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 ﴾﴿ و من يشكر فـإنما يشكر لنفسه و من كفر فـإن اهللا غني حميد  
ٓیة  12:  سورة یوسف ا

 ﴿ من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا ﴾   سلم:و يقول الرسول صلى اهللا علية و  
ٔن كفاشكر  ونه هذا  هللا تعاىل  رس لنا اجلهد و الوقت  البحث،م ىل لك  ٕالجنازه ٕانهو 

ريشء   .قد

كتور- لشكر اجلزیل  ه  لینا  املرشف، نتو ل  ي سهل لنا طریق العمل و مل یب ا
لقمية،بنصاحئه  ني  ا ٔ و جشعنا  ني اخلط نا    املرشف.فاكن نعم  الصواب،فو

لوم و تق  كام- ٔساتذتنا ، مبعهد  لشكر ٕاىل مجیع  ضیةنتقدم  شاطات البدنیة و الر   یات ال

ن  الل الثالث  ٔرشفواا ري و القلیل من  سنوات،ىل تدرسنا  لك و لك من سامه 
  قریب

  املتواضع .ٔو من بعید يف ٕاخراج هذا العمل 

ردد - لو دون  ن استق ٔساتذة ا لشكر ٕاىل ا ري نتقدم  ٔ نویيت و يف ا لیوات  –يف 
ٔمزیل امحمد - مسعود  . -و 

 

 

 

 

  

 شكر و تقدير

 

مينة  أ

مال أ  

 أ



د السننئ  ين شوقا حبناهنا ، ٕاىل مشعيت  هدي مثرة العمل ، و ٔت عیوين بنورها و سق ٕاىل من م

اليم  ٔ يم ،عطر  ٔ ة إالحسان ،زهرة  ٔحلان ،صدرها را دول ا لیل ، ٕاىل اليت صوهتا  يف عمت ا

مسها لساين و خفق لها قليب ،ٕالیك  روح  ٔول من نطق  الطاهرة ،حفظها هللا  "يم الغالیة ٔ "،ٕاىل 

ٔطال يف معرها .  و 

سمة  ، ٕاىلٕاىل  لمين معىن  الرجو ي  ميدين من  دريب، وٕاىل من خيرتق اكلشمعة لینري  احلیاة،ا

ي غرس يف ذايت التضحیة و عزة النفس،ٔس العطاء بال  نیا  دود، ٕاىل ا ل عن ا ي ر ٕاىل ا

ل عن قليب ر .رمحه هللا " ٔيب الغايل" و مل   

ٔعزاء : ٔخوايت ا ت ٕاخويت و  ٔضاءت الب ٔحزان ، ٕاىل الشموع ايل  ٔفراح و ا  فطميةٕاىل من قامسين ا

هناو  نرزیقة ، سعیدة ، حوریة،طاهر ا ن ، سل ة ، عز ا ه سام كوتة  ، محمد وخطی و الك
  ، حفظهم هللا.نعمية

". . ٔمال3 ساس  ٔ ة ، اليت قامستين هذا العمل املتواضع  ٔخت والصدیقة و احلب ٕاىل ا     

ٔصدق  ٔروع و  ي اكن معي يف احللو و املر، ٕاىل  ة ٕاىل ا ق ي عرفت معه معىن الصداقة احلق ٕاىل ا

سان "  ائلته رايمٕا .احملرتمة" و   
ٔخت يل :  ٔعز الصدیقة اليت اكنت مبثابة  .لعریيب وهیبةٕاىل   

اليت العززة  امرو لك ابناهئا  فاطمة ، ربیعة: ٕاىل  .  : مراد ، مسرية ، وفاء ، سهی  ، مر ،   

ا قادرٕاىل من عرفت معهم معىن الصداقة  كوتتان : ملیكة و زو ان الك ساء   و الب نفال و م ٔ.  

الت ىل الصدیقات و الزم ٔ ٔمال، رمية،  لیىل،: ٕاىل  راهمي ،  ب و خطیهبا ا حیة،زی  راضیة، ف

ٕاميان. محیدة، مسیة،  

ه روح املعرفة و العمل ٕاىل لك من حيهبم سك رمه قلمي و لساين، ٕاىل لك من  . و مل یذ  

 ٕاهداء 

 ب

نة  ٔم



 اهداء
عيوني بنورها    مألتمن    إلىمخلوقين في الوجود    أغلى إلىاهدي ثمرة جهدي   -

، األلحانالتي صوتها جدول    إلىشمعتي في عتم الليل    إلىوسقتني شوقـا ي بحنانها   
  أطالالطاهرة (ماما عائشة    أمييا روح    إليك أحالميعطر    أيامي، زهرة  اإلحسانصدرها راحة  

 . اهللا في عمرك)

لينير    كالشمعةمن يحترق    إلىمن حبل الوريد،    إلياغلى ما املك في الوجود واقرب    إلى-
من كاس العطاء بال حدود الى منبع الطمانينة ومصدر الحنان( ابي  لي طريقي ويمدني  

 احمد اطال اهللا في عمرك).

اتها  لها النجاح في حي  أتمنىالعزيزة وهيبة التي    أختيقـلبي (  إلى إنسانةاعز واقرب    إلى  -
الغالي فريد    أخيما املك في حياتي وقرة عيني (  اغليالمهنية وغير المهنية)، والى  

له حياة سعيدة مليئة بالهناء) ، والى كامل اخواتي من ابي (سهيلة، عادل،   أتمنىالذي  
والى جميع عماتي وأعمامي وأبناؤهم. رفيق)  

خاالتي (جميلة     تربية صالحة والدالل من بعد والدي   أعطانياعز من    انسي أنوبدون   -
 ،)وفـازية التي اتمنى لها الزواج قريبا( يسكنها فسيح جنانه ويرحمها،  أنالتي ادعوا اهللا  

 رشيد، فريد ، (والكتكوتة الصغيرة في العائلة والعزيزة هيبة وأمها هجيرة)،   وأخوالي
اهللا في عمره) ،والى( جدتي    أطالسعيد  والى الغالية( جدتي من امي رحمها اهللا، وجدي  

  أميمن عائلتي خاصة خالة    أحبهممن ابي رحمها اهللا وجدي اعمر رحمه اهللا)والى كل من  
 اللتي اعتبرها في مكان جدتي (خالتي دعدي).

، أمينةوصديقتي وحبيبتي التي تقـاسمت معها عملي هذا المتواضع    أختيوالى  -  

في الحياة والسبب في تمسكي في هذه الحياة المليئة    أحببنيمن    انسى أنبدون   -
وشكرا.وفي االخير اشكر اهللا تعالى واحمده على نعمته   (كريم)  بالصعوبات  

 أمال

 ت
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  77 .22 السؤال ألجوبة النسبیة بالدائرة البیاني التمثیل یبین )22رقم ( شكل

 

 قائمة األشكال
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  ملخص البحث:

یتمثل عنوان مذكرتنا في أسباب إهمال الفتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، حیث تهدف دراستنا هذه إلى 
معرفة هذه األسباب ألن مشكلة البحث تتناولها، ومن هذا المشكل تم طرح التساؤالت الفرعیة المتمثلة في: هل القیم 

  الثقافیة والفیزیولوجیة ) تؤثر سلبا على ممارسة الفتاة للریاضة.االجتماعیة السائدة (االجتماعیة، 

  هل ضعف المستوى الثقافي لألولیاء یؤدي إلى عدم قبول الفتاة لممارسة الریاضة في المؤسسة.

