المعلم لقراءة المنهاج وفهمههي تلك الوثيقة التي يستعين 
 ط العملوهي مدعومة بنماذج علمية في إعداد و تنظيم خط ،تطبيقه وتحقيق الكفاءات المتوخاةالتوجيهات العلمية ل

نجازها و تقويمهاالوحداالتكوينية ،ووسائلها ، وتصميم   .ت التعليمية وا 

ف محمود  نجد تعري ،برزهاأ فتعاريرف مصطلح " التطور " عدة عمفهوم التطور الخاص بالمنهاج :  -4-2-3 
محمود )،اءةهداف البرنامج  يصوره أكثر كفنه تحسين العملية التربوية و صوال إلي تحقيق أأاحمد شوق  الذي يعرفه ب

 و جميع مكونات البرنامجأو بعض أنه ذلك التغير الكيفي في أحد أكما يعرفه رشدي لبيب ب (.21،ص1995أحمد شوقي،
يب )رشدي لبالذي يؤدي إلي رفع كفاءة البرنامج في تحقيق غايات النظام التعليمي من أجل التنمية الشاملة 

اسبة فيقول هو تلك العملية التي يتم من خاللها إجراء تعديالت من بينويضيف فوزي عبد السالم الشر .(.249،ص1993،
فوزي )في بعض او كل مكونات البرنامج وفق خطة مدروسة وذلك  من أجل تحسين العملية التربوية ورفع مستواها 

ج ،عملية ، من خاللها التعاريف التي ذكرت سابقا يتضح لنا أن عملية تطوير المنه.(23،ص1987عبد السالم الشربين ،
ي طوير فهامة ال تقل في أهميتها عن عملية بنائه كما عبر عنه الباحث حلمي عبد الوكيل فيري هذا األخير ان الت

 لمطور إلي أحسن صورة من الصورالمطور أو النظام ا يءب الحياة يهدف دائما للوصول بالشأي جانب من جوان
ية األهداف المنشودة منه علي أتم وجه وطريقة اقتصاد يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة ،ويحقق كل ىحت

 .في الوقت و الجهد ،وكما يري أيضا أنه هناك عدة فروق بين التغيير والتطور
اءة مجموعة ويستدعي مصطلح الكف، هي نشاط مهاري يمارس علي وضعيات:  الكفاءة مفهوم الكفاءة-4-2-4

،  2004مان ، .)طيب نات سليمان زعتوت عبد الرحالموارد التي يقوم الفرد بتعبئتها في وضعية ما بهدف النجاح في انجاز فعل 
 .(  21ص،

ات ضعيف ثقافية واجتماعية تمكن من حل و مواقعن مكسب شامل يمد قدرات فكرية ومهارات حركية و  الكفاءة عبارة
 إشكالية في الحياة اليومية 

من ضعية إشكالية من بين عائلة الكفاءة هي جملة منظمة وشاملة لمعارف ومهارات تسمح بالتعرف علي و 
 .(29ص،2004)الطيب نايت سلمان ،التمكن من حلها بفعالية .الوضعيات و 

لذا  لمسار الدراسيامحددة وفق نظام ة هدف نسعى إلي تحقيقه في نهاية فترة دراسي :الكفاءة الشاملة-4-2-5
تتجزأ  وهي شاملة في نهاية كل سنةوكفاءة  ،وكفاءة شاملة في نهاية كل طور ،جد كفاءة شاملة في نهاية المرحلةن

ثفة وتترجم ملمح التخرج بصفة مك ،وتكامل إلي كفاءة شاملة لكل مادةفي انسجام  وهي تتجزأفي نهاية كل سنة 
 . يميكباتها بشكل يجعلها قابلة للتقة الختامية ومر ينبغي أن تصاغ الكفاء

، والتي قللتحقي از أهداف التعلم القابلةوذلك قصد إبر  ،امية ()مركبات الكفاءة الختزأ الكفاءة الختامية إلي مركباتتج
 مور الآلتية :يمكن أن تربط بها األ

 مضامين )محتويات( المادة المتعلقة بها كموارد في خدمة الكفاءة . -
 الوضعيات التي تمكننا من تحقيقها كوحدات تعليمية . -
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 من خالل جزئيا في تقييم الكفاءة الختامية ومن إدماجها كليا أو ،التي تمكننا من تقييمها كمركبات الوضعيات -
 وضعية مشكلة إدماجية 

 كفاءات الشاملةالوتستخلص مجموعة الكفاءات الشاملة للمواد يتكون من  :ملمح التخرج من المرحلة-4-2-6
لنوعية ( للمميزات اة المفصلة في شكل كفاءات شاملة )منتوج التكوينهي الترجمو للمواد بعد تحديد ملمح التخرج 

نها مجموعو بمهمة تنصيبها لدى جزائري الغد  التي حددها القانون التوجيهي كصفات وخاصيات كلفت المدرسة ة ا 
م ة تلتز سيالمسارات الدراوهي منظمة بكيفية تجعل المناهج و هج الدراسي وجه عملية إعداد المنن تقود وتأبإمكانها 

 تتسم باالنسجام الداخلي .و  لها أكثر قابلية للتطبيق،المنهجية التي تجعستراتيجية و بالمبادئ اإل
 :هذه المميزات حول المحاور اآلتيةتنظم و 

  القيم 
  الكفاءات العرضية 
  كفاءات المواد 
 المعارف 

حكم بصيغة التصرف )الت كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المهيكلة للمادة ،وتعبر :الكفاءات الختامية-4-2-7
دماجها وتحويلها(، حسفي الموارد ان من ، عما هو منتظر من التلميذ في نهاية فترة دراسية لميدن استعمالها وا 

 الميادين المهيكلة للمادة .
في  لتحكموتهدف إلي ا .ة هي الكفاءات التي يكتسبها المتعلم في مادة من المواد الدراسي :كفاءات المادة-4-2-8

  .ضعيات مشكلةو  وتمكنه من الموارد الضرورية لحل ،المعارف
ة دد الكفاءات الختاميعجزء مهيكل ومنظم للمادة قصد التعلم . وعدد الميادين في المادة يحدد  :الميدان-4-2-9

 لمح التخرج . ويضمن هذا اإلجراء التكفل الكلي بمعارف المادة في مالمح التخرج التي ندرجها في م
ارف ثناء بناء مختلف المعامها ا، ينبغي اكتسابها واستخد: تتكون من القيم والمواقفالكفاءات العرضية-4-2-10

كثر،  أمواد ما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلها إلي مختلف الإلي تنميتها . كل ىوالمهارات، والقيم التي نسع
م في تدعيعرضية يساهم في فك عزلة المادة و الكفاءات الما أن الربط بين كفاءات المادة و ك كان نموها اكبر

 ذ.ختلف المواد التي نشاطات اإلدماجالمنهجية المشتركة بين موالمساعي الفكرية و 
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 الرياضية الخاص بالتعليم المتوسط :الخاص بمادة التربية البدنية و  جالمنها-4-3
 :محتوى المنهاج-

 الفهرس 

  .تقديم المادة 1. 

  .غايات مادة التربية البدنية و الرياضية في مرحلة التعليم المتوسط .1.1

  .مساهمة المادة في تحقيق الملمح الشامل .2.1

  .الموافق في المادةالقيم  و  .3.1

  .الكفاءات العرضية .4.1

  .المؤسسة للمنهاج ئالمباد .5.1

 .(بالمادة )المرحلة ،الطور ،السنة مالمح التخرج الخاصة .2

  .ألساسيمالمح التخرج في نهاية التعليم ا.1.2

  .سنوات التعليم المتوسططوار و ن أمالمح التخرج م .2.2

  .مصفوفة الموارد المعرفية .3

  .الموارد المعرفيةجدول مصفوفة .1.3

  .البرامج السنوية .4

 (لتعليم المتوسط )السنوات األربعةالبرامج السنوية من ا .1.4

  .وضع المنهاج حيز التطبيق .5

  .الوسائل التعليمية .1.5

     .التقويم .2.5

  .. المصطلحات األساسية6
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 المقارنة بين المنهاج القديم ومنهاج الجيل الثاني الخاص بمادة التربية البدنية والرياضية: -4-4

 
 

 

  

  

 مستويات الكفاءة في المنهاج القديم 

الكفاءة القاعدية

 ة 
 

 الكفاءة الختامية  الكفاءة العرضية 

 

هي مجموع نواتج التعلم األساسية 
المرتبطة بالوحدات التعليمية، 
وتوضح بدقة ما سيفعله المتعلم أم 

القيام  أدائه أولى ما سيكون قادرا ع
به في ظروف محددة، ولذا يجب 
على المتعلم أن يتحكم فيها ليتسنى 
له الدخول دون مشاكل في تعلمات 

ساس الذي جديدة والحقة فهي األ
 يبنى عليه التعلم.

كليا منتهيا، إنها نهاية تصف عمال 
تتميز بطابع شامل وعام، تعبر عن 
مفهوم إدماجي لمجموعة من 
الكفاءات المرحلية، يتم بناؤها 
وتنميتها خالل سنة دراسية أو 
طور،مثال في نهاية الطور المتوسط 
يقرأ المتعلم نصوصا مالئمة لمستواه 
ويتعامل معا، بحيث يستجيب ذك 
لحاجاته الشخصية والمدرسية 

 ة. واالجتماعي

 

 

مؤشرات الكفاءة    

 مستويات الكفاءة في مناهج الجيل الثاني

 الكفاءة العرضية  الكفاءة الشاملة  الكفاءة الختامية  

 القــــــيـــــــم

مركبات الكفاءة   

هدف نسعى إلي تحقيقه في نهاية فترة 
دراسية محددة وفق نظام المسار 
الدراسي  لذا نجد كفاءة شاملة في 

وكفاءة شاملة في  نهاية المرحلة،
وكفاءة شاملة في  نهاية كل طور،

نهاية كل سنة وهي تتجزأ في انسجام 
وتكامل إلي كفاءة شاملة لكل مادة 
،وتترجم ملمح التخرج بصفة مكثفة 
ينبغي أن تصاغ الكفاءة الختامية 

 .ومركباتها بشكل  يجعلها قابلة للتقييم

دان من الميادين يكفاءة مرتبطة بم
وتعتبر بصيغة التصرف  المهيكلة للمادة،

حسن استعمالها  )التحكم في الموارد،
دماجها وتحويلها(، عما هو منتظر من  وا 

نهاية فترة دراسية لميدان من التلميذ في 
 الميادين المهيكلة للمادة.
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 الجيل الثاني:  ظلالكفاءات المستهدفة في التربية البدنية والرياضية المقترحة في -4-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنة األولى متوسط

في نهاية الطور األول من التعليم المتوسط يتمّكن المتعّلم من القيام  الكفاءة الشاملة:
بأدوار بّناءة فرديا والمساهمة في العمل الجماعي من خالل تنفيذ حركات قاعدية سليمة 

أداء الحركات والمهارات و يتّطلبها الموقف.من حيث االستقاللية واالرتياح في 
 المساهمة ضمن الجماعة لتحقيق أهداف في إطار احترام القوانين .

التمّكن من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق الحلول ـالكفاءة الختامية)الميدان البدني(: 
 المختارة لمواجهة الموقف.

 
الفّعالة في بناء وتنفيذ تنظيمات المساهمة الكفاءة الختامية)الميدان الجماعي(:  

 .جماعية بسيطة تسمح بمواجهة المواقف المطروحة

 السنة الثانية متوسط

ب بسيطة وتنفيذها فرديا انتفاء وتطبيق أسالي الكفاءة الختامية)الميدان البدني(:
 .بارتياح

التمكن من قراءة وفهم الموقف لربط وتنسيق الكفاءة الختامية)الميدان الجماعي(: 
 حركات مع عناصر الفريق قصد بناء مشاريع.

 
 
 
 
 
 
 

والصحية أثناء إنجاز  األمنيةتطبيق القوانين األساسية والمبادئ  الكفاءة الشاملة:
 مشاريع وخطط بسيطة فرديا وجماعيا وتكييفها كلما دعت الضرورة.
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متوسطالسنة الثالثة   

في نهاية الطور الثاني من التعليم المتوسط يتمكن المتعلم من التكفل  الكفاءة الشاملة:
بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح في أداء الحركات والمهارات والمساهمة ضمن 

 الجماعة لتحقيق أهداف في إطار احترام القوانين .

يتمّكن من ضبط  وترتيب المهارات المناسبة إلنجاز الكفاءة الختامية)الميدان البدني(: 
 وتنفيذ  مشروع فردي.

 
تبّني وتطبيق المبادئ  األساسية  للعمل الكفاءة الختامية)الميدان الجماعي(: 

 الجماعي خالل الممارسة. 

 
 السنة الرابعة متوسط

التكّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع الكفاءة الختامية)الميدان البدني(: 
 لضمان االرتياح واالستمرارية في العمل طيلة المدة المطلوبة.المجهود 

تنفيذ حركات في إطار العمل الجماعي بناء و الكفاءة الختامية)الميدان الجماعي(: 
 .وعمليات  تتماشى والموقف المطروح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتعلم من التواصل حركيا وشفويا  في نهاية التعليم المتوسط يتمكن  الكفاءة الشاملة:
والقيام بأدوار بّناءة فرديا وجماعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية 

  ومتبّنيا قواعد وأمنية تضمن السالمة والفعالية.
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 .الثاني الجيل البدنية والرياضية المقترحة في ظلالكفاءات المستهدفة في التربية  (: يوضح02الشكل رقم)
المقترحة في منهاج التربية البدنية والرياضية: نماذج من الوثائق التربوية -4-6  

                               السنة نموذج لتوزيع األنشطة عبر -1
 . ..........................................:.ستاذاأل                                                                       

 ..................................:السنة  الدراسية                      ............................................................المؤسسة :           
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 بيداغوجي سنوي مخطط  نموذج لمشروع -2
 السنة الدراسية: ......................                         ......................................:المؤسسة

  األستاذ:..........................                        المستوى:............................ 
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 : تمهيد  
 منهجية ،تعد مراجعة أدبيات البحث بما فيها الدراسات السابقة عنصرا مهما و مفصال أساسيا من المفصليات ال       

د الخطوة كما تع ونقطة انطالق في إعداد وانجاز وكتابة البحوث العلمية عامة و التقارير العلمية األكاديمية خاصة ،
تسم تكما تتطلب هذه المراجعة المزيد من الجهد العقلي لكي  جديد وأصيل ورصين ،األولى في التخطيط لمشروع بحث 

 بالدقة و العمق وما الدراسات السابقة إال محطة أساسية لذالك.
لبناء جهد  ةالرئيسيبل هي القاعدة  ،ميةكما تمثل مراجعة الدراسات السابقة نقطة مركزية في البحوث األكادي          

نما هي عملية معرفية تراكموه ،بحثي رصين ق ية تنطلذا بال شك يؤكد على أن الدراسات األكاديمية ال تبنى من فراغ وا 
ضافة للمعرفة اإلنسانية المنجزة .  من جهود الباحثين السابقين وغايتها تحقيق تقدم وا 

 وظرية أابقة سواء كانت نومما ال شك فيه أن العديد من األسس النظرية للدراسات المقترحة يعتمد على دراسات س    
كمن الفائدة وت ،لتي تحصلوا عليها في أوقات سابقةوهذه الدراسات تعكس أراء الباحثين و النتائج ا تطبيقية )ميدانية (،

 لتي تمامن هذه الدراسات في استخالص العبر من خالل القراءة التحليلية لها إضافة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج 
ية األهم التوصل إليها في تلك الدراسات و التي لها الصلة بموضوع البحث المراد تنفيذه أو دراسته ولكي يظهر البحث

ف يختلف بحثه عن البحوث السابقة وما يميزه عنهم فالغرض من هذه الدراسات من دراسته ال بد من أن يوضح كي
حث كما تزود البا ،ول المتغيرات التي أهمية الدراسةإعطاء أفكار ح ،االطار النظري للموضوعتحديد قوة وأساس 

دراسات التي ومن هذا المنطلق سوف نقوم بعرض ال ،ذي تم انجازه و الذي يمكن تطبيقهبمعلومات حول العمل ال
 مشابهةتناولت متغيرات دراستنا األلعاب شبه الرياضية أو دافعية التعلم حيث تم عرض الدراسات في شق الدراسات ال

 كما يلي :
افعية دأو متغير األلعاب شبه الرياضية الدراسات المشابهة :وهي الدراسات التي تشاركت مع دراستنا أما في متغير 

 كاآلتي : أقسام ثالثة التي تم تقسيمها إلى ل الثانياإلصالحات الجي والتعلم أ
 .األلعاب شبه الرياضية(1
 . دافعية التعلم(2
 (اإلصالحات المناهج الجيل الثاني.3

 قة بيناالختالف و العالوبعد عرض الدراسات المرتبطة بالبحث قمنا بالتعليق عليها بهدف عرض أوجه التشابه و      
ك ة من تلستفادإلى أوجه االستفادة من الدراسات المرتبطة التي يتم توضيح ما تمكنا من االكما سوف نتطرق  ،الدراسات

يتم ي سوبعدها سوف نذكر مميزات الدراسة الحالية والتي فيها يتم توضيح ما يميز البحث الذ ،البحوث و الدراسات
 و عمليةيقدمه من معرفة علمية نظرية أ بعبارات مركزة ودقيقة وهذا لتوضيح ما يمكن أن ،إعداده عن البحوث السابقة

 إضافية .
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 الدراسات المشابهة: -2-1
 الدراسات التي تناولت األلعاب الشبه الرياضية: أوال:

ل شهادة طروحة مقدمة لنيأل تحضيرا الجزائرحيث أجريت الدراسة في  2013سنةالرحمن سيد علي  دراسة بن عبد -
الجانب  ي تنميةفاأللعاب الشبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية اقتراح مجموعة من دكتوراه بعنوان 

وسطات حيث كانت طبيعة الدراسة دراسة ميدانية أجريت على بعض مت  النفسي االجتماعي لمرحلة التعليم المتوسط
 : ويرة و تمثلت إشكالية الدراسة فيوالية الب

توافق البدنية والرياضية انعكاس فعال في تحقيق ال المقترحة أثناء حصة التربيةهل لبرنامج األلعاب الشبه الرياضية  -
 النفسي االجتماعي لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط ؟

 الفرضية العامة: 
لنفسي اتوافق لبرنامج األلعاب الشبه الرياضية المقترح أثناء حصة التربية البدنية والرياضية انعكاس فعال في تحقيق ال

 االجتماعي لدى تالميذ مرحلة المتوسط .
  :الفرضيات الجزئية 
 رياضية لدىلبرنامج األلعاب الشبه الرياضية دور في تعلم االعتماد على النفس من خالل حصة التربية البدنية وال -

 تالميذ مرحلة التعليم المتوسط .
يذ ل حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالمفي الشعور باالنتماء من خال لبرنامج األلعاب الشبه الرياضية دور -

 التعليم المتوسط .
برنامج األلعاب الشبه الرياضية دور في التحرر من الميول المضادة للمجتمع من خالل حصة التربية البدنية ل -

 والرياضية لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط.
ة ارات االجتماعية من خالل حصة التربية البدنية و الرياضيهلبرنامج األلعاب الشبه الرياضية دور في إكساب الم -

 لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط.
ناك فرق دال إحصائيا في التوافق النفسي االجتماعي بين المجموعة األولى التي تتعرض لبرنامج األلعاب الشبه ه -

 . اضيةال تتعرض لأللعاب الشبه الريالرياضية وبين المجموعة الثانية التي 
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي و تمثلت أداة البحث في كل من مقياس الشخصية للمرحلة اإلعدادية        

أستاذ كما  51و الثانوية إلى جانب االستبيان، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة والتي اشتملت العينة على 
تلميذ  48األصلي بطريقة مقصودة أين أخذت متوسطة واحدة و التي اشتملت على تم اختيار عينة البحث من المجتمع 

تلميذ وتلميذة و  24وتلميذة أين اختيرت هذه العينة بطريقة عشوائية و التي تمثلت في عينتين األولى ضابطة من 
عاب الشبه الرياضية في تلميذ وتلميذة ، وقد هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى مساهمة األل 24الثانية تجربيه من 

تنمية التوافق النفسي االجتماعي وتحسين المستوى البدني لدى تالميذ مرحلة المتوسط إلى جانب إكساب تالميذ المرحلة 
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المتوسطة المهارات االجتماعية باإلضافة إلى معرفة مدى تأثير األلعاب الشبه الرياضية المقترحة في رفع معنويات 
 .لعاب الشبه الرياضية أثناء الحصصعليم المتوسط  إضافة إلى ذلك تعميم البرنامج المقترح لألالتالميذ في مرحلة الت

توافق إلى نتيجة مفادها أن األلعاب الشبه الرياضية المقترحة لها دور كبير في تحقيق ال وقد توصل الباحث      
 والنفسي االجتماعي لتالميذ مرحلة التعليم المتوسط أن صح استعمالها بوجه صحيح خالل حصة التربية البدنية 

 الرياضية .
    :وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وضح الباحث التوصيات التالية  
لتربية حسيس األساتذة بأهمية األلعاب الشبه الرياضية في تحسين عالقة التالميذ فيما بينهم أثناء حصة اتضرورة _

 .لرياضية كأداة ضرورية داخل الحصةالبدنية والرياضية إلى جانب اخذ البرنامج المقترح لأللعاب الشبه ا
 ماجستيرحضيرا لنيل رسالة ت الجزائرحيث أجريت الدراسة في  ( 2008-2007) سنة دراسة ساسي عبد العزيز -

يث كانت ح ائربعنوان: انعكاسات األلعاب الصغيرة على تعلم المهارات الحركية في مرحلة التعليم المتوسط بالجز 
 ة في:طبيعة الدراسة دراسة ميدانية أجريت على بعض متوسطات مدرية التربية لغرب الجزائر وتمثلت إشكالية الدراس

 انعكاس األلعاب الصغيرة على تعلم المهارات الحركية في مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟ ما مدى-
  ط.على تعلم المهارات الحركية في مرحلة التعليم المتوسانعكاس فعال  لأللعاب الصغيرةفرضية العامة: ال

 فرضيات الجزئية: ال 
 ذ.لأللعاب الصغيرة دور في تعلم المهارات الحركية عن طريق الممارسة والتكرار وتناسبها مع قدرات التالمي -
 لأللعاب الصغيرة انعكاس على اللياقة البدنية لتالميذ مرحلة التعليم المتوسط. -
 لأللعاب الصغيرة دور ايجابي في رفع معنويات التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط.-

ت والميول تصور دقيق للعالقات المتبادلة بين المجتمع واالتجاها ألنه الوصفي وقد اعتمدت الدراسة على المنهج     
ث والرغبات والتصور بحيث يعطي صورة للواقع الحياتي و وضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية لذلك اختار الباح

 المنهج الوصفي استجابة لطبيعة الدراسة.
 (51لى )عأما عن األدوات المستعملة الختبار صحة فرضياته فهي طريقة االستبيان الذي يحتوي  مستعملة:األدوات ال 

 ( مؤسسة تربوية.20سؤال موجه إلى أساتذة التربية البدنية والرياضية عبر )
غيرة الصمن خالل جميع المعطيات توصل الباحث إلى خالصة أنه لأللعاب  أم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

ل حيح خالدور في تعلم المهارات الحركية لتالميذ مرحلة التعليم المتوسط، إن أحسنا وعرفنا كيفية استعمالها بوجه ص
  .حصة التربية البدنية والرياضية

 الفعالية في تعلم المهارات الحركية .
أللعاب ادور بعنوان  ماجستيررسالة تحضيرا لنيل  (2008-2007)سنة  دراسة كل من قيمر عبد القادر و آخرون --

يث كانت طبيعة الدراسة سنة ح 12 - 9الشبه الرياضية في تنمية الجانب الحسي الحركي لدى ممارسي كرة اليد 
 لدراسة في: اسطيف  و تمثلت إشكالية  –رج بوعريريج ب -دراسة ميدانية لثالث فرق وطنية و هم كالتالي : المسيلة
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 ؟!سنة  12 – 9هل لأللعاب الشبه الرياضية دور في تنمية الجانب الحسي الحركي لدى ممارسي كرة اليد  -
 الفرضية العامة: 

 .دافعية التعلملأللعاب الشبه الرياضية دور في تنمية  
  :الفرضيات الجزئية 

 .تحسين السلوك الحسن للطفلاأللعاب الشبه الرياضية لها دور ايجابي في  -
 .بالطفل إلى األداء الجيد للحركة في الوصولشبه الرياضية تساهم األلعاب  -
لبحث و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على جمع البيانات الميدانية و كانت أداة ا  

طني تم توزيع مدرب لكرة اليد على مستوى ثالث واليات من القطر الو  20االستبيان كما اشتملت العينة على 
ة في لرياضياالستمارات عليهم وذلك بغية تزويد البحث بالبيانات و قد هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية األلعاب الشبه ا

سية تنمية القدرات الحسية الحركية إلى جانب معرفة أهمية األلعاب الشبه الرياضية  في تنمية بعض الجوانب الح
-حي  فائدة األلعاب الشبه الرياضية بالنسبة لمرحلة الطفولة من جميع النوا الحركية للطفل باإلضافة إلى معرفة

                                 .لصحية الخلقيةا –البدنية  -يةاالجتماع -النفسية
 وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى:  

لطفل ايجابي في تحسين السلوك الحسي لتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن األلعاب الشبه الرياضية لها دور 
  .بحيث تساهم في الوصول بالطفل إلى األداء الجيد للحركة

شبه دور األلعاب البعنوان   سالة ماجستيررتحضيرا لنيل   2010سنة   دراسة قول خيرة و حمزة جعيرن -
ذ ميية لتالالبدنية و الرياضالرياضية في تنمية الجانب الحسي الحركي و االجتماعي العاطفي في حصة التربية 

 حيث تمثلت إشكالية الدراسة في :    المرحلة الثانوية
 في نويةالثا المرحلة تالميذ لدى العاطفي واالجتماعي الحركي الحسي الجانب تنمية في دور رياضية الشبه لأللعاب هل

 ؟ والرياضية البدنية التربية حصة
 الفرضية العامة: 

 لثانويةالمرحلة ا تالميذ لدى العاطفي واالجتماعي الحركي الحسي الجانب تنمية في دور رياضية الشبه لأللعاب      
 . والرياضية البدنية التربية حصة في

  :الفرضيات الجزئية 
 لبدنيةا التربية حصة في الثانوية المرحلة تالميذ لدى الحسي السلوك تحسين في إيجابي دور رياضية الشبه لأللعاب -

 .  والرياضية
 نيةالبد التربية حصة في الثانوية المرحلة تالميذ لدى الحركي األداء تحسين في رياضية الشبه األلعاب تساهم -

 . والرياضية 
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 لتربيةحصة ا في الثانوية المرحلة تالميذ لدى العاطفي االجتماعي الجانب تحسين في رياضية الشبه األلعاب تساهم -
 .والرياضية البدنية
البحث  و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على جمع البيانات الميدانية و كانت أداة    

 – لفةالج ثانويات في والرياضية البدنية للتربية أستاذ 60 في وتمثلت عشوائي بشكل العينة اختيار االستبيان وتم
 تالميذ حياة في رياضية الشبه األلعاب تلعبها التي الفعالة ظيفةالو  بسكرة وقد هدفت الدراسة إلى إبراز –األغواط 
 قليالع الجانب خاصة نموه جوانب مختلف البدنية و الرياضية إلى جانب  تنمية التربية حصة في الثانوية المرحلة
 قديرها  وت شخصيته واحترام للتلميذ النفسية الحاالت فهم على الرياضي النفسي باإلضافة إلى مساعدة المربي والحركي

لتلميذ كما لوقد انتهت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن األلعاب الشبه الرياضية لها دور في تحسين السلوك الحسي       
 وتعمل على تكوين خبرات حركية أولية تساهم في سرعة استيعاب المهارات الحركية وذلك بتنمية عملية اإلحساس 

 دنية و الصفات الحركية مما يؤدي إلى تحسين األداء الحركي وقد أوصى الباحثالعمل على اكتساب القدرات الب
  .لها الترفيهي الجانب إهمال وعدم حصة كل هدف حسب رياضية الشبه األلعاب أنواع اختيار بضرورة  مراعاة

 لأللعاب الشبه الرياضية دور ايجابي وفعال فى تحسين السلوك الحسي للتالميذ. 
 شبه الرياضية فى حصة التربية البدنية والرياضية. ضرورة استعمال األلعاب ال -
 .األلعاب الشبه الرياضية مع سن التالميذ وتالءمتوافق  مراعاةضرورة  -

 الدراسات التي تناولت دافعية التعلم: -ثانيا
 2016-2017الزهراء سنة فاطميةدراسة سيسبان  - 

فعية لتحسين الدا إرشاديحيث أجريت الدراسة في وهران تحضيرا لنيل شهادة الدكتورة ،تحت عنوان "فاعلية برنامج 
 للتعلم لدى التالميذ المعرضين للتسرب المدرسي"
توسط في تحسين الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة الرابعة م إرشاديهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج 

 ضين للتسرب المدرسي بمتوسطة "الرائد زغلول "بوالية مستغانم .المعر 
ميذ و تل (22أما عن منهج الدراسة فقد استخدمت الباحثة المنهج الشبه تجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من )       
مجموعة خضعت للبرنامج اإلرشادي  وال ةالتجريبيموزعين عشوائيا بالتساوي عن مجموعتين : المجموعة   تلميذة

 الضابطة لم تخضع للبرنامج .
م من هذا وقد استخدمت الباحثة مقياس دافعية التعلم من إعداد أحمد دوقة وآخرون والبرنامج اإلرشادي المصم    

 .2014أفريل30إلى غاية 2014جانفي6امتد من  ،(جلسة13لباحثة و الذي تكون من )طرف ا
ملت والتي ش  spssاستخدمت الباحثة أساليب المعالجة اإلحصائية وفقا للرزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  

 .المعيارية واختبار مان واالنحرافات المتوسطات ،
 :وتوصلت الباحثة إلى
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ة فراد المجموعتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات أ1
رنامج يق البالتجريبية على مقياس الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط المعرضين للتسرب المدرسي بعد تطب

  .ةالتجريبي،ولصالح المجموعة  اإلرشادي
القبلي ومتوسطات درجات القياس البعدي للمجموعة  بين متوسطات درجات القياس إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -2

 اسح القيين للتسرب المدرسي ولصالالتجريبية على مقياس على دافعية التعلم لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط المعرض
    .بعديال

لتربية افي نظرية ومنهجية  الماجستير تحضيرا لمذكرة لنيل شهادة (2009/2010)سنة  دراسة عروسي عبد الرزاق-
راسة دالدراسة ا بدافعية التعلم حيث كانت طبيعة البدنية والرياضية  بعنوان سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقته

 ( في كرة القدم وتمثلت إشكالية الدراسة في:12-9لدى المبتدئين )
 سنة(في كرة القدم؟12-9التعلم لدى المبتدئين )ودافعية  هل هناك عالقة بين سمات شخصية المدرب الرياضي -

 كما تدرج تحت هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعية التالية: 
 ؟رة القدمكبين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الداخلية للتعلم لدى المبتدئين في  ارتباطيههل هناك عالقة _ 
رة كالمدرب الرياضي والدافعية الخارجية للتعلم لدى المبتدئين في هل هناك عالقة إرتباطية بين سمات شخصية _ 

 القدم؟
 قدم؟هل هناك عالقة إرتباطية  بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص دافعية التعلم لدى المبتدئين في كرة ال_ 

 :الفرضيات– 2
كرة  ودافعية التعلم لدى المبتدئين فيالفرضية العامة : هناك عالقة إرتباطية بين سمات شخصية المدرب الرياضي 

 سنة(.12-9القدم)
 :الفرضيات الجزئية

 بسطت الفرضية العامة إلى فرضيات جزئية هي:
 لقدم.بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الداخلية للتعلم لدى المبتدئين في كرة ا ارتباطيةتوجد عالقة 

 لقدم.الرياضي والدافعية الخارجية للتعلم لدى المبتدئين في كرة ا توجد عالقة إرتباطية بين سمات شخصية المدرب
 قدم.توجد هناك عالقة إرتباطية  بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص دافعية التعلم لدى المبتدئين في كرة ال

ن المجتمع بيتصور دقيق للعالقات المتبادلة  ألنه الوصفي وقد اعتمدت الدراسة على المنهجالمنهج المتبع: -3
واالتجاهات والميول والرغبات والتصور بحيث يعطي صورة للواقع الحياتي و وضع مؤشرات وبناء تنبؤات 

 مستقبلية لذلك اختار الباحث المنهج الوصفي استجابة لطبيعة الدراسة.
درب الرياضي أما بالنسبة األدوات المستخدمة فالدراسة تمثلت في مقياس سمات شخصية الم األدوات المستعملة:

ومقياس دافعية التعلم )مقياس الدافعية الرياضي( واعتمد الباحث في المعالجة اإلحصائية على استخدام الحزمة 
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، المعياري ، معامل ارتباط بيرسون واستخدام األساليب التالية: متوسط واالنحراف SPSاإلحصائية علوم االجتماعية  
 معامل ثابت.

قة إرتباطية  موجبة وقوية بين سمات الدراسة إلى أن هناك عال تؤكد  ليها الباحث:أهم النتائج التي توصل إ -
 شخصية المدرب الرياضي ودافعية التعلم لدى المبتدئين في كرة القدم.

 اقترح الباحث التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
عداد الرياضيين على أهمية سمات شخصية المدرب الرياضي ودورها في االرتقاء توعية_   القائمين على تكوين وا 

  بمستوى األداء سواء كان ذلك على مستوى كرة القدم أو على مستوى األندية والفرق الوطنية.  
عداد الرياضيين على أهمية سمات شخصية المدرب الرياضي ودورها في االرتقاء_   توعية القائمين على تكوين وا 

 مستوى األندية.ذلك على مستوى كرة القدم أو على بمستوى األداء سواء كان 
الشخصية  إعادة النظر في برامج تكوين المدربين والتفكير في إدراج محتوى دراسي يتماشى مع خصائص مكونات_ 

 .لحركيةااإلنسانية مع ضرورة الربط بين الناحية النفسية للمدرب و النواحي األخرى أثناء التعلم الحركي للمهارات 
 االهتمام باالختبارات البدنية والنفسية وخصوصا الصفات الشخصية للمدربين._

 تبر العمر الذهني لعملية التعلم.التعلم الحركي حيث يع نة( في عملية س12-9ضرورة مراعاة المرحلة العمرية )
حت ، ت الماسترتحضيرا لنيل شهادة  الجزائرحيث أجريت الدراسة في ( 2011/2012) ةسن دراسة العشاب منصور -

شف عن إلى الك حيث هدفت الدراسة ""تأثير اللعب التربوي على دافعية التعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسطةعنوان 
  .مدى تأثير اللعب التربوي على دافعية التعلم لدى التالميذ المراهقين المتمدرسين في التعليم المتوسط

سنة ويتكون مجتمع البحث األصلي من تالميذ ال أما عن منهج الدراسة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي ،        
 اوي أيالرابعة متوسط ، تم اختيار عينة التالميذ الممارسين بتساوي بين الذكور و اإلناث في أربع متوسطات بالتس

 .إناث( 5(ذكور و)5(تالميذ في كل متوسطة )10)
 و أساليب المعالجة واالستبيانمي "هذا وقد استخدم الباحث مقياس دافعية التعلم من إعداد "يوسف قطا      

 اإلحصائية 
 :من خالل هذه الدراسة إلىفتوصل الباحث     

 لمرحلةهذه األساتذة التربية البدنية و الرياضية من خالل التربية و التوجيه وطريقة التعامل مع التالميذ في  -1
  .مستواهم الدراسييؤثر في تنمية دافعية التعلم لديهم و الرغبة في الدراسة لتحسين  -2
يذ في طبق وما يحتويه من  نشاطات  للعب التربوي يساهم بشكل كبير في تنمية دافعية التعلم عند التالمالبرنامج الم-2

 المتوسط .
توسطة قي ذو داللة إحصائية في مستوى دافعية التعلم بين التالميذ الذين مارسوا اللعب التربوي في المهناك فرق حقي-3

 أقرانهم الذين لم يمارسوا)المعفين(.وبين 
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تحت  الماسترا لنيل شهادة حيث أجرت الدراسة في الجزائر تحضير  : (2013-2012سنة)دراسة لوناس حدة  -
بين  لعالقةاحيث هدفت الدراسة معرفة  عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس "عنوان  "

ر الذي د الدو وتحدي ،قبلين على شهادة التعليم المتوسطالدافعية و التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط الم
علم ية التتلعبه الدافعية في رفع مستوى التحصيل إلى جانب نوعية األساتذة بأساليب استثارة الدافعية ودورها في عمل

 وكذا معرفة الفروق بين الجنسين في مستوى دافعية التعلم وفي مستوى التحصيل الدراسي .
الرابعة متوسط  وتمثل مجتمع الدراسة في تالميذ السنة ،الباحثة المنهج الوصفي اتبعتفقد أما عن منهج الدراسة                   

مابين  تلميذ أعمارهم124تلميذ  أما عينة الدراسة فهي 307مجتمع العينة فكان  لثالث متوسطات بوالية البويرة أما
ذكور تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة .هذا وقد استخدمت الباحثة مقياس دافعية 60إناث و64سنة منهم 13-18

اف والمتوسط الحسابي واالنحر  tالتعلم وكشوف النقاط وكذا تقنيات إحصائية تمثلت في معامل بيرسون واختبارات 
   ياري.المع

 توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية :                   
حصيل رجة التتوجد عالقة ارتباط بين التحصيل الدراسي ودرجات دافعية التعلم فكلما ارتفعت دافعية التعلم كلما زادت د 

 الدراسي.
 التحصيل المرتفع دون ذوي التحصيل المنخفض .توجد فروق وتباين في مستوى دافعية التعلم لصالح ذوي  -
 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث على مستوى دافعية التعلم . -
 وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى التحصيل الدراسي . -
 :وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وضعت الباحثة التوصيات التالية        

ون ذ الذين يعانالتالميذ أساليب استثارة دافعية التعلم و تقديم إرشادات وتوجيهات للتالميأوصت الباحثة على تعليم      
 من انخفاض في مستوى دافعية التعلم و تعريفهم بأساليب زيادتها .