  هل الجانب النفسي والفیزیولوجي له تأثیر سلبي على ممارسة الفتاة للریاضة.

ل فرضیات المتمثلة في الفرضیة العامة وهي: یعد اهمال ممارسة وهذه التساؤالت تمت اإلجابة عنها على شك
  الفتیات للریاضة في المرحلة المتوسطة إلى عدة أسباب (اجتماعیة، ثقافیة وذاتیة)

  الفرضیات الجزئیة: القیم االجتماعیة السائدة تؤثر سلبا على ممارسة الفتاة للریاضة.

  . في المتوسطةقبول ممارسة الفتاة للریاضة ضعف المستوى الثقافي لألولیاء یؤدي إلى عدم 

  تأثیر الجانب النفسي والفیزیولوجي للفتاة على ممارسة الریاضة .

أما الدراسة النظریة تم تقسیمها إلى ثالث فصول: التربیة البدنیة والریاضیة، المراهقة في الطور المتوسط، أسباب 
  اهمال الفتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة.

  الجانب التطبیقي: اجراءات الدراسة المیدانیة المتمثلة في العینة حیث تم اختیارها بالطریقة المقصودة البسیطة.

الفترة الممتدة المجال الزماني والمكاني: حیث اجریت الدراسة المیدانیة على مستوى متوسطات بلدیة البویرة في 
فیما یخص الجانب التطبیقي فقد تم توزیع استمارات االستبیان  بالنسبة للجانب النظري منذ أواخر شهر نوفمبر، أما

  أفریل. 16إلى 15من 

  : اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي وفقا لمالئمة طبیعة البحث المراد عمله.المنهج

تم اتباع تقنیة االستبیان التي تعتبر من أنجع الطرق للحصول على المعلومات  األدوات المستعملة في الدراسة:
  حول موضوع أو مشكلة أو موقف. 

  النتائج المتحصل علیها:

من خالل الفرضیات المطروحة نستنتج أن أسباب اهمال الفتیات المراهقات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة ولیدة 
االجتماعي (العادات، التقالید والعقلیات) والعامل األسري وذالك بتشجیع وتوفیر عوامل عدة، تكمن في العامل 

  االمكانیات الالزمة.
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  اقتراحات وفروض مستقبلیة:

ائهن لمحاربة المعتقدات الخاطئة وضرورة األخذ بعین االعتبار نشر الثقافة والوعي الریاضي بین التلمیذات وأولی
المدارس والمعاهد الحدیثة لتهیئة الجو المناسب لممارسة األنشطة الریاضیة، توفر الصاالت الریاضیة عند بناء 

 .ةیو بر تلا توكذالك تشجیع وتحفیز الفناة على ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل المؤسسا
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  مقدمة:

إن الریاضة أخذت مكانتها في كل أقطار العالم، وال توجد أي تظاهرة تعرف هذه المكانة مهما كانت اإلیدیولوجیة 
  السیاسیة التي تتبعها الدول سواء كانت (دیمقراطیة، لیبیرالیة، إسالمیة ....)

فالریاضة فعالیة فردیة وجماعیة وظاهرة اجتماعیة تاریخیة فهي جزء من بنیة حضاریة متكاملة وتعكس اإلیدیولوجیة 
وتظهر فیها السیاسة وتتجسد فیها القیم واألخالق والثقافة والتربیة، واختیار الجزائر كان واضحا في هذا المجال 

الذي یحدد  1976اكتوبر  23اإلصالح الریاضي في ویظهر لنا هذا من خالل النصوص الرسمیة مثل قانون 
الواجبات والحقوق في كل المستویات من حیث المبادئ العامة وتنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة ویأتي بعده قانون 

اجتماعیة وجب المتعلق بتنظیم منظومة التربیة البدنیة والریاضیة وقد أصبحت الریاضة ظاهرة  1989فیفري  14
  ین والمعنیین باألمر االهتمام بها.على الباحث

نشطة اإلنسانیة المهمة فال یكاد یخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة من شكل من كما تعد الریاضة إحدى األ
أشكال الریاضة، بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا المجتمع، ولقد عرفها اإلنسان عبر عصوره وحضارته 

ن تفاوتت توجهات بالریاضة العتبارات عسكریة سواء كل حضارة بشأنها، فبعض الحضارات اهتمت  المختلفة، وإ
كانت دفاعیة أو توسعیة، والبعض اآلخر مارس الریاضة لشغل أوقات الفراغ، وكشكل من أشكال الترویح، بینما 

قیم الذي وضعت الریاضة في حضارات أخرى كطریقة تربویة، حیث فطن المفكرون التربویون القدماء إلى إطار ال
وقدرتها على التنشئة والتطبیع وبناء الشخصیة االجتماعیة المتوازنة، ناهیك اآلثار الصحیة التي تحفل بها الریاضة 

الریاضة وتدریباتها البدنیة، وهو المفهوم الذي أكدته نتائج البحوث العلمیة حول اآلثار ارتبطت منذ القدم بممارسة 
  یولوجي لإلنسان.والصحیة على المستوى البالوظیفیة 

ولهذا عملت كل دولة على تطویر هذا المیدان وأصبحت مختلف الشرائح والفئات تمارس هذا النشاط الحیوي بما فیه 
العنصر النسوي الذي یساهم بفعالیة في هذا النشاط عبر مختلف دول العالم، وتعتبر الجزائر من بین الدول التي 

عطائها اهتماما بالغا ومكانة مرموقة، بحیث قامت ببرمجتهاتسعى منذ استقاللها إلى التكفل  في  بالریاضة وإ
النصوص الرسمیة عبر الوثیقة الوطنیة، وعبر قانون التربیة البدنیة والریاضیة والدستور، وقد صممت كلها على أن 

كة النسویة في الممارسة الریاضیة هي حق من حقوق كل المواطنین، ورغم كل هذا الحظنا نقض كبیر في المشار 
المیدان، وهذا النقص راجع العتبارات كثیرة أغلبها ثقافیة اجتماعیة، ولهذا لم تجد المرأة الفرص الكافیة لتثبت 
أهمیتها في المشاركة الفعالة في الریاضة، فلقد وضعت حدود للمرأة رسمتها أدوارها االجتماعیة كأنثى حیث كانت 

كرا على الذكور، كما أن المناخ الثقافي الریاضي كان یوحي بأن المتطلبات المشاركة الریاضیة بطریقة تقلیدیة ح
البدنیة والنفسیة للریاضة التنافسیة إنما هیا ذات طابع رجولي خالص، بل أن التربویین ظلوا ینظرون إلى الریاضة 

جهدة للریاضة كمصدر لتطبیع الذكور على خصائص الرجال ولعب أدوارهم، ولهذا فإن الصورة االنطباعبة الم
أمر التنافسیة ال تتوافق بشكل عام والنمط االجتماعي المرسوم لألنثى، فقد ظلت صورة الریاضة النسویة في الجزائر 



 

  ص

الحیاء وینفي عنها صفة االحتشام، فضال عن نظرتهم إلى كون الریاضة أمر مجهد یجافي صفة الرقة  یخدش
  والدعة واألنوثة.

ینا القیام بدراسة میدانیة تقوم على أسس علمیة ومنهجیة واضحة قصد تشخیص ظاهرة " وانطالقا من هذا الواقع ارتأ
  أسباب إهمال ممارسة الفتیات للتربیة البدنیة والریاضیة في المؤسسات التربویة " ومعرفة العوامل المؤدیة لذلك.

   وقد جاءت خطة بحثنا على الشكل التالي:  

اصر، اإلشكالیة، الفرضیات، أهداف البحث، أسباب اختیار الجانب التمهیدي والذي یتضمن سبع عن -
 الموضوع، أهمیة البحث، شرح المصطلحات والدراسات المرتبطة.

الجانب النظري والذي یتضمن ثالثة فصول حیث تم التطرق في الفصل األول إلى التربیة البدنیة والریاضیة  -
خصصناه لدراسة المراهقة وخصائصها وأطوارها،  من حیث المفهوم واألهداف العامة، أما الفصل الثاني فقد

 وبعده یأتي الفصل الثالث والذي یتضمن أسباب إهمال الممارسة الریاضیة.

أما الجانب التطبیقي فقد تناولنا فیه فصلین: الفصل األول یخص الجانب المنهجي للبحث موضحین فیه  -
ت البحث في هذه الدراسة، والفصل الثاني تم فیه كیفیة اختیار العینة، والمنهج المتبع في البحث، وكذا أدوا

عطاء االقتراحات  عرض وتحلیل نتائج االستمارة الخاصة بالتلمیذات وتحلیل نتائج ثم االستنتاج العام وإ
 وخالصة البحث.
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  خاتمة: 

داخل لتربیة البدنیة والریاضیة لممارسة افي حدود إمكانیاتنا المتواضعة حاولنا دراسة موضوع أسباب إهمال الفتیات 
بالنسبة لفتیات الثانویة لمنطقة حیزر إذ حاولنا معرفة األسباب التي تؤدي بالفتاة إلى إهمال  التربویة ةالمؤسس

  الممارسة الریاضیة، حیث تناولنا هذا الموضوع بالتحلیل والتفصیل.

المحصل اتضح لنا أن إهمال الفتاة لممارسة الریاضة راجع إلى عوامل عدة فانطالقا من الدراسة المیدانیة والنتائج 
منها العادات والتقالید التي تقید حریة الفتاة من جهة وتدني المستوى التعلیمي والثقافي لألولیاء وتماسكهم بالقیم 

لعدم توفیر الجو المالئم السائدة، الشيء الذي دفعهم إلى رفض الفتاة لهذه الممارسة في المؤسسة وخارجها، وذلك 
  لذلك.

وفي األخیر نوجه نداءنا إلى كل المعنیین باألمر والمهتمین وباألخص األولیاء باعتبارهم المسؤولین في تربیة 
المراهق، أن یولوا اهتماما كبیرا وأن یحاولوا قدر المستطاع تشجیع وتحفیز المراهقین بشتى الوسائل والطرق لممارسة 

  الریاضة.

تام نأمل أننا قد وفقنا في اإللمام بهذا الموضوع قدر المستطاع لكي یكون نبذة صغیرة تساعد إخواننا في وفي الخ
على إجراء بحوث أدق، ویكون هذا المشروع قد أضاف نوعیة تساهم في نقل مرآة المستقبل، فتیات الیوم المستقبل 

   .نعید لألمة حضورها بین األمم إلى األمام حتى
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 اإلشكالیة: -1
النفس هي أن ممارسة النشاط البدني الریاضي سواء البدنیة منها التي یتفق حولها علماء التربیة و من األمور 

حدة المعاناة جراء بعض النفسیة، فأصبح من البدیهي أن یساهم النشاط البدني بقدر كبیر في التخفیف من 
  1االضطرابات  النفسیة  أو البدنیة عند الفرد.

أساسیا لالعتناء بالصحة، وواحدة من أهم الركائز التي یعتمد علیها وبما أن الریاضة تعتبر شرطا ظاهرا وجوهریا و 
في المجال الشعبي لتحقیق أفضل النتائج  نحوفي تكوین المجتمعات فعلیة نرى أن بلدان العالم في تنافس 
  2الریاضي، حتى الجنس النسوي بدأ یفرض نفسه في هذا المجال.

مادة تعلیمیة تساهم بالتكامل مع المواد األخرى بطریقتها الخاصة في تحسین قدرات  فالتربیة البدنیة والریاضیة 
  التلمیذ في شتى المجاالت  بما فیها القدرات الحركیة لصفة خاصة.

النظام التربوي الجزائري حیث ن المواد التعلیمیة المدرجة ضمن مادة م البدنیة والریاضیةحیث أن درس التربیة 
في مكان مخصص لذلك  ربیة البدنیة والریاضیةعلیها طبعا أستاذ التیشرف مدة ساعتین في األسبوع، و یخصص ل

، تؤدي إلى حدوث جیةفیزیولو ، مورفولوجیاالمراهقة التي تتمیز بتغیرات في سن  مع التالمیذ یكون معظمهم
بلورة یشكل فعل إیجابي ویعمل على تنمیة و الریاضیة و لما كان درس التربیة البدنیة بسیكولوجیة و  اضطرابات نفسیة

معتمدة على الجانب الحركي الذي  ، الحركیة، الصحیة واالجتماعیةالنفسیة شخصیة المراهق في جمیع الجوانب
مساعدتها على تجاوز مرحلة  المراهقة  و الریاضیة في األنشطة البدنیة و  واجتماعیةها والذي یؤخذ كدعامة ثقافیة یمیز 

الكبیر من طرف  بات من المعقول أن نجد اإلقبال واالهتمامالتي تعتبر من المراحل العمریة الصعبة، حیث 
تقالید المنطقة أو دات و إلى عا هذا عائد ربماذلك، خاصة  بالنسبة  للتلمیذات و التالمیذ، إال أن الواقع یبین عكس 

الذي ال  المورفولوجيإلى الجانب  لریاضة تقتصر فقط على الذكور، أوإلى ثقافة المجتمع الذي یعتبر ممارسة ا
  3یسمح بالممارسة في المؤسسات التربویة.