عينة  درست الباحثة تأثير الدافعية في التعلم، وذلك في إطار نظرية األهداف على : 1986دراسة دويك سنة  -
 .أخر"ومقياس  wHAITENGMAX"تلميذ في الصف االبتدائي وباستخدام مقياس  (780عددها )
 دافعيةكما وجدت أن التالميذ ذوي ال تؤثر في اكتساب واستغالل األطفال للمعرفة تم التوصل إلى أن الدافعية     

اوالت في ، المحالداخلية في التعلم تتمثل في السلوك النشيط االيجابي مثل المعرف، الجهد، التركيز، المثابرة، االستمرار
 مواجهة الصعوبات، واالستقاللية في التعلم.

التجلي  ي مثل النفور والمعارضة، التجنب،ذوي الدافعية الخارجية في تعلم السلوك الضعيف السلب أفعالبينما تتمثل 
 . اآلخرينواالعتماد على 

تغير من دراستنا مالمرتبطة بالبحث والتي تناولت إحدى من خالل عرض الدراسات   ت:التعليق على الدراسا-2-3
تالف الحالية والتي تناولت موضوع األلعاب شبه الرياضية لتنمية دافعية التعلم اتضحت أوجه التشابه وأوجه االخ

 والعالقة بينها وبين دراستنا الحالية:
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  :من حيث طبيعة الدراسة -2-3-1
 الدراسات في الجزائر. : أجريت هذهمن حيث المجال المكاني -أ
دور  األهداف في هذه الدراسات لكن اتفقت معظمها إما على األلعاب شبه الرياضية تعددت من حيث األهداف:  -

   .فعال في تنمية دافعية التعلم
شبه تنوعت المناهج في الدراسات السابقة بين المنهج الوصفي والمنهج التجريبي والمنهج المن حيث المنهج : -

 التجريبي. 
 مجتمع الدراسات على التالميذ الذين يدرسون في المتوسط. شمل:من حيث مجتمع -3-5

لعينات وا وائية،العينات العشختيار العينات في الدراسات السابقة بين تنوعت كيفية امن حيث العينة وكيفية اختيارها: 
 في اختيار العينة على الطريقة العشوائية البسيطة.الدراسة الحالية اعتمدت  العرضية المقصودة، 

ية، العلمالدراسات السابقة الذكر األدوات التالية: المصادر والمراجع استخدمت من حيث األدوات المستخدمة: 
ساليب نقاط، وأمج اإلرشادي، مقياس سمات شخصية المدرب الرياضي، كشوف المقياس دافعية التعلم، البرنااالستبيان، 

 معالجة اإلحصائية.
عامل ممعامل االرتباط بيرسون،  أساليب إحصائية، انحراف المعياري، اختبار مان،: الوسائل اإلحصائية  من حيث
 الثبات.

 ومن بينها ات إلى اقتراحات وتوصيات قيمة لقد خلصت معظم الدراس: من حيث التوصيات
ا ت إطار تمكن الباحث من االستفادة من تلك البحوث والدراسات، حيث شمل من الدراسات السابقة: أوجه االستفادة 

 في تلك الدراسات من حيث: الحالية، كما تم االستفادة من اإلجراءات المستخدمة نظريا لموضوع الدراسة 
 الخطوات المتبعة في إجراءات البحث وتحديد المسار الصحيح للخطوات المالئمة لتطبيق. تحديد-
 تحديد محاور فصل الخلفية النظرية للدراسة.-
 ضبط متغيرات موضوع الدراسة.-
 الوصول إلى الصياغة النهائية إلشكالية البحث.-
 تحديد المنهج المناسب وكيفية اختيار العينة.-
 ة في الدراسة.األدوات المستعمل-
 ة الدراسة.المالئمة لطبيعتحديد أنسب القوانين والمعادالت اإلحصائية -

 :مميزات الدراسة الحالية
 همكن يقدموهذا لتوضيح ما يمركزة ودقيقة  تتوضيح ما يميز البحث الذي سيتم إعداده عن البحوث السابقة،  بعبارايتم 

ختلف تحيث من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية  من معرفة علمية نظرية أو علمية إضافية،
      مرحلة التعليم المتوسط.وتتميز عنها، بكونها استهدف مجتمع البحث يتمثل في التالميذ على اجتياز 
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 الخالصة:
قة دراستها ولها عالمن الخطوات الهامة عند إجراء بحث علمي هو مراجعة الدراسات البحثية المرتبطة التي تمت 

ما قام ونحن نتعلم م ،ى أساس أن المعرفة عملية تراكميةحيث تقوم فكرة مراجعة البحوث السابقة  عل ،بموضوع البحث
حيث تكمن األهمية من عرض الدراسات  ،نقطة في بحر واسع هو إال فالبحث الواحد ما ،آلخرون ونبني عليهبه ا

ات من فتجميع المعلوم ،بالموضوع الذي يكون بصدد دراسته إلماما كامال وشامالالمرتبطة بالبحث في إعطاء الباحث 
 ،الوصول إلى أدق تفاصيله ونتائجه و ،بشكل كبير على سبر أغوار الموضوعمصادرها المختلفة والمتنوعة يساعد 

ينيه وتفتح ع، لموضوعباحث معرفة بتاريخ تطور اوهناك أهمية أخرى لالستعانة باألبحاث السابقة تكمن في إعطاء ال
 على نقاط لم يكن ليلتفت إليها وقد تكون مفتاحا للحل .
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 مهيـــــــــــــد:ت 
تهدف البحوث العلمية عموما إلى الكشف عن الحقائق، وتكمن قيمة هذه البحوث وأهميتها في التحكم في   

ياسها قبها و معلومات، ثم العمل على تصنيفها وترتيالمنهجية المتبعة فيها، وبالتالي فإن وظيفة المنهجية هي جمع ال
  ف على ثوابت الظاهرة المراد دراستها.الوقو حليلها من أجل استخالص نتائجها و وتحليلها وقياسها وت

رياضية دور األلعاب الشبه ال حولالذي حاولنا من خالله تسليط الضوء هائنا من الجانب النظري للبحث، و بعد انت
لجزء هذا ا ، سننتقل فيفي تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني 

 ن قبل،مإلى اإلحاطة بالموضوع من الجانب التطبيقي، والقيام بدراسة ميدانية تهدف إلى تحقيق األهداف المسطرة 
بيان فيما تتأكد صحة الفرضيات، حيث تم اختيار عينة عشوائية كانت محل تطبيق أداة البحث المتمثلة في االست

حثنا، بعلى عمليات إحصائية تؤكد مصداقية فرضية  اتحليل بناءالثم ،المقياس عشوائية بسيطة المتمثلة فيعينة و 
احات التربية البدنية والرياضية بصفة عامة، والخروج باقتر ى نتائج تخدم البحث بصفة خاصة، و ومنه الوصول إل

 وتوصيات بناء على ما تم استخالصه من هذه الدراسة.
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 االستطالعية: الدراسة -1
سة تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدرا     

اول الميدانية لبحثه، والغرض منها هو تثمين مشكلة البحث ، فالبحوث االستطالعية، هي تلك البحوث التي تتن
 ال تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حتى يجهل الباحثموضوعات جديدة لم يتطرق إليها أي باحث من قبل و 

ت، هو كثيرا ماهي أبعادها وجوانبها...الخ، إذ ال يخفى على أي باحث أن ضبط سؤال اإلشكالية و صياغة الفرضيا
 أساس انطالق الدراسة، وأما أدوات البحث المناسبة فهي أساس إنجاز الجانب الميداني الذي يعطي مصداقية

 .ة، ولما كانت االختبارات والمقياس، هي األدوات المعتمد عليهالإلشكالي
ية ا بأخذ تسهيل المهمة من إدارة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضبعد اإلحساس بالمشكلة قمن

(I.STAPS ثم توجهنا مباشرة )  كما  اسة،مديرية التربية لوالية البويرة من أجل ضبط المجتمع اإلحصائي للدر نحو
ة التي العين قمنا بزيارة لبعض متوسطات والية البويرة، للتأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث وأخذ فكرة مبدئية عن

دنية ية البستجرى عليها الدراسة، والتأكد من صالحية األدوات المستعملة لجمع المعلومات والتحدث مع أساتذة الترب
ظل  في لتالميذ السنة الرابعة متوسطل اضية في تنمية دافعية التعلمدور األلعاب الشبه الري حول  والرياضية

 اإلصالحات الجيل الثاني.
 تكمن أهداف دراستنا االستطالعية فيما يلي: أهداف الدراسة االستطالعية:  
 معرفة حجم المجتمع األصلي الذي تستهدفه الدراسة وكذا أهم خصائصه.-
 طريقة اختيارها.ضبط العينة المناسبة حسب متغيرات الدراسة وكذا   
 لتالميذاالتأكد من مالئمة أدوات الدراسة التي تم اختيارها والمتمثلة في المقياس دافعية التعلم موجه إلى   _

 واالستبيان موجه إلى األساتذة ومدى تغطيتهم ألهداف البحث .
 التعلم وعدم وجود غموض فيها. تحقق من عبارات مقياس دافعية ال _ 
 فرضيات  لدراسة االستطالعية مؤشرات لمدى مالئمةصياغة النهائية لفرضيات الدراسة حيث تعطينا نتائج أولية ال _

  .و ماهي تعديالت الواجبة في حالة عدم مالئمتها
 الدراسة األساسية: -2
 :الدراسةالمنهج  -2-1
هج هو حل مشكالتها إلى اختيار منهج يتالءم مع طبيعة المشكلة، ألن المنجميع البحوث العلمية تلجأ في إن    

 عبارة عن طريقة يصل بها الباحث إلى حقيقة.
 شيد)ر  ويعرف المنهج بأنه عبارة عن مجموعة من العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثه.

 .(119،ص2002زرواتي،

وصول سرها للألنه المنهج المالئم لدراستنا هذه، وهو أفضل المناهج وأيلمنهج الوصفي وعليه فقد استخدم الباحثان ا
 إلى تحقيق أهداف.

فالمنهج الوصفي في مجال التربية البدنية والرياضية يساهم في إضافة معلومات حقيقية عن الظواهر       
ع الحقائق والبيانات الكمية والكيفية عن الرياضية المختلفة، فهو يعتمد على الوصف الدقيق للظواهر من خالل جم
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الظاهرة المحددة، وتفسير الحقائق تفسيرا كافيا بإتباع الخطوات العلمية، وهي أهمية الحاجة إلى حل المشكلة 
عدادها وتقنينها  وصياغة األهداف ووضع الفروض واختيار عينة البحث المناسبة، وأساليب جمع البيانات وا 

ج وتحليلها وتفسيرها في عبارات واضحة ومحددة ومحاولة استخالص تقسيمات تؤدي إلى وتصنيفها، ووصف النتائ
 (88، ص2002ر،طمة عوض صابفا ) تقدم المعرفة ووضع الحلول المناسبة للمشكلة المطروحة.

 :الدراسةمتغيرات  -2-2
ية ثر علمبناءا على الفرضيات السابقة الذكر يمكن ضبط المتغيرات التالية وتحديدها من أجل الوصول إلى نتائج أك
 أللعاباوموضوعية، وعلى ضوء الدراسة النظرية تبين لنا أن الدراسة الحالية تمثل عالقة بين متغيرين رئيسيين، 

 شبه رياضية ودافعية التعلم. 
 لباحث أنه السبب، أو أحد األسباب لنتيجة معينة، ودراستهاهو المتغير الذي يفترض  ل:المتغير المستق -2-2-1

 (139ص ،2009،بوداود عبد اليمين ) قد تؤدي إلى معرفة أثره على متغير آخر
 .األلعاب شبه رياضيةوفي دراستنا هذه يتمثل المتغير المستقل في: 

ر ه المتغير المستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثييعرف بأنه متغير يؤثر فيالمتغير التابع:  -2-2-2
محمد )بع قيم المتغيرات األخرى، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل ستظهر على المتغير التا

 .(219. ص1999،حسن عالوي
 .التعلمدافعية وفي دراستنا هذه يتمثل المتغير التابع في: 

 وهذه المتغيرات هي التي توضح النتائج والجوانب ألنها تحدد الظاهرة التي نود شرحها.
 :الدراسةمجتمع  -2-3

ت إن القصد من مجتمع البحث في هذه النقطة هو كما عرفه الباحثون: مجموع محدود أو غير محدود من المفردا
على أنه: جميع المفردات الظاهرة التي يدرسها )عناصر الوحدات(، حيث تنصب المالحظات ويعرفه اآلخرون 

 .الباحث
سات المجتمع األصلي بحصة أو مقدار محدود من المفردات التي عن طريقها تؤخذ القيا هو إجراء يستهدف تمثيلو 

ع لمجتمعلى ا بذلك بغرض تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها من العينةات المتعلقة بالدراسة أو البحث و أو البيان
 (.20ـص، 2000،محمد نصر الدين رضوان) األصلي المسحوب من العينة.

س، )هو تلك المجموعة األصلية التي تؤخذ منها العينة وقد تكون هذه المجموعة مدار  االصطالحيةمن الناحية 
ابلة القائص أو السمات فرق، أساتذة، أو أي وحدات أخرى(، ويمكن تحديده على أنه كل األشياء التي تمتلك الخص

 ألساتذةابذا فقد اعتمدنا في بحثنا وارتأينا أن يكون مجتمع البحث خاص ولالقياس، والتحليل اإلحصائي للمالحظة،
 .والية البويرةمتوسطات الناشطين في 

 .متوسطة 131على  موزعين أستاذ 203على في بحثنا واشتمل المجتمع اإلحصائي  
 ( يمثل حجم عينة الدراسة:02_ جدول رقم)أ

 عينة الدراسة الدراسةمجتمع 
874 87 
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 :كيفية اختيارهاو  الدراسةعينة  -2-4
 ه تؤخذبمعنى أن ،الميدانية وهي تعتبر جزء من الكلهي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات  العينة

 .(.334 ص،2007،رشيد زرواتي)مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث.
 تي: ألاكموضوعية ومطابقة للواقع باختيار عينة بحثنا صنا للوصول إلى نتائج أكثر دقة و ر ح
 العينة الخاصة بالمقياس )التالميذ( : -2-4-1
 ناسب معلبسيطة، ألنها تتاستنادا لطبيعة الموضوع على العينة العشوائية ا اعتمدنا :طريقة اختيار العينة  

 مجتمع العينة وقمنا بكتابة أسمائهم على قصاصات ثم قمنا بعملية سحبحيث قمنا بحصر كل أفراد  ،دراستنا
لتي االعينة "على أنها وتعرف العينة العشوائية البسيطة األسماء حتى استوفينا العدد الذي كنا نرغب في دراسته ، 

 (.193،ص2008)علي معمر عبد المؤمن ،تتساوى فيها الفرص لكل أفراد مجتمع البحث في التمثيل بالعينة".  

ها توفر أفراد المجتمع األصلي معروفين ومحددين، ويشترط فيجميع  فيها  التي يكونكما تعرف على أنها : العينة 
 (.100، ص2005)عبيدات ذوقان ، ألن يكونوا ضمن العينة المختارة .الفرصة المتكافئة لكل فرد من أفراد المجتمع 

  :ناث تتراوح أعمارهم بين ( تضم 87)بحثنا حجم العينة يبلغحجم العينة  نةس18و13فئة التالميذ ذكور وا 

 .( ذكور58إناث و) (29منهم)

  : خصائص العينة 
 ( يمثل تقسيم العينة حسب كل متوسطة:03جدول رقم)ب_
 

 اسم المتوسطة 
  

 العدد
 
 النسبة

ميهوبي مصطفى عين متوسطة 
 بسام

 اإلناث      الذكور      اإلناث      الذكور
 

21 
 

10 
 

%24 
 

%11 

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور  عين بسام متوسطة سي أمحمد

25 13 %29 %15 

متوسطة ملوك عيسى بن سعيد 
 عين بسام

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

12 6 %14 %7 

ألساتذة التربية البدنية  خصصتقد و  ،عشوائيةبطريقة هي عينة اختيرت  العينة الخاصة باالستبيان: -4-2
 عينة هذه الدراسة في : تمثلت، وقد المتوسطالمدرسين للطور  )ذكور، إناث( والرياضية من الجنسين



جراءاته الميدانية  الفصل الرابع                                                               منهجية البحث وا 

62 
 

  متوسطة. 23تربية بدنية ورياضية موزعين على  أستاذ 40 
 :البحثمجاالت  -2-5
             مثلتوقد  من خاللهم إنجاز هذه الدراسة،ن تم ألفراد الذييمثل المجال البشري عدد ا المجال البشري: -2-5-1

األصلي مع أستاذا من المجت 40والية البويرة وكان عددهم متوسطات الرياضية، بمختلف في أساتذة التربية البدنية و 
 .افعية التعلممقياس  دطبق عليم الذين كانوا من دائرة عين بسام   تلميذ  87، واأستاذ 203الذي بلغ 

 هذه الدراسة على أجريتوقد  ي تم فيه إنجاز هذه الدراسة،يمثل اإلطار المكاني الذ المجال المكاني: -2-5-2
  .بالبويرةمستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

جاز البحث من ديسمبر الزماني الذي أنجزت فيه الدراسة، حيث دام ان يمثل اإلطارالمجال الزماني:  -2-5-3
 .2018إلى جوان  2017

 :الدراسةاألدوات المستعملة في  -2-6
تباع أنجع الطرق إإلشكالية المطروحة والتحقق من صحة فرضيات البحث يجب لقصد الوصول إلى حلول 

 .واألدوات وذلك من خالل الدراسة والتفحص
 االستبيان: -1-6-2

لى علحصول لقد استعملنا االستبيان كأداة في هذه الدراسة، ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي، وهو أداة من أدوات ا
 ة، ومنالحقائق والبيانات والمعلومات فيتم جمع هذه البيانات عن طريق االستبيان من خالل وضع استمارة األسئل

ي أقل فكما أنها تسهم في الحصول على بيانات من العينات بين مزايا هذه الطرية أنها اقتصاد في الجهد والوقت 
 .(205-203ص، سوزان أحمد علي مرسيو حسين أحمد الشافعي) .وقت بتوفير شروط التقنين من صدق وثبات وموضوعية

 :)سيكومترية االداة( العلمية لألداةألسس ا
 أوال/ بالنسبة لالستبيان:

  :صدق االستبيان 
م الصدق من أه ويعتبر االستبيان هو ان يقيس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقياسهاإن المقصود بصدق 

 (.224 ص،1999، محمد حسن عالوي، أسامة كمال راتب)المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنه من شروط تحديد صالحية االختبار

 .(167 ص،2002، فاطمة عوض صابر، ميرفت على خفاجة) لقياسهويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد 

 للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين.
 مين،محك أساتذةثالثة  على باألساتذة الخاص االستبيان استمارةعرض تم  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -

 هيمتحك بغرض العلمي، البحث هجومنا الدراسية المجاالت في الميدانية وتجربتهم العلمي، همبمستوا مشهود لهم
ل أي وكذلك حذف أو إضافة أو تعدي بالفرضيات المحاور وكذا بالمحاور، العبارات توافق إمكانية لمراعاة وذلك

 عبارة من العبارات.
 جانب من هعن أسفرت ما وهو للبحث المنهجية المعايير وفق المحكمين بها أوصى التي اإلشارات كل تعديل تم   وقد

 االستبيان صدق
. 
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 القرار الجامعة الدرجة العلمية المحكمين
 موافق جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" 1
 موافق جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" 2
 موافق + بعض التعديل جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" 3
 موافق جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" 4
 موافق جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" 5

 (من حيث الموضوعية صدق المحكمين) ستبيان: تحكيم اال(04)الجدول رقم  -        

 مقياس دافعية التعلم: -2-6-2 
تكون م، إذ ييستخدم هذا المقياس لقياس الدافعية نحو التعل وصف المقياس: مقياس" لكرت" لقياس دافعية التعلم-

ق ذي يوافالعبارات التي تتناول دافعية التعلم، ويطلب من التلميذ أن يضع عالمة معينة مثاًل : في المكان المن 
 اتجاهه بالنسبة لكل عبارة ابتداًء من الموافقة بشدة .

يه أسلوبا جديدا يعتمد على مقياس فموضوعا اقترح (  أرشيف علم النفس) " في مجلة م1932 -"ليكرتولقد نشر 
و الفئات المتساوية، يعتمد هذا األسلوب عند قياس أي اتجاه نحو موضوع ما، على وضع عبارات تصف اتجاه نح

ب م يتطللقياس دافعية التعل " ليكرت"الموضوع المراد دراسته، وتتبع كل عبارة بخمس أراء، وباختصار فإن مقياس
 :الخطوات التالية 

م بعضها بصيغة اإليجاب والبعض األخر بصيغة السلب، بناء المقياس يحتوي على عبارات مختارة صم   -أ
 .موافقة القوية والمعارضة الشديدةبحيث تتبع كل عبارة بخمسة آراء متراوحة بين ال

 عينة إلجراء البحث وجمع اإلجابات المختلفة . اختيار -ب

 جمع كل النقاط بمجموع العبارات واإلجابات المختلفة  -ج
 .ذلك بمجموع النقاط المحصل عليها رة، ومقارنةفحص انسجام نمط اإلجابة لكل عبا -د
 ستبعاد العبارات غير المنسجمة مع مجموع العبارات األخرى .ا -هـ  

 المالحظة على هذا المقياس ما يلي :  تومن االيجابيا
 .طريقة "ليكرت" سهلة في وضع المقياس ألنها تحتاج إلى حكامة وخبراء والى اتفاقهم 

 ال أوافق، ال ل عبارة تتراوح بين الموافقة والمعارضة العامة )أوافق بشدة، أوافق، متردد،وجود عدة عبارات أمام ك 
 .  شدة ( تزيد من درجة ثبات المقياسأوافق ب

  .سعد   )التلميذ مطالب بأن يجيب عن كل عبارة مـن عبـارات المقيـاس وهكـذا فـإن كـل عبـارة تمـدنا بمعلومـات عنـه

 (172-170،ص1985جالل،
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 التصحيح: مفتاح _
 وقد ،عبارة لك أمام الموجودةالخمس   إلجابات إحدى على ) (x إشارة بوضع العبارات على المبحوثين يجيب

يار واخت( 05)إلى ( 01) ) منبخمس نقاط " Likerte كرتلي"  سلم على عتمادباال ةاإليجابي العبارات تنقيط تم
 تمثلةوالم السالبة للعبارات بالنسبة العكس وعلى ،الموجبة للعبارات بالنسبة إجابات خمس لأص من واحدةإجابة 
 المقياس درجات فإن وعليه، 34-33-29-28-18-17-16-13-10-9-6-4 -2:التالية العبارات أرقام في

 .)ص ،2012)حركات سعيد،  ( كحد أقصى180( درجة كحد أدنى و)36) بين تراوحت

 : ثبات االختبار في البيئة الجزائرية
وم خصص علم النفس وعلماجيستر ت فروحة"بلحاج  ةالباحثمن طرف  على البيئة الجزائريةلقد طبق هذا المقياس 

حيث درست التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته  ،تيزي وزو –التربية ، على مستوى جامعة مولود معمري 
 لدى المراهق، رسالة منشورة .للتعلم   ةبالدافعي

عادة التطبيق على عينة بلغ عددها  تلميذ  100ولحساب ثبات االختبار اعتمدت الباحثة على طريقة تطبيق وا 
 وهو ثبات عالي. 0.83وزو ،وكان ثبات المقياس على عينة الدراسة = تبزيمراهق على مستوى بلدية 

من ذوي أما صدق المقياس على عينة الدراسة ، قامت بتوزيع  المقياس على مجموعة من األساتذة المحكمين 
واألرطفونيا، حيث طلب منهم دراسة الصدق الظاهري للمقياس االختصاص في قسم علم النفس وعلوم التربية 

عليها  ي يحتوياستخراج العبارات السلبية التبإعطاء رأيهم إذا ما كان المقياس يقيس الدافعية للتعلم، كما طلب منهم 
 المقياس ، ولقد اتفق مجمل المحكمين في إجاباتهم أن المقياس ما وضع لقياسه وهي الدافعية للتعلم.

 يوضح مستوى المقياس: (05رقم ) جدول

 65 36 جدا ضعيف  

 94                                    66                                                          ضعيف

 122                                  95 متوسط

 151 123 مرتفع

 180 152 مرتفع جدا

 الوسائل اإلحصائية:-7-
كانت  ال يمكن ألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة التي يقوم بها سواء

اقتصادية، تمد بالوصف الموضوعي الدقيق، فالباحث ال يمكنه االعتماد على المالحظات ولكن اجتماعية أو 
 ،  (74ص،1970 ،محمد السيد )...الخ.االعتماد على اإلحصاء يقود الباحث إلى األسلوب الصحيح والنتائج السليمة
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 وقد استخدمنا في بحثنا هذا التقنيات اإلحصائية التالية: 
غها ة تفريمنا بعملياألساتذة، قببعد عملية جمع كل االستبيانات الخاصة :)الطريقة الثالثية( ويةئالم ةالنسب*

 ، وبعدها يتماالستبيانتم في هذه العملية حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يوفرزها، حيث 
 .(68ص  ،2006، ، وآخرونفريد كامل أبو زينة ) :حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية

 x 100%ت                           س  %100ع                       

 ت                     س                       

 
 
 

 

 
 حيث أن:

 تمثل عدد أفراد العينة. ع: -
 يمثل عدد التكرارات. ت: -
 يمثل النسبة المئوية. س: -

 (0.05)ى الداللة المجدولة بعد تحديد مستو 2كابعد ذلك نجد 2كاولمطابقة النتائج مع الجانب النظري نقوم بحساب 
 ودرجات الحرية.

 ق التيحساب اختبار كاف تربيع، ويسمى هذا االختبار حسن المطابقة أو اختبار التطابق النسبي وهو من أهم الطر 
خرى من حقيقية بمجموعة أتستخدم عند مقارنة مجموعة من النتائج المشاهدة أو التي يتم الحصول عليها من تجربة 

 .(213-212ص 2006 فريد كامل أبو زينة، ) التي يراد اختيارها.الفرضية التي وضعت على أساس النظرية الفرضية  البيانات

 

 

 

 

 :2كااختبار *
 القانون هذا يتكونو  ،خالل االستبيانيسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من 

 :من
 .االستبيان توزيع بعد عليها نحصل التي التكرارات وهي ة:المشاهد التكرارات -

 ع

 2التكرارات المتوقعة( –ت المشاهدة امجموع )التكرار 
 =2كا

 التكرارات المتوقعة                               

 X 100التكرارات                           
 =%النسبة المئوية 

 عدد األفراد                                
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 .(االختيارات) المقترحة إلجابات عدد على يقسم التكرارات مجموع وهو :المتوقعة التكرارات -
 :على الجدول هذا توييح  2كا جدول -
 .اإلحصائي القرار التخاذ لمحسوبةا 2كا مع نقارنها ثابتة قيمة وهي :المجدولة 2كا -
 .المقترحة اإلجابات عدد هي حيث ،[1] ن ـــــــ هو وقانونها :الحرية درجة -
 0.01أو  0.05داللة مستوى يستعملون الباحثينوأغلب  عندها النتائج بمقارنة نقوم :الداللة مستوى -
 اإلحصائي االستنتاج: 
 :فإذا المجدولة 2كا ـــــب بمقارنتها نقوم المحسوبة 2كا نتائج على الحصول بعد
 لتيا H1 البديلة الفرضية نقبلو  H0 نرفض الفرضية الصفرية فإننا المجدولة 2 كا من أكبر  لمحسوبة ا2كا كانت-

 .إحصائية داللة توجد أي الفئتين بين للفروق يعود النتائج في الفرق نأب تقول
ذا  بين فروق توجد ال بأنه تقولالتي   0H الصفرية الفرضية نقبل فإننا جدولةالم 2كا من أقل المحسوبة 2كا كانت وا 

نما النتائج  .الصدفة عامل إلى ذلك يعود وا 
ة قيم، يعرف المتوسط الحسابي في اإلحصاء والرياضيات بأنها القيمة التي تجمع هولها مجموعالحسابي:المتوسط 

كل قيم المجموعة، فهذه القيمة هي الوسط الحسابي، ويتم حساب المتوسط ومن خاللها نستطيع الحكم على 
   الحسابي لمجموعة:

 

x̅ =
Σ𝑋𝑖
n

 

 :التالينتائج المجموعة عن وسطها الحسابي وعالقتها ك ويتم حسابه لمعرفة تقارب أو تباعداالنحراف المعياري:

𝐬 = √∑
(𝐱 − �̅�)𝟐

𝒏
 

 
 التالي:كويتم حسابه لمعرفة تقارب أو تباعد نتائج المجموعة عن وسطها الحسابي وعالقتها  االنحراف المعياري:

𝐬 = √∑
(𝐱 − �̅�)𝟐

𝒏
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 ة:ـــــخالص 
جراءاته الميدانية حيث وضع الباحث  البحث ةمنهجيالفصل شمل هذا   مشكلة الدراسة بشكل مباشر وهذا بفضل وا 

و أيعتبر بمثابة الدليل و  ،الدراسة االستطالعية للمشكلة التي كانت قاعدة أساسية لكي نبين أن الظاهرة موجودة فعال
 .تحقيق أهداف البحث بسهولة كبيرة المرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلى

جمع أدوات  المتبع،المنهج  البحث،منها متغيرات  ،مباشردراستنا بشكل  خدمكما تناولنا فيه أهم العناصر التي ت 
في الجانب عناصر التي يعتمد عليها أي باحث من ال ،..الخ.العمليات اإلحصائية، مجتمع الدراسة، البيانات

 .التطبيقي لدراسته
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:تمهيد  
ها ،يأتي هذا الفصل الذي نقوم فيه بجمع النتائج المتحصل عليها وعرضالخطوات المنهجية للبحث إتباعبعد 

التحقق من صحة الفرضيات من وتحليلها ومناقشتها وهي من الخطوات التي يجب على الباحث القيام بها من أجل 
عالم اضحة المبالفرضيات المطروحة من أجل الخروج بدراسة و ،كما يسهل عملية مقارنة النتائج المتحصل عليها عدمها

ء ،كما سنحاول من خالله أيضا إعطاود بالفائدة على البحث بصفة عامة،وذات قيمة علمية تعوخالية من المبهمات
ا وهذا انطالق ،إلزالة اإلشكال المطروح في الدراسة مع الحرص على أن تكون مصاغة بطريقة منظمة بعض التفسير

من لذا يكلدى بعض متوسطات والية البويرة، النتائج التي جمعها من خالل الدراسة الميدانية التي أجريت في  من
ها اد عليالهدف الرئيسي من هذا الفصل تحويل تلك النتائج الميدانية إلى نتائج ذات قيمة علمية وعملية يمكن االعتم

ية ر في تنملأللعاب شبه الرياضية دو االفتراض العام القائم على ،وهذا انطالقا من ي بلوغ األهداف األساسية للدراسةف
صائية اإلحب دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني، وهذا باستخدام األسالي

 البحث نتها بفرضيات،وتوضيحها استنادا إلى نتائج البحوث السابقة ومن ثم مقار غرض التوصل إلى النتائج النهائيةل
 .  عة،وبعدها يتم مناقشة النتائج ومقابلتها بالفرضيات الموضو استخدام مختلف الوسائل اإلحصائية،وهذا بيةالجزئ
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 النتائج:عرض وتحليل  -1
ة مستوى دافعي األولى: عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية ( نتائج الفرضية األولى06الجدول رقم )-1-1

 التعلم مرتفع عند تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
االنحراف  التقييم

 المعياري
  التكرار المئويةالنسبة  المتوسط  الحسابي

 
 

 مرتفع

 
 

12,03 

 
 

130.81 

 ضعيف جدا 00 00%
 ضعيف 00 00%

 متوسط 19 %22
 مرتفع 66 %76

 مرتفع جدا 02 2%
 

 
 (: التمثيل البياني لنتائج المقياس03الشكل رقم )                               

نتائج ل ( الذي يمث06في الجدول رقم ) اإلحصائي الموضحةمن خالل نتائج التحليل (: 06تحليل نتائج الجدول رقم )
دا جمستوى دافعية التعلم ضعيف مقياس دافعية التعلم الموزع على تالميذ السنة الرابعة متوسطة، حيث نالحظ أن 

المتوسط  وكان%2بنسبة ومرتفع جدا  %76ومرتفع  %22 ومتوسط بنسبة، %00 وضعيف بنسبة%00بنسبة 
 .12,03المعياري  واالنحراف130,81الحسابي اإلجمالي 

قييم تك وفق ا وذلنستنتج من خالل ما سبق أن مستوى دافعية التعلم تالميذ السنة الرابعة متوسط كان مرتفعاالستنتاج: 
 مستوى دافعية التعلم.

 
 
 

0%0%
22%

76%

2%

06تمثيل نسبي للجدول رقم 

ضعيف جدا

ضعيف 

متوسط

مرتفع 

مرتفع جدا
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 باألساتذة:عرض وتحليل نتائج االستبيان الخاص  -1-2
 توسط مالرابعة  ةلدى تالميذ السني تنمية الرغبة واإلقبال دور فالرياضية شبه أللعاب ممارسة ا: للثانيالمحور ا

 الثاني.في ظل اإلصالحات الجيل 
 ؟المفضلة عند التلميذماهي األلعاب :01السؤال رقم

 .محاولة معرفة نوعية األلعاب التي يحبها ويميل إليها التلميذ:الغرض من السؤال
 يبين األلعاب المفضلة لدى التلميذ.:07الجدول رقم

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
الحرية
(df) 

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
39.8 

 األلعاب الذهنية 2 5%
 األلعابالشبه الرياضية  32 %80
 ألعاب أخرى 6 %15
100

% 
 المجموع 40

 

 
 (04شكل رقم )

 
 
 
 
 

5%

80%

15%

07تمثيل نسبي للجدول رقم 

األلعاب الذهنية

.األلعاب الشبه الرياضية 

ألعاب أخرى
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 تحليل ومناقشة النتائج:
%من مجموع العينة يرون أن األلعاب المفضلة عند التلميذ هي 80يتضح أن نسبة 07خالل الجدول رقم من 

ية، % يرون أن هناك ألعاب أخرى يفضلها التالميذ مثل األلعاب الجماع15األلعاب الشبه الرياضية، في حين نسبة 
 07ني رقم في التمثيل البيا ح، وهذا ما يتضالذهنية%يرون أن األلعاب التي يفضلها التلميذ هي األلعاب 5بينما نسبة 

، 39.8ـ المحسوبة التي تقدر ب2كا، حيث أن قيمة 2، ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 2كااختبار  وهو ما يؤكده
 أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية.هذا ما يدل على  5.99المجدولة والتي =  2كاأكبر من قيمة 

 االستنتاج:
لعاب الشبه الرياضية أكثر من األ إلى األلعابالجدول أن التلميذ يحبذ ويميل  نتائجتحليل نستنتج من خالل 
يث قال ما أشرنا إليه في الجانب النظري ح اللعب وهذاباألساس إلى أن التلميذ بطبعه يحب الذهنية وهذا راجع إلى 

"chateauحو جيهه نللتخيل والبناء واستشارة نشاطه وبالتالي تو  "اللعب يدرب الطفل على التفكير الحسن ويتيح الفرصة
 واإلبداع. االبتكار
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الحات هل تقوم ببرمجة األلعاب الشبه رياضية أثناء الحصة التربية البدنية والرياضة في ظل اإلص:02السؤال رقم
 الثاني؟الجيل 

 .في حصة التربية البدنية والرياضةمعرفة ممارسة األلعاب الشبه الرياضية :الغرض من السؤال
 .شبه الرياضية في حصة التربية البدنية والرياضةحول ممارسة األلعاب يمثل إجابات األساتذة :(08)الجدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
36.1 

 نعم 39 97%
 ال 1 3%

 المجموع 40 100%
 

 
 (05شكل رقم )

لعاب األ أنهم يبرمجوناألساتذة أجابوا من%97أن نسبة  يتضح 08من خالل الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج -
 وهو05ما يتضح في التمثيل البياني رقم  وهذا%3في حين أن ،حصة التربية البدنية والرياضة الرياضية فيالشبه 

المحسوبة التي تقدر  2كاأن قيمة  ، حيث02الحرية  ، ودرجة0.05عند مستوى الداللة  2كاما يؤكده مقدار
 . فروق ذات داللة إحصائيةما يدل أن هناك  ، هذا3.84المجدولة والتي =  2كا، اكبر من قيمة 36.1بـ:

لتالميذ ل والرياضة البدنية حصة التربيةاأللعاب الشبه الرياضية أثناء األساتذة يمارسون  مما سبق نستنتج أن:االستنتاج
ألنهم يجدون فيها المتعة والحرية التي تبعدهم عن األساليب السلطوية باإلضافة إلى أنها العاب تتسم بالمنافسة التي 

:  عطيات محمد خطاببالتعب وهذا ما أكده  تجعل التالميذ يحسون بالنشاط والحماس ويبذلون المجهود غير مبالين

97%

3%

08تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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على أنها مجموعة متعددة من العاب الكرات والعاب الرشاقة وما إلى ذلك والتي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس 
 (63ص  ،1990،عطيات محمد خطاب).مع مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها وتكرارها 

 إقبال التالميذ على ممارسة األلعاب الشبه الرياضية؟ ماهي درجة: 03السؤال رقم -
 معرفة مدى إقبال التالميذ على ممارسة األلعاب الشبه الرياضية.الغرض منه:  -

 .رياضيةالشبه على ممارسة األلعاب يمثل درجة إقبال التالميذ  :(09)الجدول رقم

 

 
 (06شكل رقم )

ون بدرجة من األساتذة أجابوا أن التالميذ يقبل%60يتضح أن نسبة  09من خالل الجدول رقمتحليل ومناقشة النتائج:
ات حيث يعتبرونها من النشاطات المشوقة والمحببة والتي تتضمن كل مقومكبيرة على ممارسة ألعاب شبه رياضية 