في سؤالنا التالي: ما هي األسباب التي تؤدي إلى  طرحها نلذا ارتأینا في بحثنا هذا إلى دراسة هذه اإلشكالیة التي   
 متوسط. السنة الرابعة - طور متوسط  –الریاضیة في المؤسسات التربویة فتیات لممارسة التربیة البدنیة و إهمال ال
 الفرعیة: األسئلة
  الریاضیة یة و فتیات لممارسة التربیة البدنال إهمالهل القیم االجتماعیة السائدة بشكل سلبي إلى حد كبیر في

 في المؤسسات؟
  المستوى الثقافي لألولیاء یجعل الفتیات تنظر نظرة سلبیة لممارسة التربیة البدنیة  انعدامهل ضعف و

همالها داخل المتوسطات؟ الریاضیة  و و   إ

                                                
 .85ص   .ــ2006 :العبیكانمكتبة  ،الریاض .ــــــالغرب یتراجم عن التعلیم المختلط ــــ.ترجم عبد الرحمان ،شو برفلي1
  07/ جد ،الریاضیةاإلعالم الریاضي في جذب المرأة الجزائریة نحو الممارسة دور  .ــــجدي سهلیة2
 .80/  حما .ــــالریاضیةف عن ممارسة التربیة البدنیة و یلر عزوف تلمیذات ا بباأس .ــــحمادي فاتح3
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  الطور المتوسط  - الریاضة في المؤسسة التربویة  الفیزیولوجي للفتاة یؤثر على ممارسةهل الجانب النفسي و
 ؟ -السنة الرابعة

 داخل المؤسسة التربویةالریاضیة فتیات لممارسة التربیة البدنیة و هل یؤثر فهم الدین االسالمي في اهمال ال-
 ؟- سنة رابعة متوسط

 : الفرضیات  -2
داخل  الریاضیةمالهن لممارسة التربیة البدنیة و : هناك عدة أسباب تؤدي بالفتیات إلى إهالفرضیة العامة -1- 2

  .منها االجتماعیة ، الثقافیة و الفیزیولوجیة  –الطور المتوسط  -المؤسسات التربویة
  :الجزئیة الفرضیات -2- 2

 تربیة البدنیة التقالید) تؤثر سلبا على ممارسة التلمیذة للیة السائدة (العقلیات، العادات و القیم االجتماع  
 في الطور المتوسط. الریاضیةو 

  الریاضیة في میذات لممارسة التربیة البدنیة و انعدام المستوى الثقافي لألولیاء یؤدي إلى عدم قبول التلضعف و
 الطور المتوسط.

  الریاضیة في المؤسسات التربویة.ة على ممارسة  التربیة البدنیة و الفیزیولوجي للفتاتأثیر الجانب النفسي و 
 الریاضیة في الطور المتوسط عدم ممارسة التربیة البدنیة و  لىالفهم الخاطئ للدین اإلسالمي یؤدي بالفتاة إ

 رابعة).ال(السنة 
 أسباب اختیار الموضوع:  -3

الریاضیة في المؤسسات التربویة، السنة الرابعة متوسط، ظاهرة  فتیات لممارسة التربیة البدنیة و لتعتبر ظاهرة إهمال ا
ات عن ممارسة التربیة في دراسة تحلیلیة ألسباب نفور الفتی مالحظة في الجزائر، هذا ما دفعنا إلى دراستهاة و منتشر 

كذا و السلبیة على الفتاة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة،  مدى  تأثیراتهاالبدنیة  والریاضیة داخل المتوسطات و 
عامة في الریاضة النسویة بصفة ة التربیة البدنیة  والریاضیة و التحذیر من خطورة هذه الظاهرة التي ال تخدم ماد

 كذلك من دوافع اختیارنامنها، و ل المقترحة لها من أجل الحد لو أهم الحث نبرز في مذكرتنا هذه المشاكل و بالدنا، حی
  : يما یللهذا الموضوع 

 الریاضیة بصفة عامة ة ومكتبة قسم التربیة البدنیة  و بصفة عام ثراء المكتبة الجامعیةإ 
 سة.محاولة التطرق لمثل هذه المواضیع الحسا 
 التطور.ن أجل مسایرة العصر في التغییر و محاولة ربط البحث العلمي مع الواقع االجتماعي م 
 أهمیة البحث:  -4

ریاضیة المتراكمة وراء تفاقم ظاهرة إهمال الفتیات لممارسة التربیة البدنیة والتكمن أهمیة في محاولة تحدید األسباب 
یجاد الحلول المناسبة لهذا التفاقم المتوسطة سنة الرابعة متوسط، و ة خاصة في المرحلداخل المؤسسات التربویة و  إ

بالتالي ل الالزمة  لمثل هذه  الظواهر، و على التوصل إلى الحلو سؤولة عن الریاضة النسویة مساعدة الهیئات المو 



  التعریف بالبحث                                                                      مدخل عام 
  

 
 

4 

التي ال تنفذ التي  الرفع من مستوى الریاضة النسویة بشكل عام في بالدنا، ذلك أن المؤسسات التربویة تعتبر الذاكرة
 تمدنا بأحسن الریاضات.و 

 أهداف البحث:  -5
الهدف من الدراسة هو السبب الذي من أجله قمنا بإعداد قیمة علمیة و إن لكل دراسة هدف أو غرض یجعلها ذات 

  هذه الدراسة هو تهدف دراستنا إلى: 
  الریاضیة في المتوسطات البدنیة و  اهقات لممارسة التربیةالفتیات أو التلمیذات المر  إهمالالبحث عن أسباب

 الجزائریة.
  الحلول الالزمة للحد من هذه الظاهرة حتى تتمكن الفتیات من ممارسة التربیة البدنیة الریاضیة  إیجادمحاولة

 خدمة للریاضة النسویة في مجتمعنا و 
 الحلول لها. إیجادو اهتمام المسؤولین حول خطورة هذه الظاهرة و  محاولة لفت انتباه 
 البحث:مصطلحات  -6
  اإلهمالمفهوم :  

  1هو ترك الشيء أو عدم استعماله عمدا أو نسیانا.:لغة
عدم الشعور بالمسؤولیة و نستطیع أن نقول بأن صاحب هذه الصفة فوضوي هو عبارة عن الالمباالة و : اصطالحا

  2هذه الفوضى تعم حیاته و تؤثر سلبا على مستقبله.و 
  التوازن.و  عدم الكفاءةاالقتصار و  الالمباالة معناه: هو عدم إعطاء قیمة لشيء معین أي إجرائیا
  الممارسةمفهوم:  

  شرع فیه.العربیة من الفعل مارس، ممارسة ومارس األمر أي عالجه وزاله وعاناه  و : مأخوذة في اللغة لغة
  3اختلط، ألف.، نفذ، تعاطيمارس، زاول،  pratiqueأما في اللغة الفرنسیة فهي 

  4: تعني تكرار النشاط مع توجیه معزز.اصطالحا
  مستمر.منظم متالئم و  إطار: هي الشروع في شكل روتین أي هي القیام بنشاط بدني ریاضي في إجرائیا
  الریاضیةالتربیة البدنیة و مفهوم : 
   :التربیة - 1

ربى نقول و  أو غذاه وثقفه هذبه وأدبه یربو،: هي مصدر الفعل ربى، فیقول مثال رب الطفل أي أنشأه و جعله لغة
  5زاده.أي نماه و  الشيء