ه من األساتذة يرون أن التالميذ يقبلون بدرجة متوسطة على ممارسة هذ%27.5اإلثارة والمتعة، في حين نسبة 
 األلعاب،بينما نسبة 

على ممارسة هذه األلعاب وهذا راجع لعدم درايتهم لما تحتويه من يرون أن التالميذ لهم درجة إقبال ضعيفة  12.5%
مقدار ؤكده وهوما ي،06رقموهذا ما يتضح في التمثيل البياني  الحركية،متعة وترفيه وتنمية صفاتهم البدنية ومهاراتهم 

درجة إقبال كبيرة
60%

27.5%

12.5%

09تمثيل نسبي للجدول رقم

درجة إقبال كبيرة درجة إقبال متوسطة درجة إقبال ضعيفة

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
5.99 

 
14.15 

 درجة إقبال كبيرة 24 60%
 درجة إقبال متوسطة 11 27.5%
 درجة إقبال ضعيفة 05 12.5%
 المجموع 40 100%
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، أكبر من قيمة 14.15المحسوبة والتي تقدر ب 2حيث أن قيمة كا2ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 2كا
 ،وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية.5.99المجدولة والتي=2كا

اء ا جها كمرياضية تتميز بدرجة إقبال كبيرة من طرف التالميذ الذين يعتبروننستنتج أن األلعاب الشبه : االستنتاج
افسة ومحببة تضمن لهم كل مقومات اإلثارة والمتعة لما تحتويه على روح المنمشوقة في الجانب النظري " وسيلة 

 وتنمية الجسم والعقل".
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في ظل كيف يشعر التالميذ في حالة عدم برمجة األلعاب الشبه الرياضية أثناء الحصة  :04السؤال رقم 
 الثاني؟اإلصالحات الجيل 

 في ظلمعرفة كيف يشعر التالميذ في الحصة التي ال تبرمج فيها األلعاب الشبه الرياضية السؤال:الغرض من 
 الثاني.اإلصالحات الجيل 

 .شبه الرياضيةادم برمجة األلعاب األساتذة حول شعور التالميذ في حال عيمثل إجابات : 10الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
2 
 

 
0.05 

 
5.99 

 
21.94 

 الملل 27 67%
 التسلية 4 10%
 عادي 9 23%
 المجموع 40 100%

 

 
 (07شكل رقم )                                                    

عرون من األساتذة أجابوا أن التالميذ يش%67يتضح أن نسبة 10من خالل الجدول رقم :ائجتحليل ومناقشة النت -
ر أن شعو  من األساتذة يرون%23، في حين أن الحصة جة األلعاب الشبه الرياضية أثناءبالملل في حال عدم برم

لبياني رقم وهذا ما يتضح في التمثيل ا بالتسلية،من األساتذة بان التالميذ يشعرون %10أجاب  عادي بينماالتالميذ 
قدر تالمحسوبة التي  2كاحيث أن قيمة  ،02ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة 2كاوهو ما يؤكده مقدار 04
 اختالف النتائج.هناك  أنهذا ما يدل  ،5.99والتي =المجدولة  2كا، اكبر من قيمة 21.94ب:

وهذا  الملل،بمما سبق نستنتج أن الحصة التي ال تبرمج فيها األلعاب الشبه الرياضية يشعر فيها التالميذ االستنتاج:-
س على در  والتي تضفيأين ذكرنا أهمية األلعاب الشبه الرياضية  األولما يتماشى مع ما تطرقنا إليه في الفصل 
 والتسلية.التربية البدنية والرياضية جوا من المرح 

الملل
67%

التسلية
10%

عادي
23%

10تمثيل نسبي للجدول رقم 

الملل

التسلية

عادي
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 حات في ظل اإلصال بين التالميذ والتفاعل الجماعيهل األلعاب الشبه الرياضية تزيد من النشاط :05السؤال رقم 
 في ظل  إذا كانت األلعاب الشبه رياضية تزيد من النشاط والتفاعل الجماعي بين التالميذ معرفة:الغرض من السؤال

 إجابات األساتذة حول زيادة األلعاب الشبه الرياضية من النشاط والتفاعل الجماعي بين التالميذ  يمثل: 11الجدول رقم
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 
(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
5.99 

 
69.77 

 نعم 38 95%
 

 ال 0 00%
 أحيانا 2 5%

 المجموع 40 100%
. 

 
 (08شكل رقم )

شبه عاب نعم أن األل أجابوا بـمن األساتذة %95يتضح أن نسبة  11من خالل الجدول رقم:حليل ومناقشة النتائجت -
من  % 5في حين أن  الرياضية تزيد من النشاط والتفاعل الجماعي بين التالميذ في ظل اإلصالحات الجيل الثاني

يل ي التمثفأجابوا ب أن األلعاب الشبه الرياضيةتزيد من النشاط والتفاعل الجماعيأحيانا، وهذا ما يتضح األساتذة 
 حيث أن قيمة 2ودرجة الحرية 0.05الداللة  مستوىعند 2كاما يؤكده مقدار  ، وهو11رقم البياني 

ت ،هذا ما يدل أن هناك فروق ذا5.99المجدولة والتي = 2من قيمة كا ر، أكب9.776ـالمحسوبةوالتي تقدر ب2كا
 .داللة إحصائية

سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية تزيد من النشاط والتفاعل الجماعي بين التالميذ في ظل  ممااالستنتاج:
أين ذكرنا أهمية األلعاب الشبه الرياضية والتي تصغي  وهذا ما تطرقنا إليه في الفصل األول اإلصالحات الجيل الثاني

نعم
95%

ال
0%

أحيانا
5%

11تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال

أحيانا
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حسن السيد أبو  وهذا ما ذهب إليهالتالميذ،على درس التربية البدنية والرياضة جوا من النشاط والتعاون الجماعي بين 
)حسن لنفس مجال واسع لتحديد النشاط والشعور بالسعادة والترويع عن ا أنهاالشبه الرياضية  األلعابفي مميزات  هعبد

 .(157-156ص، 1972 عبده،السيد أبوا 
 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ الى ماذا ترجع دافعية التعلم عند التالميذ:06السؤال رقم

 رجوع دافعية التعلم لدى التالميذ في ظل اإلصالحات الجيل الثاني. : معرفةالسؤالالغرض من 
 دافعية التعلم لدى التالميذ في ظل اإلصالحات الجيل الثاني. إجابات األساتذة حول رجوع يمثل:12جدول رقم ال

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
 اإلجابات التكرارات النسبة المئوية

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
10 

الشبه األلعاب  30 75%
 الرياضية

 التواصل 10 25%

 المجموع 40 100%
 

 
 (09شكل رقم )

لرياضية ااأللعاب الشبه أن  من األساتذة أجابوا%75يتضح أن نسبة  12من خال الجدول رقم تحليل ومناقشة النتائج:
ما وهذا التواصل هو الذي يساهم في دافعية التعلم،أن  األساتذة أجابوا من%25في حين أن التعلم،في دافعية  تساهم

أن  ث، حي01الحرية  ة، ودرج0.05عند مستوى الداللة  2كاما يؤكده مقدار  ، وهو12يتضح في التمثيل البياني رقم 
ت هناك فروق ذاهذا ما يدل أن  3.84 والتي =المجدولة  2كا، أكبر من قيمة 10 المحسوبة التي تقدر ب:2كاقيمة 

 داللة إحصائية.

75%

25%

12تمثيل نسبي للجدول رقم 

ألعاب سبه الرياضية

التواصل
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فسية متعة الناأللعاب الشبه الرياضية ترفع من دافعية التعلم فممارستها تؤدي إلى المما سبق نستنتج أن  االستنتاج:_
توفر رياضية ت الشبه األلعابالتي ترى أن سهام عفت عبد الرحمن ما تؤكده  التلميذ. وهذاتثير دافعية  والترفيهية التي
ذلك من و ما تقوم بإدخال المرح على الدرس التي تدفع التالميذ للمشاركة بفاعلية في النشاط الحركي كعلى الجاذبية 
 .(355،ص2010سهام عفت عبد الرحمن، )العمل حيث تضفي عليها بعدا ترويحيا.  خالل ظروف

في ظل  ة للتالميذالفعالة أثناء حصة تربية البدنية والرياض رياضية المشاركةهل تساهم األلعاب شبه :07السؤال رقم
 اإلصالحات الجيل الثاني؟

 لتالميذلالرياضة الفعالة أثناء حصة تربية البدنية و رياضية المشاركةاأللعاب شبه معرفة مساهمة :السؤال الغرض من

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني.
الفعالة أثناء حصة تربية البدنية  رياضية المشاركةاأللعاب شبه مساهمة  إجابات األساتذة حول يمثل:13الجدول رقم 

 ظل اإلصالحات الجيل الثاني.في  والرياضة للتالميذ
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
7.82 

 
21.8 

 ممتاز 22 %55
 جيد 09 22%
 حسن 07 18%

 مالحظة 02 %5
 المجموع 40 100%

 

 
 (10شكل رقم )

أللعاب الشبه ان األساتذة أجابوا أ من 55%يتضح أن نسبة  13من خالل الجدول رقمتحليل ومناقشة نتائج:  -
األساتذة أجابوا أن األلعاب من %22و ،في حصة التربية البدنية والرياضةالرياضية تزيد مشاركة الفعالة بممتاز 

من األساتذة أجابوا أن األلعاب الشبه الرياضية تزيد مشاركة %18الفعالة بجيد، و الشبه الرياضية تزيد مشاركة
المشاركة الفعالة  األلعاب الشبه الرياضة  تزيد5%الفعالة بحسن ، في حين أن مجموعة من األساتذة أجابوا أن 

55%
22%

18%
5%

13تمثيل نسبي للجدول رقم 

ممتاز جيد حسن مالحظة
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ودرجة  0.05عند مستوى الداللة    2كاوهو ما يؤكده مقدار  ،13ما يتضح في التمثيل البياني رقموهذا   بمالحظة
هذا ما يدل 7.82المجدولة والتي =2كا، أكبر من قيمة 21.8 المحسوبة التي تقدر ب2كا، حيث أن قيمة 3 الحرية

 أن هناك فروق ذات داللة إحصائية .
اضة ة والريمما سبق أن األلعاب الشبه الرياضية لها مساهمة فعالة لدى التالميذ في حصة التربية البدني االستنتاج:

ها إحدى ينظر إليها بأنوتنافسية كما قال أستاذ دكتور مصطفى السايح  ترفيهية وترويحيةألعاب  لما تحتويه منوهذا 
حدى ليها كإ‘التربية البدنية والرياضية بطابع السرور والمرح واالسترخاء، كما ينظر  الدرسالوسائل الهامة التي تصبغ 

لمختلف  لوظيفيةبالقدرة ا االرتقاءذات األهداف التربوية والتعليمية الهامة باإلضافة إلى إسهامها بقدر وافر في  الوسائل
 (.41ص، 2007مصطفى السايح محمد،)الجسم.

 ذ
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 ي؟جيل الثانفي ظل اإلصالحات الاأللعاب شبه الرياضية تنمي الرغبة في التعلم لدى التالميذ له :08السؤال رقم
 يفمتوسط  رابعةالسنة ال األلعاب شبه الرياضية في التعلم لدى التالميذالرغبة التي توفرها معرفة:الغرض من السؤال

 ظل اإلصالحات الجيل الثاني.
األلعاب شبه الرياضية في التعلم لدى التالميذ السنة معرفة الرغبة التي توفرها إجابات األساتذة حول يمثل:14الجدول رقم

 ظل اإلصالحات الجيل الثاني. فيمتوسط الرابعة 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 اإلجابات التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا المجدولة 2كا

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
25.6 

 نعم 36 90%
 

 ال 4 10%

 المجموع 40 100%

 
 (11شكل رقم )

به األلعاب الشمن األساتذة أجابوا أن %90يتضح أن نسبة  14 من خالل الجدول رقمالنتائج:تحليل ومناقشة  -
 وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقمأجابوا عكس ذلك،%10في حين أن  التعلم،الرياضية تنمي الرغبة في 

ر المحسوبة التي تقد2كاقيمة ،حيث أن 01ودرجة الحرية 050.الداللة عند مستوى  2كا،وهو ما يؤكده مقدار14
 هناك فروق ذات داللة إحصائية.ما يدل أن هذا 3.84المجدولة والتي =  2كا،اكبر من قيمة 25.6ب:

ارة لعاب مختأعبارة عن  ألنهاالتالميذأن األلعاب الشبه الرياضية تنمي الرغبة التعلم لدى مما سبق نستنتج :االستنتاج
تربية ال تحتاج إلى مالعب كبيرة، ويمكن تنفيذها بأدوات بسيطة يسهل استخدامها وتدخل الشوق والحماس في دروس ال

  كات أوعند تعريف األلعاب شبه الرياضية بأنها مجموعة من الحر  وهذا ما جاء في الجانب النظري البدنية والرياضية
 

90%

10%

14تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ي ظل ف توسطم األلعاب شبه الرياضية دور في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ السنة الرابعة :الثالثالمحور 
 .اإلصالحات الجيل الثاني

 اني؟في ظل اإلصالحات الجيل الث ما هي األهداف األكثر تحققا من خالل األلعاب الشبه الرياضية:09السؤال رقم
 لثاني.افي ظل اإلصالحات الجيل  األهداف األكثر تحققا من خالل األلعاب الشبه الرياضيةعرفة م:الغرض من السؤال

في ظل  األهداف األكثر تحققا من خالل األلعاب الشبه الرياضية معرفة إجابات األساتذة حول يمثل:15الجدول رقم 
 ثاني.اإلصالحات الجيل ال

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
3 

 
0.05 

 
7.82 

 
36 

 نفسية 4 10%
 ترفيهية 26 65%
 معرفية 2 5%

 اجتماعية 8 %20
 المجموع 40 100%

 

 
 (12شكل رقم )
 

تحققا  من األساتذة أجابوا أن األهداف األكثر%65يتضح أن نسبة  15الجدول رقم  من خاللتحليل ومناقش النتائج:
ية االجتماعمن األساتذة يرون أن األهداف %20، في حين أن لشبه الرياضية هي أهداف ترفيهيةمن خالل األلعاب ا
لمعرفية من األساتذة األهداف ا%5ى بينما ير  ،أكثر تحققانفسية من األساتذة األهداف %10في حين ،هي األكثر تحققا

رجة ، ود0.05عند مستوى الداللة  2كا، وهو ما يؤكده مقدار 15ما يتضح في التمثيل البياني رقم وهذا،أكثر تحققا
دل هذا ما ي 7.82= المجدولة والتي 2كا، اكبر من قيمة 36: المحسوبة التي تقدر ب 2كا، حيث أن قيمة 30الحرية 

 أن هناك فروق ذات داللة إحصائية .

10%

65%

5%

20%

15تمثيل نسبي للجدول رقم 

نفسية ترفهية معرفية اجتماعية
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لشبه لعاب االترفيهية هي األكثر تحققا من خالل األ الرياضية األهدافمما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:-
بوية سيلة تر و ، فاأللعاب الشبه الرياضية هي الدرجة والنفسية والمعرفية بنفساالجتماعية  الرياضية فيما تليها األهداف

 األولى.ترفيهية بالدرجة 
 حات في رأيك هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ في ظل اإلصال:10السؤال 

  صالحاتمعرفة مساهمة األلعاب الشبه الرياضية في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ في ظل اإل :الغرض من السؤال
معرفة مساهمة األلعاب الشبه الرياضية في تنمية الثقة بالنفس لدى  إجابات األساتذة حول يمثل :16الجدول رقم

 في ظل اإلصالحات مناهج الجيل الثاني. التالميذ

الداللة 
 اإلحصائية

 درجة
 (df)الحرية

مستوى الداللة 
(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
14.4 

 نعم 32 80%
 ال 8 20%
 المجموع 40 100%

 

 
 (13شكل رقم )

 
شبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ال%80يتضح أن نسبة  16من خالل الجدول رقم تحليل ومناقشة النتائج: -

ما  وهذا ذلك،من األساتذة أجابوا عكس %20في حين أن  التالميذ،الرياضية تساهم في تنمية الثقة بالنفس لدى 
يث ح ،01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2كاا ر مقدوهو ما يؤكده  ،16يتضح في التمثيل البياني رقم

أن هناك  ما يدل هذا 3.84والتي =المجدولة  2كا، اكبر من قيمة 14.4ب:المحسوبة التي تقدر  2كاأن قيمة 
 .فروق ذات داللة إحصائية

80%

20%

16تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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عمل ت أنها ، حيثذتنمية الثقة بالنفس لدى التالميفي  الرياضية تساهممما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:-
لى رفع إيؤدي  والتسامح الذيبينهم  والتكافل فيماعلى تخطي األخطاء بالجو الذي تزرعه في نفوس التالميذ من الفرح 

 .الثقة بالنفس
 لثاني؟في ظل اإلصالحات الجيل ا حسب رأيك هل األلعاب الشبه الرياضية تقلل من التوتر لدى التالميذ:11السؤال 
 .الشبه الرياضية مناسبة للتقليل من القلقمعرفة ما إذا كان هناك نوع من األلعاب من السؤال:الغرض 

 .القلق الرياضية مناسب للتقليل منيمثل إجابات األساتذة حول وجود نوع من األلعاب الشبه : 17الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 اإلجابات التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا المجدولة 2كا

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
19.6 

 نعم 34 85%
 ال 6 15%
 المجموع 40 100%

 

 
 (14شكل رقم )

 
 :تحليل ومناقشة النتائج -

ة من األساتذة أجابوا أن هناك نوع من األلعاب الشبه الرياضي%85أن نسبة  يتضح 17من خالل الجدول رقم 
تمثيل وهذا ما يتضح في ال ذلك،من األساتذة أجابوا عكس %15في حين أن  التالميذ،مناسبة للتقليل من القلق لدى 

وبة المحس 2كاأن قيمة  حيث 01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2مقداركاوهو ما يؤكده  ،17البياني رقم 
 إحصائية.ما يدل أن هناك فروق ذات داللة  هذا 3.84والتي =المجدولة  2كا، اكبر من قيمة 19.6ب:التي تقدر 

مما سبق نستنتج أن هناك نوع من األلعاب الشبه الرياضية  مناسب للتقليل من القلق لدى التالميذ بحيث االستنتاج : 
ية  الجماعية المسلية  مناسبة للتقليل من القلق لدى التالميذ  وتندرج هذه يجمع معظم األساتذة على أن األلعاب التنافس

96%

4%

17تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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وهي التي تتطلب جهد " اندري ديميابــر " األلعاب ضمن األلعاب الجد نشطة على حسب التصنيف الذي وضعه  
تي ذكرها بعض بدني مركب ومتوافق بين كل الالعبين وهذا الجهد يدوم بدوام اللعب في حد ذاته ، ومن األلعاب ال

األساتذة : لعبة التمريرات العشرة ، الجري من جانب ألخر بعيدا عن الصيادين قراصنة الذهب  لعبة النار و الماء 
 .....الخ
 الرياضية؟كيف ترى معنويات التالميذ عندما تستعمل األلعاب الشبه :12 السؤال

 .ه الرياضيةمعرفة معنويات التالميذ عند استعمال األلعاب الشب :الغرض من السؤال
 .الرياضياستعمال األلعاب الشبه  حول معنويات التالميذ عنديمثل إجابات األساتذة : 18الجدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
16.27 