                                                
1Www.ejaaba.com/topic/9050 

 .248 ص .ــــالعلوم المجلد الثانيالصحاح في اللغة و  .ـــالعالمة الجوهري2
 080/ حما ،الریاضیةالریف في حصص التربیة البدنیة و  أسباب عزوف تلمیذات .ــــحمادي فاتح3
 .59ص  .ــ1985 جدة السعدیة :التوزیعلنشر و لدار الشرق  ـــ.الوطني علم النفس التربوي سبل .ــــمحمد مصطفى زیدان4
 .نفس المرجع السابق ــ.حمادي فاتح5
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تعدیل المهارات و د الفرد إعدادا متكامال للحیاة وتزویده بالخبرات و التنمیة أي أنها عملیة إعداو  النشأة: هي اصطالحا
  قیم المجتمع الذي یعیش فیه.سلوكه نحو األفضل وما یتفق مع عادات و 

  أهدافه المكتسبة لیحافظ على بقاءه.ع بها المجتمع أن یتنقل معارفه و التي یستطی العملیاتمجموعة هي  :اإجرائی
التربیة الریاضیة هي أوجه النشاط البدنیة المختارة تؤدي بغرض الفوائد التي قد تعود على الفرد نتیجة لممارسة هذه 

  األوجه من النشاط.
  الریاضیة:التربیة البدنیة و 

المعرفیة و دف إلى اكتساب القدرات البدنیة والمهارات الحركیة  الطرق الفنیة التي تستهاألسالیب و : مجموعة من لغة
  االتجاهات.و 

  الفنیة.تفسر استخدام األسالیب مجموعة نظریات ومبادئ تعمل على تبریر و  _ هي
  1األنشطة.جموعة قیم ومثل تشكل األهداف واألغراض  ونكون بمثابة تحریات وموجات للبرامج و م_ 

هي لیست و  جزء بالغ األهمیة من عملیة التربیة العامةالریاضیة التربیة البدنیة و  "الشافعي ألد" : یقول اصطالحا
لكنها على عكس ذلك، فهي جزء حیوي من كوسیلة لتشغیل األطفال و  حاشیة أو زینة تضاف إلى البرامج المدرسي

ینمون اجتماعیا كما أنهم یشركون في نشاطهم من النوع الذي مفیدة و قضاء وقت الفراغ بطریقة المهارات الالزمة ل
  العقلیة.یاتهم باكتسابهم الصحة الجسمیة و یسیع على ح

: هي مادة تعلیمیة تساهم بالتكامل مع جمیع المواد األخرى بطریقتها الخاصة في تحسین قدرات التلمیذ في إجرائیا
  خاصة.فة شتى المجاالت بما فیها القدرات الحركیة بص

 التعلیم المتوسط :  
هي مرحلة دراسیة معتمدة من قبل وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة حیث تقع هذه المرحلة في موقع حساس : اصطالحا

 قبل التعلیم الثانوي.هي تأتي بعد التعلیم االبتدائي و في عملیة تعلیم العلم، ف
 2الفرد أثناء مشواره الدراسي.: هي مرحلة من مراحل الدراسة التي یمر بها اإجرائی
 :الدراسات المشابهة -7

: خالدي والریاضیة قام بإعدادها الطلبة البدنیةمیدان التربیة  ي: هي مذكرة  لنیل شهادة اللسانس فالدراسة األولى
، خالل السنة الدراسیة 03ذ تنطاوسي أحمد في جامعة الجزائرمحمد أمین، قادري فتحي، تحت إشراف األستا

هي و  نیة  والریاضیة (الطور الثانوي)، تحت عنوان: أسباب عزوف اإلناث عن حصص التربیة البد2012- 2011
لفتیات عن حصص التربیة مشكلة هذه الدراسة في عزوف ا تقلیمیة في والیة البویرة، حیث تمثلإدراسة میدانیة 

                                                
 .11صمنشأة المعارف، ، مصر .ـــــنوالقانو  الریاضة .ــــالشافعي حسن 1
مذكرة مكملة ضمن  .ــــسنة 15-11حلة المتوسطة ر الم لدى تالمیذفي تحسین العالقات االجتماعیة  صغرىأهمیة األلعاب ال ـــــ.وري هشاممنص2

 متطلبات نیل شهادة اللیسانس.
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العوامل التي أدت إلى عزوف اإلناث عن حصة التربیة البدنیة وهدفت إلى معرفة األسباب و الریاضیة البدنیة و 
  الریاضیة في الطور الثانوي.و 

 اعتمد الباحثون في دراستهم على المنهج الوصفي.المنهج المتبع: 
  فرضیات هذه الدراسة: تمثلت فیمایلي: 

  الفرضیة العامة: 
 تتمثل فينیة والریاضیة في المرحلة الثانویة و فتیات لممارسة التربیة البد_هناك عدة أسباب تؤدي إلى إهمال ال

  .المورفولوجیااألسباب االجتماعیة، الثقافیة و 
 الجزئیة:الفرضیات 

محیطها اعتبار الممارسة الریاضیة للذكور فقط تأثیر كبیر  على عزوف البنات عن العادات وتقالید عینة الدراسة و  
 ممارسة التربیة البدنیة  الریاضیة 

محیطها زاد عن عزوف اإلناث عن لریاضیة بالنسبة لعینة دراستنا و فهم الدین اإلسالمي اتجاه الممارسة ا سوء
  ممارسة الریاضة لمؤسسة التعلیم الثانوي.

  كان هذا االختیار من ثالث ثانویات مختلفة بوالیة البویرة.تلمیذة و  20نة: العینة مكونة من العی اختیاركیفیة 
حصائیا ت أدوات هذه الدراسة في استعمال االستبیان ثم القیام بتحلیل استمارة االستبیان اتمثلأدوات البحث: 

  اختبار كاف تربیع.باستعمال النسب المئویة و 
  أهم النتائج التي توصل لها الباحثون: 

الناحیة تتمثل في  ساهمت في ظهور هذه الظاهرة سة إلى أهم العوامل التي ساعدت و توصل الباحثون في هذه الدرا
األولیاء بأهمیة التربیة البدنیة جتماعیة والثقافیة للمنطقة  من عادات وتقالید ونقص الوعي لدى التلمیذات و اال
  الریاضیة.و 

أنها تحب ممارسة الریاضة ولكن بشرط توفیر  احثونأما العوامل التي تخص التلمیذة في حد ذاتها فقد تبین للب
  تقالیدها.مع عاداتها و  یتماشىالشرط والجو المالئم الذي یسمح لذلك و 

  الدراسة الثانیة: 
هي مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة لیسانس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة قام بإعدادها الطلبة (سعدان   

  . 2009/2010هالل، سي مزیان)  یحي خالل السنة الجامعیة  محند أمزیان، موهو
هي دراسة سات التربویة (الطور الثانوي)، و المؤس: أسباب اقتصار ممارسة الفتیات للتربیة البدنیة داخل تحت عنوان

الفتیات میدانیة على مستوى دائرة تازمالت والیة بجایة و تمثلت مشكلة هذه الدراسة في اقتصار الفتیات ممارسة 
  للتربیة البدنیة داخل المؤسسات.