 مرتفعة 28 70%
 متوسطة 12 30%
 منعدمة 0 00%
 المجموع 40 100%

 

 
 (15شكل رقم )

 تحليل ومناقشة النتائج: -

عمل ا تستمن األساتذة أجابوا أن معنويات التالميذ تكون مرتفعة عندم70%أن نسبة  يتضح 18من خالل الجدول رقم 
، نعدمةال يوجد من يرى أنها تكون مبينما  ذلك،من األساتذة أجابوا عكس %30، في حين أن األلعاب الشبه الرياضية

حيث  ،02ة الحري ودرجة 0.05ـة عند مستوى الداللـــ 2مقداركا، وهو ما يؤكده 18ما يتضح في التمثيل البياني رقموهذا 
روق فأن هناك  هذا ما يدل 5.99المجدولة والتي=  2كا، اكبر من قيمة 16.27ب:المحسوبة التي تقــدر  2كاأن قيمة 

 .ذات داللة إحصائية

70%

30%
0%

18تمثيل نسبي للجدول رقم 

مرتفعة متوسطة منعدمة
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ف ال الهادمعنويات التالميذ فهي تساعد على االتص فع منتر  تنتج أن األلعاب الشبه الرياضيةمما سبق نساالستنتاج:-
عية ثير دافنفسية التي توالتالميذ بعضهم البعض كما أن ممارستها يؤدي إلى المتعة ال والتالميذ،والجيد بين األستاذ 

 .التلميذ
لجيل في رأيك هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية على مقاومة الخوف من الفشل في ظل اإلصالحات ا:13السؤال رقم

 الثاني؟
 ساهم في مقاومة الخوف من الفشل.معرفة ما إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تالغرض من السؤال:

 .رياضية في مقاومة الخوف من الفشليمثل رأي األساتذة في مساهمة األلعاب الشبه ال: 19الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
الداللة 

(α) 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
22.5 

 نعم 35 87%
 ال 5 13%
 المجموع 40 100%

 

 
 (16شكل رقم )

 :تحليل ومناقشة النتائج-
 تساهم في مقاومة من األساتذة أجابوا أن األلعاب الشبه الرياضية%87يتضح أن نسبة 19من خالل الجدول رقم 

هو ، و 19، وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم من األساتذة أجابوا عكس ذلك%13، في حين أن الخوف من الفشل
، 5.22ب:المحسوبة التي تقدر  2كاحيث أن قيمة  ،01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2كاما يؤكده مقدار
 .ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية هذا 3.84= المجدولة والتي  2كااكبر من قيمة 

 تلميذ جو، بحيث توفر للفي مقاومة الخوف من الفشل تساهمالرياضية مما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:_
ا يئا سيئلتلميذ أن الفشل ليس شإلى مرونة القوانين التي تتحكم في هذه األلعاب بحيث يتعلم ا وهذا يعودمن الحرية 

نما طريقة للتعلم من األخطاء فعلى التلميذ و   .فقط على تحسين األخطاء أن يعملا 

87%

13%

19تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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معقدة في حسب رأيك هل تزيد األلعاب الشبه الرياضية من ذكاء التالميذ وقدرتهم على حل المشكالت ال:14السؤال رقم
 ؟ظل اإلصالحات الجيل الثاني

شكالت حل الم وقدرتهم علىمعرفة ما إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تزيد من ذكاء التالميذ السؤال:الغرض من 
 .الثانيفي ظل اإلصالحات الجيل  المعقدة
 .م على حل المشكالتيمثل رأي األساتذة في زيادة األلعاب الشبه الرياضية من ذكاء التالميذ وقدرته: 20رقمالجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
32.4 

 نعم 38 95%
 ال 2 5%

 المجموع 40 100%
 

 
 (17شكل رقم )

لشبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ا%95أن نسبة  يتضح 20من خالل الجدول رقم النتائج:تحليل ومناقشة _   
الشبه  من األساتذة أجابوا أن %5، في حين أن المعقدةالرياضية تزيد من ذكاء التالميذ وقدرتهم على حل المشكالت 

 20رقم ، وهذا ما يتضح في التمثيل البيانيوقدرتهم على حل المشكالت المعقدةالتالميذ الرياضية ال تزيد من ذكاء 
المحسوبة التي تقدر  2كاحيث أن قيمة  ،01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2كامقداروهو ما يؤكده 

 .ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية هذا 3.84= المجدولة والتي 2كااكبر من قيمة  ،32.4ب:
 دة،المعقت من ذكاء التالميذ وقدرتهم على حل المشكال الرياضية تزيدمما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:-

ط الذي النشا فاأللعاب الشبه الرياضية يكثر فيها التنافس ما يجعل التلميذ يشعر بالمسؤولية لمواجهة التحديات واكتساب
طلب لة تتمعظم األساتذة أن بعض األلعاب الشبه الرياضية تكون في شكل الوضعية المشك وكما يرىيؤدي إلى النجاح 

 ذ.لتالميامن التلميذ استعمال ذكاءه لحل المشكلة لذا فحل المشكالت عن طريق األلعاب الشبه الرياضية يزيد من ذكاء 

نعم
95%

ال
5%

20تمثيل نسبي للجدول رقم 
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حسب رأيك هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية في إبعاد التالميذ عن التفكير السلبي في ظل :15السؤال رقم
 اإلصالحات الجيل الثاني؟

 في ظلي فة ما إذا كانت األلعاب الشبه الرياضة تساهم في إبعاد التالميذ عن التفكير السلبمعر السؤال:الغرض من 
 .اإلصالحات الجيل الثاني

في ظل يمثل رأي األساتذة في مساهمة األلعاب الشبه الرياضية في إبعاد التالميذ عن التفكير السلبي:21الجدول رقم 
 .اإلصالحات الجيل الثاني

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
28.9 

 نعم 37 92%
 ال 3 8%

 المجموع 40 100%
 

 
 (18شكل رقم )

به األساتذة أجابوا أن األلعاب الشمن %92أن نسبة  يتضح 21من خالل الجدول رقم : النتائجتحليل ومناقشة _
تضح في يوهذا ما  األساتذة أجابوا بـ ال،من  %8في حين أن  ،التالميذ عن التفكير السلبي الرياضية تساهم في إبعاد

 2كا ، حيث أن قيمة01، ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  2مقداركاوهو ما يؤكده  ،21التمثيل البياني رقم 
 ما يدل أن هناك فروق ذات داللة هذا 3.84والتي =المجدولة  2كا، اكبر من قيمة 28.9ب:المحسوبة التي تقدر 

 .إحصائية
هذا راجع إلى  السلبي،مما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية تساهم في إبعاد التالميذ عن التفكير االستنتاج:_

 السلبي،الجو الذي توفره من الحرية والمتعة ما يكسب التلميذ ثقة بالنفس والتي هي أولى خطوات التخلص من التفكير 

92%

8%

21تمثيل نسبي للجدول رقم 

1er trim.

2e trim.
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لكن تبقى مساهمة وليس إبعاد كلي عن التفكير  الفوز،باإلضافة إلى أن التلميذ يكون مرتبط باللعبة والتنافس وحب 
 السلبي.

صالحات ب الشبه الرياضية تساعد التالميذ على التفكير واتخاذ القرار السليم في ظل اإلهل األلعا:16السؤال رقم
 الجيل الثاني؟
ي ظل فلسليم امعرفة إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ على التفكير واتخاذ القرار  السؤال:الغرض من 

 اإلصالحات الجيل الثاني.
 .ضية التالميذ على التفكير السليماألساتذة حول مساعدة األلعاب الشبه الريايمثل إجابات : 22الجدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
14.4 

 نعم 32 80%
 ال 8 20%
 المجموع 40 100%

 

 
 (19شكل رقم )

به من األساتذة أجابوا أن األلعاب الش%80أن نسبة  يتضح 22من خالل الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج_ 
ذلك وهذا  من األساتذة أجابوا عكس%20في حين أن نسبة  السليم،الرياضية تساعد التالميذ على التفكير واتخاذ القرار 

يث أن ح 01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2كا مقدار، وهو ما يؤكده 22ما يتضح في التمثيل البياني رقم 
ذات  هذا ما يدل أن هناك فروق3.84= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 14.4: المحسوبة التي تقدر ب 2كاقيمة 

 .داللة إحصائية
مما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية  تساعد على التفكير واتخاذ القرار السليم نظرا لتوفرها على االستنتاج : -

جو من الحماس و الحرية ما يكسب التلميذ ثقة بنفسه تجعله ال يتردد في اتخاذ القرار السليم ، كما انه من خصائص 

80%

20%

22تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ب المجهود البدني مجهود عقلي ما يساعد التلميذ على تنشيط الوظائف األلعاب الشبه الرياضية أنها تحتوي إلى جان
الفكرية كاالنتباه واإلدراك والربط بين العناصر المختلفة، فالتلميذ يستخدم قواه الجسدية والعقلية ليحقق انتباها دقيقا 

دراكا جيدا من ثم اتخاذ القرار السليم وهذا ما اشرنا إليه في الفصل  لعاب الشبه الرياضية في خصائص األ األولوا 
 (.16) انظر الصفحة
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 .طريقة التعامل مع الضغط الدراسيتساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير  :الرابع المحور
 ؟رياضيةهل تساعد األلعاب الشبه الرياضية التالميذ في السيطرة على الذات والتحكم في الحركات ال:17السؤال رقم

كم في معرفة إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ في السيطرة على الذات والتح السؤال:الغرض من 
 الرياضية.الحركات 

يمثل إجابات األساتذة حول مساعدة األلعاب الشبه الرياضية التالميذ في السيطرة على الذات والتحكم : 23الجدول رقم 
 الرياضية.في الحركات 

 الداللة
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
8.1 

 نعم 29 72%
 ال 11 28%
 المجموع 40 100%

 

 
 (20شكل رقم )

شبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ال%72أن نسبة  يتضح 23من خالل الجدول رقم  النتائج:تحليل ومناقشة _ 
أجابوا  من األساتذة%28في حين أن  الرياضية،الرياضية تساعد التالميذ في السيطرة على الذات والتحكم في الحركات 

ة ودرج ،0.05عند مستوى الداللة  2كا مقداروهو ما يؤكده  ،23وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم ذلك،عكس 
دل يما  هذا 3.84= المجدولة والتي  2كااكبر من قيمة  ،8.1ب:المحسوبة التي تقدر  2كاحيث أن قيمة  ،01الحرية 

 .أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
مما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ في السيطرة على الذات والتحكم في الحركات  االستنتاج:-

بحيث أن طبيعة األلعاب الشبه الرياضية تدخل في نفس التلميذ الشعور بأنه حر ومستقل وانه قادر على  الرياضية،

72%

28%

23تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم 
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باإلضافة إلى أن الستعمالها في درس التربية البدنية والرياضية دور في عملية التعلم الحركي وهذا  ذاته،السيطرة على 
 (.22)األلعاب الشبه الرياضية انظر الصفحة في عنصر أهداف  األولإليه في الفصل  أشرناما 

حسب رأيك هل األلعاب الشبه الرياضية تنمي في التالميذ الصبر والتغلب على الصعاب في ظل :18السؤال رقم
 اإلصالحات الجيل الثاني؟

 الصعاب. والتغلب علىمعرفة إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تنمي في التالميذ الصبر :لغرض من السؤالا
 يمثل رأي األساتذة حول تنمية األلعاب الشبه الرياضية في التالميذ الصبر والتغلب على الصعاب.: 24الجدول رقم

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
10 

 نعم 30 75%
 ال 10 25%
 المجموع 40 100%

 

 
 (21شكل رقم )

شبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ال%75أن نسبة  يتضح 24الجدول رقم  خالل منالنتائج:تحليل ومناقشة _  
ا موهذا  ذلك،من األساتذة أجابوا عكس %25في حين أن  الصعاب،الرياضية تنمي في التالميذ الصبر والتغلب على 

ن أ حيث 01، ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  2كار، وهو ما يؤكده مقدا24يتضح في التمثيل البياني رقم 
ات ما يدل أن هناك فروق ذ هذا 3.84= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 10ب:المحسوبة التي تقدر  2كاقيمة 

 .داللة إحصائية
لميذ تعود التمما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية تنمي في التالميذ الصبر والتغلب على الصعابف: االستنتاج_ 

سيطرة على التعب في جو من المتعة وعلى تقلب نتائج النجاح أو اإلخفاق أثناء التنافس. هذا ينمي عنده الصبر وال
 انفعاالته.على 

 

75%

25%

24تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ياضية توطد العالقة بين التالميذ والتعاون على حل المشاكل هل ممارسة األلعاب الشبه الر :19السؤال رقم
 والصعوبات؟

ل المشاك لتعاون على حلمعرفة إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية توطد العالقة بين التالميذ وا: الغرض من السؤال
 .والصعوبات

 .توطيد العالقة بين التالميذية و يمثل إجابات األساتذة حول ممارسة األلعاب الشبه الرياض: 25الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
40 

 نعم 40 100%
 ال 0 00%
 المجموع 40 100%

 

 
 (22شكل رقم )

شبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ال%100أن نسبة  يتضح 25من خالل الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج_ 
مثيل وهذا ما يتضح في الت ،والصعوباتالرياضية توطد العالقة بين التالميذ والتعاون على حل المشاكل الرياضية 

سوبة المح 2كاحيث أن قيمة  ،01ودرجة الحرية  ،0.05عند مستوى الداللة  2مقداركاوهو ما يؤكده  ،25البياني رقم 
 ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. هذا 3.84والتي =المجدولة  2كااكبر من قيمة  ،18ب:التي تقدر 

مشاكل توطد العالقة بين التالميذ والتعاون على حل ال الرياضيةمما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:-
 قة،والصدا الشيء الذي يخلق بينهم المودة التالميذ،والصعوبات باعتبارها وسيلة تربوية تهدف إلى تدعيم االتصال بين 

 كما أنها تجعلهم أكثر تماسكا مما يدفعهم إلى التعاون أين يجدون أنفسهم في حو جماعي متكافل.

 

100%

0%

25تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ياضيةفي هل يشعر التالميذ باالرتياح عندما تحتوي الحصة على مجموعة كثيرة من األلعاب الشبه الر :20رقم السؤال 
 ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟

في يةمعرفة شعور التالميذ في الحصة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من األلعاب الشبه الرياضالغرض من السؤال:
 .ظل اإلصالحات الجيل الثاني

يمثل إجابات األساتذة حول شعور التالميذ في الحصة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من األلعاب : 26الجدول رقم 
 الشبه الرياضية.

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
36.1 

 نعم 39 97%
 ال 1 3%
 المجموع 40 100%

 

 
 (23شكل رقم )

ون من األساتذة أجابوا أن التالميذ يشعر %97يتضح أن نسبة 26من خالل الجدول رقم  :لنتائجتحليل ومناقشة ا
ابوا األساتذة أجمن %3، في حين أن كبيرة من األلعاب الشبه الرياضيةباالرتياح عندما تحتوي الحصة على مجموعة 

ة ودرج 0.05عند مستوى الداللة  2كا، وهو ما يؤكده مقدار26، وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم عكس ذلك
 يدل ما هذا 3.84= المجدولة والتي  2كااكبر من قيمة  ،36.1ب:المحسوبة التي تقدر  2كاحيث أن قيمة  ،01الحرية 

 .أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
ا فيه الرياضية يشعرمما سبق نستنتج أن الحصة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من األلعاب الشبه االستنتاج:-

 ي تعريفالشيء الذي يعكس طبيعة األلعاب الشبه الرياضية والذي تطرقنا إليه في الفصل الثاني ف بارتياح،التالميذ 
 والترفيهية.األلعاب الشبه الرياضية والتي هي مجموعة من الحركات أو الفعاليات المريحة 

97%

3%

26تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم
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 تجعل التالميذ سعداء؟ي رأيك هل األلعاب الشبه رياضية ف :21السؤال رقم
 .يد من نشاط التالميذ أثناء الحصةمعرفة ما إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تز : الغرض من السؤال

 .د من نشاط التالميذ أثناء الحصةيمثل إجابات األساتذة حول األلعاب الشبه الرياضية هل تزي:27الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
32.4 

 نعم 38 95%
 ال 2 5%

 المجموع 40 100%
 

 
 (24شكل رقم )

شبه من األساتذة أجابوا أن األلعاب ال%95أن نسبة  يتضح 27من خالل الجدول رقم  :تحليل ومناقشة النتائج_ 
تضح يوهذا ما  من األساتذة أجبوا عكس ذلك، %5التالميذ، في حين أن الرياضية تساهم في تنمية الثقة بالنفس لدى 

يمة ، حيث أن ق01، ودرجة الحرية 0.05الداللة  عند مستوى 2كا مقدار، وهو ما يؤكده 27في التمثيل البياني رقم 
اللة أن هناك فروق ذات د ما يدل هذا 3.84= المجدولة والتي 2كا، اكبر من قيمة 32.4:ب تقدرالمحسوبة التي  2كا

 .إحصائية
لمتعة ان فيها من نشاط التالميذ أثناء الحصة ألنهم يجدو  الرياضية تزيدمما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه االستنتاج:-

 يحسون والحرية التي تبعدهم عن األساليب السلطوية باإلضافة إلى أنها العاب تتسم بالمنافسة التي تجعل التالميذ
تعددة معلى أنها مجموعة  :خطابعطيات محمد بالنشاط والحماس ويبذلون المجهود غير مبالين بالتعب وهذا ما أكده 

ة ها وقلمن العاب الكرات والعاب الرشاقة وما إلى ذلك والتي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعد
 (63، ص1990،محمد خطاب عطيات).أدواتها وسهولة ممارستها وتكرارها

 

95%

5%

27تمثيل نسبي للجدول رقم 
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 ؟التالميذحسب رأيك هل هناك نوع من األلعاب الشبه الرياضية مناسبة للتقليل من القلق لدى :22سؤال رقم ال
 .ي للتقليل من القلق لدى التالميذ: معرفة إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية وحدها تكفالغرض من السؤال

 .حدها للتقليل القلق لدى التالميذيمثل إجابات األساتذة حول األلعاب الشبه الرياضية وهل تكفي و :28الجدول رقم 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 (df)الحرية

مستوى 
 (α)الداللة 

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

 اإلجابات التكرارات

 
 دال

 
1 

 
0.05 

 
3.84 

 
25.6 

 نعم 4 10%
 ال 36 90%
 المجموع 40 100%

 

 
 (25شكل رقم )

 :النتائجتحليل ومناقشة _
تكفي وحدها من األساتذة أجابوا أن األلعاب الشبه الرياضية %10يتضح أن نسبة  28من خالل الجدول رقم 

يل من من األساتذة يرون أن األلعاب الشبه الرياضية ال تكفي وحدها للتقل%90، في حين أن للتقليل من القلق لدى
 ،0.05لة مستوى الدال عند 2كاوهو ما يؤكده مقدار  ،28وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم  التالميذ،القلق لدى 

 ذاه 3.84= والتي  المجدولة 2كا، اكبر من قيمة 25.6ب:التي تقدر  المحسوبة 2كاحيث أن قيمة  ،01ودرجة الحرية 
 .أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ما يدل