  الریاضیةذات عن ممارسة التربیة البدنیة و هدفت الدراسة إلى إبراز األسباب التي تؤدي إلى اقتصار التلمی
  .المنهج المتبع: اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
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  تمثلت في  :هذه الدراسةفرضیات 
فتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة الثانویة ال إهمالأسباب تؤدي إلى  الفرضیة العامة: هناك عدة

  .االمورفولوجیو األسباب االجتماعیة، الثقافیة  تتمثل فيو 
  الفرضیات الجزئیة: 

الریاضیة في المؤسسات مارسة الفتیات للتربیة البدنیة و القیم االجتماعیة تؤثر بشكل سلبي في إهمال م -
 التربویة.

الریاضیة مما یؤدي حتقار لممارسة التربیة البدنیة و نقص الوعي الثقافي لألولیاء یجعل الفتیات تنظر نظرة ا -
 إلى اقتصارهن لها.

جراء المقابلة مع األولیاء و أدوات الدراسة: اس  إلى 29/03/2010 كان كل هذا منتعمل الباحثون طریقة االستبیان وإ
08/04/2010   

  و أولیائهن. تلمیذة من التعلیم الثانوي 90العینة مكونة من  البحث:عینة
  اهم النتائج التي توصل لها الباحثون: 

توصل الباحثون في هذه الدراسة إلى تقدیم أهم ومختلف األسباب التي قد تكون وراء اقتصار لممارسة التربیة البدنیة 
  و الریاضیة داخل المؤسسة التربویة 

  الدراسة الثالثة: 
الطالب جبالي الریاضیة، قام بإعدادها منهجیة التربیة البدنیة و ظریة و مذكرة ضمن نیل شهادة الماجستیر في ن

  .2007/2008رضوان تحت إشراف  األستاذ الدكتور بن علي محند أكلي خالل السنة الجامعیة 
الریاضي في الوسط دني و لمحجبة الممارسة للنشاط البتحت عنوان: درجة االضطرابات النفسیة عند المراهقة ا

  المختلط.
الوسط الغیر مختلط لحالة تلمیذات السنة الثالثة ثانوي في الجزائر راسة مقارنة بین الوسط المختلط و هي دو 

  العاصمة.
  . المنهج المتبع: اتبع الباحثون في دراستهم هذه على المنهج الوصفي التحلیلي

وهي في حصة التربیة االضطرابات النفسیة التي تصاحب الفتاة المراهقة المحجبة  كان هدف دراستهم هو تقصي
  الریاضیة في الثانویة المختلطة.البدنیة و 

ذلك لتمثل المجتمع األصلي الذي یسمح للباحث فیما الطریقة العشوائیة و  العینة علىتم اختیار  العینة:كیفیة اختیار 
  بعد تعمیم النتائج.
برنامج باالستعانة ب اآللي اإلعالمجهاز  اإلحصائیة استخدماستعمل الباحثون في دراستهم العملیات أدوات الدراسة: 

المتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة، معامل االرتباط، اختیارات "  ،SPSخاص باإلحصاء والذي یسمى:
TEXT" "T."  
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  الدراسة الرابعة: 
/ منصوري بلقاسمالریاضیة قام بإعدادها الطلبة (بندو حكیم، سلیماني البدنیة و ادة لیسانس في التربیة مذكرة لنیل شه

  .2008/2009األستاذ سفیان نافع) خالل السنة الجامعیة  إشرافرابح، تحت 
، دراسة میدانیة بثانویة  رسة التربیة البدنیة والریاضیة في الثانویةالریف عن مماتحت عنوان: أسباب عزوف تلمیذات 

  یزان.ذراع الم
  الریاضیة بالثانویة.ریف عن ممارسة التربیة البدنیة و هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب عزوف تلمیذات ال

  .المنهج المتبع: اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
  تمثلت في  :فرضیات الدراسة

ثقافیة تؤدي إلى عزوف تلمیذات الریف عن ممارسة التربیة البدنیة ة العامة: هناك أسباب اجتماعیة و الفرضی
  الریاضیة.و 

  الفرضیات الجزئیة: 
على عزوف البنات الریاضیة للذكور فقط تأثیر كبیر محیطها اعتبار الممارسة العادات وتقالید عینة الدراسة و  - 1

 الریاضیة و عن ممارسة التربیة البدنیة  
محیطها زاد عن عزوف اإلناث عن لریاضیة بالنسبة لعینة دراستنا و ه الممارسة اسوء فهم الدین اإلسالمي اتجا - 2

 ممارسة الریاضة لمؤسسة التعلیم الثانوي.
التعلیم الثانوي في ثانویة علي  عشوائیة منتلمیذة  120: اعتمد الباحثون في دراستهم على اختیار عینة البحث

  األولى.مالح بذراع المیزان السنة 
  أدوات الدراسة: اعتمد الباحثون على الطریقة اإلحصائیة المعتمدة علیها الجمع، المعدل، النسب.

  :نتائج الدراسة
توصل الباحثون في دراستهم إلى غیاب الثقافة الریاضیة داخل المجتمع حیث أن المجتمع ال یهتم إال  -

قط، أما النشاطات الریاضیة النسویة بالریاضة الشعبیة كرة القدم، التي تعتبر ممارسة من طرف الرجال ف
 فهي تقریبا منعدمة.

 سوء الفهم الصحیح للدین اإلسالمي حیث أن عامل االختالط یقلل من حماس الفتاة بهذه المادة. -
  الدراسة الخامسة: 

ي سهیلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة  الریاضیة قام بإعدادها الطلبة  (جد
جذب  سلیمان تحت عنوان دور اإلعالم الریاضي في نال وسأنیسة) تحت إشراف األستاذ لیري زاهیة، اسماعیلي 

  .أنموذج 03الریاضیة اإلقامة الجامعیة أوالد فایت المرأة الجزائریة للمساهمة 
اإلعالم الریاضي على المرأة الجزائریة و  مدى تأثیرإن الهدف المبتغى من خالل هذه الدراسة هو التعرف على 

  خالل مختلف وسائله. للریاضة منخصوصا الدائریة بالتوجیه نحو ممارسة 
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  تمثلت فيفرضیات الدراسة: 
  الفرضیة العامة: لإلعالم الریاضي تأثیر هام في التحفز للممارسة الریاضیة النسویة في الجزائر.

  الفرضیات الجزئیة: 
 .یهتم اإلعالم الریاضي بالممارسة الریاضیة النسویة  ال -
 للمجتمع الجزائري أثر بالغ األهمیة في عزوف المرأة الجزائریة عن الممارسة الریاضیة. -

  . : اعتمد الباحثون على المنهج الوصفيتبعالمنهج الم
تمثلت  في الطالبات قصدیة و قصدیة أي العینة الن في هذه الدراسة على الطریقة العینة البحث: اعتمد الباحثو 

  الریاضیة.و یدرسن بمعهد التربیة لبدنیة الالتي صمة و بالجزائر العا 03المقیمات باإلقامة الجامعیة للبنات أوالد فایت 
، اختبار كاف تربیع اإلحصائیةالمقابلة، األدوات  االستبیان،أدوات البحث: اعتمد الباحثون في دراستهم هذه على 

  درجة الحریة.النسب المئویة 
نتائج الدراسة: توصل الباحثین في دراستهم إلى أن النشاط الریاضي في وقتنا الراهن أصبح جزء رئسي في الحیاة 

  العقلیة.الیومیة نظرا لألهمیة  البدنیة واالجتماعیة والصحیة والنفسیة و 
  :التعلیق على الدراسات

  منها: من خالل استعراض الدراسات یمكن اإلشارة إلى عدة نقاط
إن معظم الدراسات تناولت أحد متغیرات بحثنا سواء التربیة البدنیة أو أسباب إهمال ممارستها في الطور  -

  المتوسط.
  .المجال الریاضيانت متنوعة بین المجال التربوي و الدراسات ك -
، رفع مستوى التحصیلور الذي تلعبه التربیة البدنیة والریاضیة في بعض الدراسات تناولت أو قامت بتحدید الد -

  الریاضیة. لفتاة لممارسة التربیة البدنیة و إلى جانب أسباب إهمال ا
هناك دراسات تناولت األدوات المستخدمة كاالستبیان والمقابلة مع األولیاء و  تنوعت الدراسة السابقة من حیث -

  المقیاس. 
  إن معظم الدراسات توصلت إلى نتائج ایجابیة .  -
  هو المنهج الوصفي في التربیة البدنیة والریاضیة  و سات تبنت إحدى المناهج األكثر استخداما إن معظم الدرا -
ل المؤسسات خفتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داإن معظم الدراسات دعت إلى معرفة أسباب إهمال ال -

  التربویة .
  الریاضیة .الفتاة تنفر وتهمل ممارسة التربیة البدنیة و العوامل التي تجعل إن معظم الدراسات هدفت إلى معرفة  -
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  : راسة السابقة في الدراسة الحالیةاستخدامات الد
  الثانیة:الدراسة األولى و 

تحت عنوان "أسباب   2012 - 2011سنة  ،قادري فتحي ،استندنا في دراستنا هذه على دراسة خالدي محمد أمین 
هالل  موهو ،عزوف اإلناث عن ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة " وكذا استندنا على دراسة سعدون محند أمزیان

تحت عنوان " أسباب اقتصار الفتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة "    2010 -  2009سنة  ،سي مزیان یحي
تمثلة في ممارسة التربیة البدنیة الریاضیة وكون أن الدراسة هدفت إلى معرفة كونها تناولت إحدى متغیرات بحثنا الم

، ما دفعنا إلى االستناد بهذه الدراسة هو اضیة داخل المؤسسات التربویةأسباب اقتصار ممارسة التربیة البدنیة والری
هو المنهج الوصفي في مجتمع ة و في التربیة البدنیة والریاضی اعتماد الباحثون على إحدى المناهج األكثر استخداما

 135متوسطة تم اختیار عینة متمثلة في  14تلمیذة من السنة الرابعة متوسط ، موزعین على  900یتكون من 
الجو تدعوا إلى ضرورة توفیر الشروط  و ، إضافة إلى أن معظم توصیاتهم قة مقصودةتلمیذة ، تم اختیارهم بطری

  تقالیدها .ریاضیة الذي یتماشى مع عاداتها و الالتربیة البدنیة و للفتاة ممارسة المالئم الذي یسمح 
  الدراسة الثالثة: 

االضطرابات النفسیة عند المراهقة  تحت "درجة 2008 -2007استندنا في دراستنا هذه بدراسة جبالي رضوان سنة
لمتمثل دى متغیرات بحثنا واالمحجبة الممارسة للنشاط البدني الریاضي في الوسط المختلط " كون الدراسة تناولت إح

أن الباحث في هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي و  ،ریاضیة في الوسط المختلط خاصةالممارسة التربیة البدنیة و 
مقیاس إدراك و كما اعتمدنا على األدوات التي استخدمها الباحث منها: االستبیان  ،الذي سنتناوله في دراستنا هذه

لى أن ارتداء الحجاب له تأثیر سلبي على الفتاة أثناء ممارستها للتربیة البدنیة حیث أكد الباحث ع، الضغط
  الریاضیة في الوسط المختلط . و 

  الخامسة:الدراسة الرابعة و 
، تحت عنوان " أسباب عزوف سلیماني بلقاسم ومنصوري رابح ،دراستنا هذه على دراسة بندو حكیماستندنا في 
  2009 - 2008الریاضیة في الطور الثانوي " خالل السنة الجامعیة التربیة البدنیة و ریف عن ممارسة تلمیذات ال

سماعیلي أنیسة تحت عنوان دور اإلعالم الریاضي في جذب المرأة نحو ا ،هیةو دراسة جدي سهیلة ، إبري زا
ثاني المتغیر الالعزوف و نها تناولت إحدى متغیرات بحثنا والمتمثل في أسباب كو الریاضیة ،سة التربیة البدنیة و ممار 

  .في دراستنا هذه هسنتناولالمنهج الوصفي الذي  استخدم الباحثون  هو ممارسة التربیة لبدنیة والریاضیة،
، حیث أن معظم توصیاتهم تدعو إلى األدوات التي استخدمها الباحثون، من بینها االستبیان كما اعتمدنا على

، كما توصلوا في دراستهم إلى أن النشاط الریاضي في وقتنا الراهن شر الوعي الثقافي داخل المجتمعاتضرورة ن
  .النفسیةلناحیة االجتماعیة والصحیة والعقلیة و أصبح جزء رئیسي نظرا ألهمیته من ا
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 :تمهیــد  
تحتل التربیة البدنیة والریاضیة مكانة هامة في المنظومة التربویة ال یمكن تجاهلها أو االستغناء عنها في حیاة    

تربیة وصقل لكل مركباته  وما تضمنه من وخاصة وأنه یمر بمرحلة هامة في حیاته وهي فترة المراهقة ،التلمیذ
الیومي المعاش لى المربین وخاصة أساتذة التربیة البدنیة أن یهتموا بالواقع فع ،الفكریة واالجتماعي البدنیة، النفسیة،

 السلیمة والنشیطة وحب بذل الجهد وتكوینهم وترغیبهم في الحیاة تزنةوتحضیرهم بصفة جیدة وم بمساعدة المتعلمین
فتح تاب مهارات فنیة بل في اكتسوذلك من خالل إعطاء ثقافة عامة حول التربیة البدنیة والریاضیة التي ال تنحصر 

  المجال لمعرفة سلوكیات نفعیة وتبني مواقف حمیدة لتكوین مواطن الغد المتفتح النشیط.
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 : مفهوم التربیة -1-1
 ق یمحوالزیادة العینیة، قال تعالى: " تتضمن  معنى  النموو  ربا"مشتقة من الفعل الماضي ": إن كلمة تربیة لغة

 ).2675یربي الصدقات" (البقرة و  اهللا الربا
 .ترعرع هي تحمل معنىماضي "ربى" و یمكن أن یكون اشتقاقها من الفعل ال -
ربت" أي ربى ومضارعه یربي هي هنا تحمل أن معنى  " يیمكن أن تشتق التربیة من الفعل الثالثي الماضو  -