ى تعدد وهذا راجع إل القلق،مما سبق نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية وحدها ال تكفي للتقليل من االستنتاج:-
معقدة باإلضافة إلى الطبيعة ال األخرى،الوسائل التي تساهم في التقليل من القلق حيث ال يمكن مفاضلة وسيلة عن 

 المراهقة.لظاهرة القلق خاصة في مرحلة 
 
 
 

10%

90%

28تمثيل نسبي للجدول رقم 

نعم
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 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات:  -2
ميذ التال من خالل الدراسة التي قمنا بها قصد معرفة دور األلعاب الشبه الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى
الث رحنا ثالسنة الرابعة في ظل اإلصالحات الجيل الثاني، قمنا بطرح ثالث أسئلة جزئية، متفرعة عن اإلشكالية ثم اقت

 استها ميدانيا وتسجيل النتائج من خالل الواقع الميداني.فرضيات لدر 
 فرضية األولى:مناقشة ال -2-1

هذا توسط و النتائج المتحصل عليها أن مستوى دافعية التعلم كان مرتفع عند التالميذ السنة الرابعة م تلقد أظهر 
رجاع إويمكن  (75.87)ة بلغت ئويبنسبة موهذا (12.03)واالنحراف المعياري ( 130.81)ما يظهر من خالل القيم المتوسط

ة لتدريسياطريقة التعامل التي ينتهجها معهم أساتذة التربية البدنية والرياضية باإلضافة إلى الوسائل هذه النتيجة 
ات لمنافسكالديمقراطي مثال وبرامج التعليم المنتهجة من طرفهم باإلضافة إلى التحفيز والحث على االنجاز من خالل ا

شطة ، كما أن التالميذ يتميزون بقدرتهم على التفكير العلمي والتفاعل مع األنظمة في إطار إنجاز األعمالالمن
ة الوجه التعليمية، وامتالكهم قدرا كافي من المعلومات والمعارف وقدرتهم على استخدام البدائل والقدرة على تغيير

 لي يؤدي إلى زيادة مستوى دافعية التعلم.الذهنية والقدرة على التفكير وطرائقه المختلفة، وبالتا
فوق فالتلميذ الذي يتميز بدافعية التعلم مرتفعة نجده يتحلى بالصبر ويواجه الصعوبات في سبيل تحقيق الت

الضجر والنجاح واالنجاز األكاديمي، على عكس التلميذ الذي لديه دافعية التعلم منخفضة، حيث نجده يشعر بالملل و 
 مية وبالتالي يحقق نتائج ضعيفة.يمن المواقف التعل

أكيد د من تمما يزيفالدافعية تؤثر في عملية التعلم وتجعل المتعلم ُيقبل على ممارسة أنشطة متنوعة بأداء عالي، 
في إطار  في التعلم عندما قامت بدراسة تأثير الدافعية1986الباحثة دويك دراسة هاته النتائج الدراسات والبحوث منها

 أهداف، حيث وجدت أن الدافعية تؤثر في عملية التعلم واالكتساب والتحصيل.و نظريات 
لم ة التعونفسر نتائج الدراسة الحالية من خالل اإلصالحات الجيل الثاني التي انعكس ايجابيا على مستوى دافعي

 كتابة في الجانب النظري()النظري المشابهة فهي التي تتجلى في الجانب  تاستراتيجيامن خالل 
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 الثانية:النتائج بالفرضية الجزئية  مناقشة ومقارنة -2-2
 . الداللة اإلحصائية لعبارات المحور األول الخاص بإجابات األساتذة(:30) جدول رقم

 

 بإجابات األساتذة صةنتائج خا
الداللة 
 اإلحصائية

 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
 2كا اإلجابة النسبة

 العبارات

 39.8 5.99 دال
5% 

 ألعاب الذهنية
 1العبارة رقم 

%80 
 ألعاب الشبه الرياضية 

%15 
 ألعاب أخرى

 36.1 3.84 دال
97.% 

 نعم
 2العبارة رقم 

3% 
 ال

 14.15 5.99 دال
60% 

 درجة إقبال كبيرة
 3العبارة رقم 

27.5% 
 درجة إقبال متوسطة

2.5% 
 درجة إقبال ضعيفة

 21.94 5.99 دال
67% 

 الملل
 4العبارة رقم 

10% 
 التسلية

23% 
 عادي

 69.77 5.99 دال
95% 

 نعم
 5العبارة رقم 

00% 
 ال

5% 
 ياناأح
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 دال
3.84 10 

75% 
 ألعاب الشبه الرياضية

 6العبارة رقم 

25% 
 التواصل

 دال
7.82 21.8 

%55 
 ممتاز

 7العبارة رقم 

22% 
 جيد

18% 
 حسن

%5 
 مالحظة

 دال
5.99 25.6 

90% 
 نعم

 8العبارة رقم 

10 
 ال

بعد و ،وسطاتالبدنية والرياضية في المت وتحليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على أساتذة التربيةبعد عرض 
رضية بحثنا، وانطالقا من الفعملية التحليل تم الوصول إلى أغلبية الحقائق التي كنا قد طرحنا من خالل فرضيات 

ذ السنة ميتال في تنمية الرغبة واإلقبال لدى الجزئية الثانية التي مفادها أن ممارسة  األلعاب الشبه الرياضية لها دور
الجداول ومن خالل إصالحات الجيل الثاني، فمن خالل النتائج المتحصل عليها الرابعة متوسط في ظل 

 67.5،% 60، % 100،  %80 ةويئإضافة إلى النسب الم (،14(،)13(،)12)(،11(،)10(،)09(,)08(،)07رقم)
، تبيين أن معظم  األساتذة اجمعوا (2أن هناك فروق ذات داللة إحصائية )اختباركا ،90%، 55%، 75%،% 95،%

 سط في ظلدور في تنمية الرغبة و اإلقبال  لدى التالميذ السنة الرابعة متو  فيدور على أن لأللعاب الشبه الرياضية 
 وعيه يمكن القول أن الفرضية تحققت.رغبة واإلقبال  اإلصالحات الجيل الثاني

حت الباحث بن عبد الرحمان سيدي علي ت كدراسةكما تأتي هذه الفرضية مؤكدة للدراسات المرتبطة بالبحث        
لنفسي ااقتراح مجموعة من األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية الجانب عنوان 

اب حسيس األساتذة بأهمية األلعتضرورة والتي توصل الباحث من خاللها إلى االجتماعي لمرحلة التعليم المتوسط 
مج البرنا حصة التربية البدنية والرياضية إلى جانب اخذالشبه الرياضية في تحسين عالقة التالميذ فيما بينهم أثناء 

 الحصة.المقترح لأللعاب الشبه الرياضية كأداة ضرورية داخل 
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 :لثالثةابالفرضية  الثالثمقارنة نتائج عبارات المحور  -2-3
 الداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثاني الخاص بإجابات األساتذة والتالميذ.(:31)جدول رقم 

 نتائج المحور الثاني الخاص بإجابات األساتذة 
الداللة 

 اإلحصائية
  المحسوبة2كا المجدولة2كا

 
 2كا 

 العبارات
 دال

7.82 36 
 09رقمالعبارة  نفسية 10%
 ترفيهية 65%
 معرفية 5%
 اجتماعية  20%

 دال
3.84 14.4 

 10رقم العبارة  نعم 80%
 ال 20%

 دال
3.84 19.6 

 11رقمالعبارة  نعم 85%
 ال 15%

 دال
5.99 16.27 

رقم العبارة   مرتفعة 70%
 متوسطة 30% 12

 منعدمة 00%
 دال

3.84 22.5 
 13العبارة رقم  نعم 87%
 ال 13%

 دال
3.84 32.4 

 14العبارة رقم  =نعم 95%
 ال 5%

 دال
3.84 28.9 

 15العبارة رقم  نعم 92%
 ال 08%

 دال
3.84 14.4 

 16العبارة رقم  نعم 80%
 ال 20%

تنطلق الفرضية الجزئية الثالثة من األلعاب شبه الرياضية دور في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط 
في ظل اإلصالحات الجيل الثاني فمن خالل النتائج المتحصل عليها من الجداول السابقة والمؤكدة بطرق إحصائية 

من خالل  الرابعة متوسطنه توجد تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ السنة (، اتضح أ31)رقم علمية، والمبنية في الجدول 
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وتنافسية ومن هذا كله نستنتج أنه توجد فروق ذات وترفهيه  ةممارسة األلعاب شبه الرياضية تمثلت بأنها ألعاب ترويحي
 وبالتالي الفرضية تحققت. داللة إحصائية

 همية كبيرةأو  لها دور رياضية الشبه األلعابالتي توصل إليها أن  قدوم عبد الكريمهذا ما أكدت عليه الدراسة الباحث 
 جإدما على لتعم لحركية كما عليمه السلوك الحسن الذي يساعده على تنمية مهاراتهات التالميذ نفسية تهذيب في

 .اجتماعيا التالميذ
 :الرابعةبالفرضية  الرابعمقارنة نتائج عبارات المحور  -2-4

 الداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثلث الخاص بإجابات األساتذة والتالميذ. (:32)جدول رقم 

 بإجابات األساتذةخاصة نتائج 
 2كا اإلجابة النسبة المحسوبة2كا المجدولة2كا الداللة اإلحصائية

 العبارات

 8.1 3.84 دال
 17العبارة رقم  نعم 72%

 ال 28%

 10 3.84 دال
 18العبارة رقم  نعم 75%
 ال 25%

 40 3.84 دال
 19العبارة رقم  نعم 100%
 ال 00%

 دال
3.84 36.1 

 20العبارة رقم  نعم 97%
 ال 3%

 دال
3.84 32.4 

 21العبارة رقم  نعم 95%
 ال 5%

 دال
3.84 25.6 

 22العبارة رقم  نعم 10%
 ال 90%

ن خالل في تغير طريقة التعامل مع الضغط الدراسي فمتنطلق الفرضية الجزئية الرابعة تساهم األلعاب شبه الرياضية 
في  لمبنيةالنتائج المتحصل عليها من الجداول السابقة المتعلقة بالمحور الرابع والمؤكدة بطريقة إحصائية علمية، وا

 تحققت.الرابعة  إن الفرضيةبحث وعليه يمكن القول (، فإنها جاءت مؤكدة لصحة فرضية ال32الجدول )
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مية وهذا ما أكدت عليه دراسة الباحث حمزة جعيران تحت عنوان "دور األلعاب الشبه الرياضية دور في تن     
 عابخاللها لألل"والتي توصل الباحث من العاطفي لدى تالميذ المرحلة الثانوية واالجتماعيالجانب الحسي الحركي 

 تحسين السلوك الحسي للتالميذ.  يالرياضية دور ايجابي وفعال فشبه ال
 حصة التربية البدنية والرياضية. يستعمال األلعاب الشبه الرياضية فضرورة ا -
 العامة:مقارنة النتائج بالفرضية  -2-4

 العامة.مقارنة النتائج بالفرضية  :33الجدول رقم 
 الفرضية صياغتها القرار

 تحققت
عة دافعية التعلم مرتفع عند تالميذ السنة الرابمستوى 

 .من التعليم المتوسط
 الفرضية الجزئية األولى

 تحققت
 ال األلعاب شبه الرياضية دور في تنمية الرغبة و اإلقب

 لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات
 الجيل الثاني.

 الفرضية الجزئية الثانية

 تحققت
الرياضية دور في تنمية الثقة بالنفس األلعاب شبه 

 لدى التالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات الجيل
 الثاني.

 الثالثة الفرضية الجزئية 

 تحققت
تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير طريقة 

 التعامل مع الضغط الدراسي.
 الرابعةالفرضية الجزئية ا

 تحققت
تعلم اللعاب شبه الرياضية دور في تنمية دافعية لل 

متوسط في ظل اإلصالحات السنة الرابعة  لدى تالميذ
 الجيل الثاني.

 الفرضية العامة

 
 أن فادهاوالتي مالعامة  أن الفرضيةهذا ما يبين  تحققت،يتبين لنا أن الفرضيات الجزئية قد  40من خالل الجدول رقم 

 ل الثاني.ت الجيتنمي دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحااأللعاب الشبه الرياضية 
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 :خالصة

  اورمح شكل على تناولناها التي الفرضيات من لكل البحث، نتائج ومناقشة وتحليل عرض الفصل هذا في تناولنا
دى التالميذ لتنمية دافعية التعلم  في رياضية الشبه األلعاب دور حول األساتذة والتالميذ نظرة ووجه آراء لمعرفة وذلك

 ويةالمئ النسبة من كل النتائج على الحصول في واستخدمنا، الثانيبعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل السنة الرا
 في تجاء الحقائق من مجموعة إلى توصلنا األخير وفي النتائج، لهذه الداللة اإلحصائية لمعرفة وذلك ،2كاواختبار
 .المطروحة الفرضيات سياق



 



 الفصل الرابع                                                                                   االستنتاج العام
 

105 
 

 االستنتاج العام:
 ،النتائج في الجانب التطبيقي من خالل ما تم التطرق إليه في الجانب النظري وعرض وتحليل أهم 

ن استخالص مضموم هذه الدراسة خاصة من خالل الدراسة التطبيقية التي أزالت الغموض عوأصبح بإمكاننا 
يذ التالم الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدىبالتحليل دور ألعاب الشبه هذا العمل ، حيث تناولت المذكرة 

من  بويةفالدافعية للتعلم تعد هدف كل األسرة التر  السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني
ا كتسبهيأولياء وأساتذة وتالميذ، خاصة مع مرحلة المراهقة التي تمتاز بتدوين التلميذ كل المعلومات التي 

ي تحسين را فب دورا كبيوالمؤسسة التربوية والمحيط الخارجي ،فالتربية البدنية والرياضية تلع التلميذ في البيت
 عالقات التلميذ االجتماعية والتربوية.

 في حصة التربية البدنية ةمن خالل دراستنا التي تناولت دور األلعاب الشبه الرياضية الممارس
التي  وبعد تحديد الفرضية العامةالرياضية في المتوسطة ومدى تأثيره على دافعية التعلم لدى التالميذ، و 

ل ط في ظمتوسالسنة الرابعة  تعلم لدى تالميذاللعاب شبه الرياضية دور في تنمية دافعية لأل وهي) افترضناها
 لفرضيات.و كذا الفرضيات الجزئية ولتأكيد هذه ا.(اإلصالحات الجيل الثاني

تعلم إن الجهد المتواضع المقدم في هذا البحث يصب في جملة االهتمامات المرتبطة بتنمية دافعية ال
خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد عدت من أجل تحسين المستوى  عند التالميذ في المتوسطة

 يؤثر في مشواره الدراسي،تغيرات في سلوك المراهق وتصرفاته وهو ما ينشئ ضغطا عليهم هذا الضغط قد 
 وبعد تحليل نتائج المقياس واالستبيان توصلنا من خالل نتائج بحثنا إلى االستنتاجات التالية:

مرحلة هذه ال التربية البدنية والرياضية من خالل التربية والتوجيه وطريقة التعامل مع التالميذ فيألساتذة  -
 ي الدراسة لتحسين مستواهم الدراسي.يؤثر في تنمية دافعية التعلم لديهم والرغبة ف

عية البرنامج المطبق وما يحتويه من نشاطات األلعاب الشبه الرياضية يساهم بشكل كبير في تنمية داف -
 التعلم عند التالميذ في المتوسط.

الشبه  بين التالميذ الذين مارسوا األلعابهناك فرق حقيقي ذو داللة إحصائية في مستوى دافعية التعلم  -
مارس تالتي  ياضية في المتوسطة وبين أقرانهم الذين لم يمارسوا )معفيين(، إذا فاأللعاب الشبه الرياضيةالر 

ميذ التال في حصة التربية البدنية والرياضية تؤثر إيجابيا على دافعية التعلم )ينمي دافعية التعلم( عند
 المرحلة المتوسطة.

لدى  ب الشبه الرياضة تساعد على تنمية دافعية التعلمومن خالل هذه النتائج يرى الباحثان أن األلعا -
زئية صحة الفرضيات الجالتالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني، وهذا ما يثبت 

 للدراسة.
بعة ة الراومنه توصلنا أن "األلعاب الشبه الرياضية دور فعال في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ السن

 .في ظل اإلصالحات الجيل الثاني"متوسط 
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 خاتمة: 

فاءات المقاربة بالكإن للعب التربوي أهمية كبيرة لدى التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية خاصة في ظل 
روري ض ياضةباعتبار التلميذ هو محور العملية التربوية حيث أن التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والر 

المعقدة  طبيعةللا ر ونظ  رفهمعاإبراز قدراته  و لتالميذ السنة الرابعة متوسط ألنه يساعد التلميذ على االنسجام مع زمالئه وكذا 
ور ديا لج رهنا يظهو  الرياضية، ر من خالل شعوره بالممل وعدم المباالة خالل ممارسة التمريناتهق والتي تظاهميذ المر لتلا

فل لسمة األساسية لطو الخاصية واه عبلة ولما كان الله المشكهذول للالكفء الذي يستطيع إيجاد الحربي المدرس والم
دنية التربية الب الرياضية بصفة خاصة في حصص هلعاب بصفة عامة  و األلعاب الشبج األار ى المدرس إدلميذ" كان عل"الت

ة لمرحذه الهوالخصائص االجتماعية لتالميذ في ة والصفات ت الحركيار اهم بقسط كبير في تنمية المها تساهوالرياضية لكون
صة فعاال في ح ار ا عنصلهيمي وتنافسي مما يجعلي وتعهي ذات طابع تحفيزي  وترفيهة أخرى فهومن جم، هالمعقدة من حيات
ي حصة فوالحيوية م إلى النشاط هم مما يؤدي بهى الرفع من معنوياتللرياضية، وكذلك تساعد التالميذ عالتربية البدنية وا

ي أدون  مهعية والتفاعل االجتماعي فيما بينى توطيد العالقات االجتمالم عهدنية والرياضية، الشيء الذي يحفز التربية الب
يذ التالم دافعية التعلم لدىية في تنمية الرياض هن دارستنا معرفة" دور األلعاب شبدف مهذا كان الهقيل، ولار صعوبات أو ع
 توسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني.السنة الرابعة م

عتبار م، وبالهذا نعتبر األلعاب الشبه الرياضية في المتوسطة عاملة من بين العوامل الهامة المؤثرة على دافعية التعل
 ي حياةمرحلة المتوسطة مرحلة أساسية للتربية والذي يبقى تأثيرها على باقي المراحل المختلفة ألن هذه المرحلة مهمة ف

 إلنسان.ا
ألنها رئيسة في حصة التربية البدنية والرياضية  ومن جهة أخرى أثبتت دراستنا هذه أن األلعاب شبه الرياضية لها مكانة

مستوى دافعية التعلم فهي من األنشطة الفعالة التي تخدم التالميذ بحيث توفر لهم جو من الحماس واإلثارة التي تساهم في رفع 
هناك مستوى جيد لدافعية وهذا ما يؤكده مدى إثبات صحة الفرضية األولى التي جاءت كما يلي " تجعلهم ينشطون في الحصة

كما لها دور في تنمية الرغبة واإلقبال لدى ،"التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني
في تنمية مهاراتهم الحركية أكثر وهذا ما يؤكده مدى إثبات  التالميذ ألنها توفر لهم جو من الحيوية  والمتعة التي تساعدهم

لممارسة األلعاب شبه الرياضية لها دور في تنمية الرغبة و اإلقبال لدى التالميذ السنة الرابعة في ظل صحة الفرضية الثانية "
ما يجعلها عنصرا فعال في "، ومن جهة أخرى فهي ذات طابع تحفيزي وترفيهي وتعليمي وتنافسي ماإلصالحات الجيل الثاني

ي حصة التربية البدنية والرياضية، وكذالك تساعد التالميذ الرابعة حصة التربية البدنية والرياضية إلى النشاط والحيوية ف
متوسط على رفع معنوياتهم مما يؤدي بهم إلى النشاط والحيوية في حصة التربية البدنية والرياضية، الشيء الذي يحفزهم على 

األلعاب شبه الرياضية مهاراتهم الحركية دون أي صعوبات وعراقيل وهذا ما يؤكده مدى إثبات صحة الفرضية الثالثة " تحسين
وأيضا تستطيع أن تحقق ما لم "، لها دور في تنمية الثقة بالنفس  للتالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات الجيل الثاني

تفعيل الروابط الحركية والصفات البدنية للتلميذ بطريقة مريحة وال تالمهارا ةفي تنمي ألنها تساعد تستطع طرق أخرى تحقيقه 
بين التالميذ في المرحلة المتوسط  في ظل اإلصالحات الجيل الثاني أثناء حصة التربية البدنية والرياضية من جتماعية اال
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صحة الفرضية زمالة واألخوة وهذا ما يؤكده مدى إثبات الاالجتماعي وتقوية روح التعاون وتنمية صفات خالل تحقيق االندماج 
 ".تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير طريقة التعامل مع الضغط الدراسيالرابعة "

شف كوعلى ضوء االستنتاجات واستناد إلى هذه الدراسة التي قمنا بها والتي أكدنا بها صحة فرضيتنا توصلنا إلى 
صالحات ظل اإل ية والدور الذي تلعبه في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ السنة الرابعة متوسط فيحقيقة األلعاب شبه الرياض

 الجيل الثاني.
لتعلم فعية اوتفتح هذه النتائج المتوصل إليها أفاقا جديدة لبحوث مستقبلية قادمة في هذا المجال الخصب، إذا تحتاج دا

صلت وتدعو النتائج التي و  عاد عن مظاهر وأعراض العزوف والتسرب المدرسي،ودورها في مواجهة الضغوط النفسية، واالبت
ون ساهم ديإليها في هذا البحث إلى المزيد من الدراسة والبحث على العينة نفسها وفق متغيرات وتأثيرات أخرى، األمر الذي 

ع وية لها القدرة على التعامل مفي التعرف على أبعاد ومستويات دافعية التعلم في تشكيل شخصية سوية ومتزنة وقشك 
يحقق  ية، مماوردات الفعل العدوانالمواقف المتعددة للتلميذ أثناء الدراسة، األمر الذي يجنب الممارسات والسلوكات السلبية 

داريين وأولياء.....طموحات وأهداف الجميع المكونة للمنظومة التربوية من تالميذ وأساتذة   وا 
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 :قتراحات وفروض مستقبليةا
أثبتت بأن األلعاب الشبه  التيواستنتاجات، في هذه الدراسة التي قمنا بها و  نتائجما تم التوصل إليه من  من خالل

، وبما أن البحث الرياضية دور في تنمية دافعية التعلم التالميذ السنة الرابعة متوسط في ظل اإلصالحات الجيل الثاني
، يكون خير أثر يمكننا تركه في بحثنا هذا هو ترك المجال مفتوح للقيام ببحوث أخرى ، من خالل باستمراريةالعلمي يتميز 
 لفروض واإلقترحات المستقبلية والتي جاءت على النحو التالي:  تقديم بعض ا

 .ضرورة استعمال األلعاب الشبه رياضية خالل حصة التربية البدنية والرياضية 
  عطائهم األهمية التي يستحقها وكذالك معالجتها من كل الجوانب وهذا االهتمام أكثر باأللعاب الشبه الرياضية  وا 

 سهولة لهم، في حصص التربية البدنية والرياضية .لما يمكن أن تقدمه من 
 .ضرورة االعتماد على منهاج المقاربة بالكفاءات من طرف األساتذة 
 . مراعاة اختيار أنواع األلعاب الشبه حسب هدف كل حصة مع عدم إهمال الجانب الترفيهي لها 
 نها تمثل قاعدة صلبة لهم.استغالل هذه األلعاب بشكل واسع أثناء تلقينهم للبرامج داخل الحصة أل 
  تنمية دافعية التعلم . تحسيس كل من األساتذة والتالميذ بأهمية األلعاب الشبه الرياضية في 
 .ضرورة اهتمام األساتذة بمختلف الجوانب الخاصة بالتلميذ وعدم التركيز على الجانب الحركي فقط 
 دماجها في الوحدات ال  تعليمية لحصة التربية البدنية والرياضية .االهتمام باأللعاب الشبه الرياضية وا 
 الذين يعانون من انخفاض  في مستوى دافعية التعلم وتعريفهم بأساليب ميذ تقديم إرشادات وتوجيهات للتال

 زيادتها.
 األجواء  ضرورة لفت االنتباه المعلم إلى أهمية وجود دافعية التعلم مرتفعة لدى التالميذ، وبالتالي العمل علىتوفير

 .التي من الممكن أن تعمل على زيادة الدافعية داخل غرفة الصف
  جة عالية من الدقة والموضوعية لقياس دافعية التعلم.بناء مقاييس على در 
 إثارةعلى  دلتي تساعاية وبرلتق اطرلا خدام ستل اخال نم كلوذ نلمعلميا لقب نمبالدافعية للتعلم ركيز اإلهتمام ت 

 التالميذ والتعرف على خصائص التالميذ ذوي الدافعية المرتفعة. لقب نم  مفعية للتعلادلا
يمتاز البحث العلمي بمجموعة من الصفات لعل مان أهمها أنه جهد تراكمي مبني على  بحوث وفروض مقترحة : -

ليه هذه الباحثين السابقين ، بحيث يقوم الباحث باستكمال ما بدأه السابقون منهم ، وفي ضوء ما توصلت إجهود 
الدراسة من نتائج فإن الباحث يرى ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا المجال كونها قليلة في ميدان علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية نذكر منها:



 اقتراحات وفروض مستقبلية
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 الدافعية للتعلم والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسط. -
 تتناول تأثير متغيرات ذات طبيعة سيكولوجية على الدافعية للتعلم مثل تأثير طبيعة شخصية الفرد.إجراء دراسات  -
 إجراء دراسة لتحديد أثر متغيرات البيئة المدرسية واألسرية على دافعية التعلم. -
  فعالفي الدافعية للتعلم والذكاء االنب الشعو ين أبحاث مقارنة بجراء إ -
 سي.وعالقتهما بالتحصيل الدرا -
ح بالنسبة للطلبة الباحثين االهتمام بتناول هذا الموضوع عن طريق استعمال مناهج أخرى في البحث كاستعمال  نقتر -

 المنهج التجريبي إذا سمحت الظروف.
  تشجيع البحوث العلمية الموسعة في مجال األلعاب الشبه الرياضية من خالل وضع كتاب مدرسي للتربية البدنية

 والرياضية.
  بحوث تهتم باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية من خالل األلعاب الشبه الرياضية.اجرا 
 حسن استغاللها وطريقة  تكوين األساتذة في مجال التدريس باستعمال األلعاب الشبه الرياضية من اجل التحكم في

 .العمل بها
 . احترام رغبات التالميذ أثناء ممارسة األلعاب الشبه الرياضية 
  دروس نظرية للتالميذ فيما يخص األلعاب الشبه الرياضية و حثهم على ممارستها وأخذها بعين االعتبار.برمجة 
  زيادة االهتمام بالحاجات النفسية والمعنوية للتالميذ من خالل ممارسة األلعاب الشبه الرياضية لما لها من لما لها

 االضطرابات النفسية.من فائدة خاصة في المرحلة الثانوية التي تعمها 
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ç    جامعة البويرة 
 محند اولحاج أكليمعهد التربية البدنية والرياضة جامعة 

 
 ماستر  تخصص :النشاط التربوي  المدرسي

 استمارة االستبيان
في إطار انجاز دراسة ميدانية لموضوع البحث لنيل شهادة الماستر في نظرية والمنهجية التربية البدنية ،تخصص النشاط 

 التربوي المدرسي 
( على الخانة xعلى األسئلة من خالل قرأتها جيدا ووضع )  يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذا االستبيان راجيا منكم اإلجابة  

الدالة على اإلجابة لكم وأعلمكم أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخر خاطئة ،فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر بها عن شعورك 
 الحقيقي 

الهادف ونعلمكم بان جميع اإلجابة ستحاط بالسرية التامة مع تزويدنا ببعض المعلومات  األولية نشكر تعاونكم في البناء و 

 النتائج وتحليلها   تدعيم   عنكم من أجل 

 وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



في متوسط لدى التالميذ السنة الرابعة الرغبة و اإلقبال  لممارسة األلعاب شبه الرياضية دور في تنمية لمحور األول: ا
 :ظل اإلصالحات الجيل الثاني

 ؟ماهي األلعاب المفضلة عند التلميذ :1س

 ألعاب ذهنية                                                     ألعاب أخرى             

 ألعاب شبه الرياضية 

 ؟ في ظل اإلصالحات الجيل الثاني أثناء حصة التربية البدنية والرياضة برمجة األلعاب الشبه الرياضيةبهل تقوم :2س

                                           ال                                           نعم 

 كيف تكون األلعاب ناجحة في نظرك؟إذا كان الجواب بنعم 

 األلعاب الشبه الرياضية؟ماهي درجة إقبال التالميذ على ممارسة  :3س

 درجة إقبال كبيرة                                   درجة إقبال ضعيفة                                  

 درجة إقبال متوسطة

 ؟في ظل اإلصالحات الجيل الثاني كيف يشعر التالميذ في حالة عدم برمجة األلعاب الشبه الرياضية أثناء الحصة  :4س

 عادي                                         الملل

 السعادة والفرح

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ و التفاعل الجماعي بين  التالميذ نشاطالهل األلعاب الشبه الرياضية تزيد من  : 5س

      أحيانا                                                نعم   

 ال

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ ماذا ترجع دافعية التعلم عند التالميذالى :6س

 التواصل                             األلعاب شبه رياضية 

في ظل اإلصالحات  أثناء حصة تربية البدنية والرياضة للتالميذالمشاركة الفعالة  هل تساهم األلعاب شبه رياضية  : 7س
 الجيل الثاني؟



                                                        مالحظة                                                 حسن 
 ممتاز                                                                           جيد  

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ التالميذالتعلم لدى في :هل األلعاب شبه الرياضية تنمي الرغبة 8س

 ال                                                   نعم 
 

لدى التالميذ السنة الرابعة في ظل اإلصالحات الجيل دور في تنمية الثقة بالنفس األلعاب شبه الرياضية  المحور الثاني:
 :الثاني

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ خالل األلعاب الشبه الرياضية: ما هي األهداف األكثر تحققا من 9س

 اجتماعية                                                                  نفسية 

 معرفية                                 ترفيهية

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟س لدى التالميذ في رأيك هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية في تنمية الثقة بالنف: 10س 

 ال                                           نعم
 

 في ظل اإلصالحات الجيل الثاني؟ :حسب رأيك هل األلعاب الشبه الرياضية تقلل من التوتر لدى التالميذ 11س

 ال                                          نعم  

 :كيف ترى معنويات التالميذ عندما تستعمل األلعاب الشبه الرياضية ؟12س

 متوسطة                                     مرتفعة                                      منعدمة

 الثاني؟في ظل اإلصالحات الجيل الشبه الرياضية على مقاومة الخوف من الفشل  األلعاب: في رأيك هل تساهم  13س

 ال                                            نعم 

 كيف ذالك؟

: هل تالحظ أن هناك تغير في نفسية التالميذ بين التحمس والفتور عندما ال تستعمل األلعاب الشبه الرياضية أثناء 14س
 مكررتغير في السؤالالحصة؟  

 ال                                              نعم



في ظل حسب رأيك هل تزيد األلعاب الشبه الرياضية من ذكاء التالميذ وقدرتهم على حل المشكالت المعقدة  :15س
 اإلصالحات الجيل الثاني؟

 ال                                           نعم

 إذا كان الجواب بنعم كيف ذلك ؟

في ظل اإلصالحات الجيل : حسب رأيك هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية في إبعاد التالميذ عن التفكير السلبي  16س
 الثاني؟

 ال                                         نعم

 هل األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ على التفكير واتخاذ القرار السليم ؟ :17س

 ال                                        نعم

 .التعامل مع الضغط الدراسي طريقةتساهم األلعاب الشبه الرياضية في تغيير  :المحور الثالث

 : هل تساعد األلعاب الشبه الرياضية التالميذ في السيطرة على الذات والتحكم في الحركات الرياضية ؟18س

 ال                                        نعم

في ظل اإلصالحات : حسب رأيك هل األلعاب الشبه الرياضية تنمي في التالميذ الصبر والتغلب على الصعاب  19س
 الجيل الثاني؟

 ال                                       نعم

 بين التالميذ والتعاون على حل المشاكل والصعوبات ؟:هل ممارسة األلعاب الشبه الرياضية توطد العالقة  20س

 ال                                       نعم

 اذا كان الجواب بنعم كيف ذلك ؟

في ظل  :هل يشعر التالميذ باالرتياح عندما تحتوي الحصة على مجموعة كثيرة من األلعاب الشبه الرياضية 21س
 اإلصالحات الجيل الثاني؟

 ال                                              نعم 



 تجعل التالميذ سعداء؟ي رأيك هل األلعاب الشبه رياضية : ف22س

       ال                                     نعم

 حسب رأيك هل هناك نوع من األلعاب الشبه الرياضية مناسبة للتقليل من القلق لدى التالميذ ؟ :23س
 ال                                      نعم 

                                 



 



  

 مقياس دافعية التعلم
 تأليف ليكرت

 د. يوسف قطاميطّور المقياس:
 م(1992الجامعة األردنية في دراسة معدة للنشر )

 فيما يلي عدد من العبارات تقيس ما يحدث من أفعال مختلفة داخل حجرة الدراسة.  -1
 إجابتك سرية لن يطلع عليها أحد. - 2
طلاو  أن يتاابع كال مانكم وحادا فاي المقيااس الا   واآلن سوف أقرأ كل عبارة بصوت عاال والم -3

 أمامه.
ستجد أمام كل عبارة خمسة مربعات خالياة  األول تحات أ أوافاش بشادة أ وال ااني تحات أ أوافاشأ   -4

 وال الث تحت أ مترددأ والرابع تحت أ ال أوافشأ والخامس تحت أ ال أوافش بشدة أ 
أماام كاال عباارة فااي مرباع واحاد فقااط حسا  مااا واحاادة فقاط )×( المطلاو  مناك أن ت ااع ع ماة  -5

 يحدث لك في الفصل.
 

أوافق  الفقـــــــرة الرقم
 بشدة

ال  متردد أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      أمارس حصة التربية البدنية والريا يةأشعر بالسعادة عندما  (1
      .بممارستي لحصة التربية البدنية والريا يةيندر أن يهتم والدا   (2
 من  الجماعي لحصة التربية البدنية والريا يةأف ل القيام بالعمل  (3

 مجموعة من الزم ء على أن أقوم به منفرًدا.
     

      يؤد  إلى إهمال كل مايدور حولي. باالنشطة الريا يةاهتمامي  (4
      .حصة التربية البدنيةأستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في  (5
      ممارستهابسب  قوانين التربية البدنية  حصةد  النزعة إلى ترك ل (6
      بغض النظر عن النتائج. الحصةأح  القيام بمسؤولياتي في  (7
بمسؤولية  في حصة التربية البدنية والريا ية أواجه المواقف المختلفة (8

 تامة.
     

التربية  ما جرى خ ل حصةيصغي إلي والدا  عندما أتحدث عن  (9
 .البدنية

     

      ومتابعته.من االستا   هدف الحصة يصع  علي االنتباا لشرح  (10



  

أوافش  الفقااااااااااارة الرقم
 بشدة

ال  متردد أوافش
 أوافش

ال 
أوافش 
 بشدة

حصة التربية التي تقدمها  االنشطة الريا ية الجديدةأشعر بأن غالبية  (11
 .غير م يرة البدنية والريا ية

     

      .خ ل حصة التربية البدنيةأح  أن ير ى عني جميع زم ئي  (12
      أتجن  المواقف التي تتطل  تحمل المسؤولية. (13
بغض النظر عن  الفاشلينال أستحسن إنزال العقوبات على طلبة  (14

 األسبا .
     

      .حصة التربية البدنيةيهتم والدا  بمعرفة حقيقة مشاعر  اتجاا  (15
هم سب  المشاكل التي أتعرض الحصة أشعر بأن بعض الزم ء في  (16

 لها.
     

التي تتطل  العمل  خ ل الحصةأشعر بال يش أ ناء أداء الواجبات  (17
 مع الزم ء 

     

      أشعر بال مباالة أحيانا فيما يتصل بأداء الواجبات. (18
      ندما أقوم بتطوير معلوماتي ومهاراتي.أشعر الر ى ع (19
      صعبة تحتاج إلى تفكير.انشطة  االستا  أف ل أن يعطينا  (20
      على أ  شيء آخر. بتنوع االنشطةأف ل أن أهتم  (21
      .الحصةأحرص على أن أتقيد بالسلوك ال   تتطلبه  (22
      الجهد المب ول.بمقدار  للت مي يسعدني أن تعطى المكافآت  (23
      والوالدان  االستا  أحرص على تنفي  ما يطلبه مني  (24
تميل  الحصةك يًرا ما أشعر بأن مساهماتي في عمل أشياء جديدة في  (25

 إلى الهبوط.
     

      مريحا. عمليايخلش جوا الحصة أشعر بأن االلتزام بقوانين  (26
      .لريا ية داخل وخارج الحصةاأقوم بالك ير من النشاطات  (27
      .ما اقومه به خ ل الحصةال يأبه والدا  عندما أتحدث إليهما عن  (28

      .بسب  الحصةيصع  علي تكوين صداقة بسرعة مع الزم ء  (29
      .االنشطة الريا يةلد  رغبة قوية لإلستفسارعن  (30
      المدرسية. يحرص والدا  على قيامي بأداء واجباتي (31



  

أوافش  الفقااااااااارة الرقم
 بشدة 

ال  متردد أوافش
 أوافش

ال 
أوافش 
 بشدة

من حصة التربية البدنية ال يهتم والدا  باألفكار التي أتعلمها  (32
 .والريا ية

     

      .باالنشطة الريا يةسرعان ما أشعر بالملل عندما أقوم  (33
من الحصول على ع مات  يدرسة يمكننالعمل مع الزم ء في الم (34

 أعلى.
     

      تعاوني مع زم ئي في حل واجباتي المدرسية يعود بالمنفعة. (35
      .حصة التربية البدنية والريا يةأقوم بكل ما يطل  مني في نطاق (36
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