 1تقدمه.اصطالحا الشيء و 
                     مأخوذة من الالتینیة بمعنى القیادة  EDUEATIONبالبحث عن أصل الكلمة في االنجلیزیة و  -

E-DUCERE  2منه جاء یقود الولد أي یرشده و یهدیه.أي یقود خارجا و 
 :االختالف في الفلسفة االجتماعیة  هذاو  ات في المعنى االصطالحي للتربیةهناك اختالف اصطالحا

 برامجها داخل المجتمعات االنسانیة.تها و ة التربیة وتوجیه عملی(االدیولوجیات) التي تحدد سیاس
كثیرة   فیتعار جاء في الفكر الفلسفي الیوناني بأنها " تبلیغ الشيء كما له" و   فیعرف المجتمع الفلسفي التربیة -

كمال ممكن  كل جمل و النفس التربیة هي أن تضفي على الجسم و  " أفالطونلمفهوم التربیة، كما كان یقول فیلسوفهم 
ربیة إلى أیامنا هذه تزال الت " أن التربیة هي إعداد العقل للتعلیم كما تعد األرض للبذر، وال أرسطویقول  لها"، كما 

 3أجمل للمخلوق البشري.نماء، إضافة إلى كل ما هو أفضل و إ عملیة نمو و 
عدلي" إن التربیة هي عملیة تشكیل و " في كتابه في أصول التربیة كما ی فایز دندشیعرف التربیة و  - اد أفراد إ

أنماط و االتجاهات یستطیعوا أن  یكتسبوا المهارات والقیم و مكان معنیین حتى في مجتمع معین، في زمان  و إنسانیین 
أفراد فیها ومع البیئة المادیة  ینشئونالسلوك المختلفة التي یسیر لهم عملیة التعامل مع البیئة االجتماعیة التي 

 4أیضا".
 اضة: الریمفهوم التربیة البدنیة و  -1-2

فراد من خالل نضج األامل من البرنامج التربوي الكلي وهي نظام تربوي یسهم في نمو و التربیة جزء متك  
  5قد أشار خبراء التربیة البدنیة إلى بعض المفاهیم منها: نیة، أي تربیة من خالل الحركة  و البدالخبرات الحركیة و 

یة العامة التي یختص باألنشطة القویة التي بأنها ذلك الجزء من الترب "COZEMS ET NIXONیعرفها " -
 التعلم.شتراك في هذه األوجه من النشاط و ما ینتج عن االو تتضمن كل الجهاز العضلي 

از على أنها ذلك الجزء من التربیة الذي یتم عن طریق النشاط الذي یستخدم الجه ""SHAREMENیعرفهاو  -
 رد بعض االتجاهات السلوكیة.الذي ینتج عن أنه یكتسب الفالحركي لجسم اإلنسان و 

                                                
 .72ص  .ــــ2003.ــــ الطباعةالتوزیع و المسیرة للنشر و دار   ،األردن ــ.ــ1ط .ـــمقدمة في التربیة .ـــمحمد محمود الخلودة 1
 17-16ص .ـــــ2002دار المعرفة الجامعیة: القاهرة،  .ـــ1ط .ــــــالتربیةأسس  .ــــأحمد فاروق محفوظ ،شیل بدران 2
 .92ص  .ــــ2001 :دار وائل ،عمان االردن.ـــــ 1ط .ـــــفلسفات التربیة .ــــاصرن إبراهیم 3
 .16ص :النشردار الدنیا للطباعة و االسكندریة،  .ــــ1ط .ـــــفي أصول التربیة ـــــ.مراد دندش زفای 4
  .9ص  .ــــــ2007 :ماهیة النشر والتوزیع .ـــــ1ط .ــــــمدخل إلى طرائق التربیة الریاضیة .ــــمصطفى  السیاح محمد ،میرفت علي خفاجة 5
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 بأنها ذلك الجزء من التربیة الذي یتم عن طریق النشاط البدني. "ESSHINGRE ET VOLTMERیعرفها "و  -
فیقول أن التربیة البنیة عبارة عن أوجه نشاط بدنیة مختارة تؤدي  WLLIAMIVERMIER  ،BROWNELLأماو 

  هذا الوجه من النشاط. بعض الفوائد التي قد تعود على الفرد نتیجة لممارسة
ال بد من أن تمارس صور التربیة، أي أنها الحیاة والمعیشة بذاتها و   قد عرفها عبد الفتاح لطفي"بأنها إحدىو 

   1االرتیاح.ب ما تبعثه فینا من شعور الرضا و أنشطتها بسب
ي إلى تحسین التربیة أنها هي العملیة التربویة الت  BUCHERET WUSEST " 1990وعرفها" ویستب وتشر 

   2المختارة لتحقیق ذلك.من خالل األنشطة  البدنیة  اإلنسانياألداء 
" التربیة البدنیة هي العملیة االجتماعیة لتعبیر سلوكات الكائن البشري الناشئ أساسا عن شارل كویل"یعرف و  -

 3ما یرتبط بها من نشاط.لكبیرة و ت ااستشارة  اللعب من خالل أنشطة العطال
ها تكوین " التربیة جزء من التربیة العامة، هدفكوبسكي كوزلیكوفاكیا (السابقة) یبرز تعریف "من تشیك سلو  -

 4اجتماعیا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدني لتحقیق الهدف.و انفعالیا المواطن بدنیا وعقلیا و 
 اضیة:عالقة التربیة بالتربیة الری -1-3

التربیة بالسعي لمحاولة التواصل إلى بعد توصل علماء النفس و  الریاضیةالتربیة جاء الربط بین مفهوم التربیة و   
اتضح أن ذلك یتحقق عن طریق األنشطة  تي تساهم في زیادة حصیلة الفرد وتزویده بالخبرات و أسس والطرق ال

االسمیة التي أهمیتها في تربیة الفرد حیث ینشأ نشأة طیبة فأصبحت الصلة ریاضیة لذا كان للریاضة  دورها و ال
تحت عنوان تربیة بدنیة وریاضیة وأصبح التربیة الریاضیة مقرونین ببعض ربط بین الغرض والتطبیق أي التربیة و ت

النشء من الناحیة  تطور وتكیفارتباطها واضحا وجلیا متفقین في الغرض والمعنى والمظهر الذي یحدد تنمیة و 
مختارة بغرض تحقیق أسمى  المثل األنشطة الریاضیة الاالنفعالیة وذلك وعن طریق الجسمانیة والعقلیة واالجتماعیة و 

   5مؤهلة تربویا.نسانیة تحت إشراف قیادة صالحة و القیم االو 
التربیة العامة فعن طریق برنامج التربیة البدنیة موجهة توجیها صحیحا، دنیة جزء بالغ األهمیة من عملیة التربیة البو 

راغهم بطریقة مفیدة و ینمون اجتماعیا، كما أنهم یشتركون في نشاط یكسب األطفال المهارات الالزمة لقضاء وقت ف
   6العقلیة.الصحة البدنیة و  باكتسابهممن النوع الذي یضفي على حیاتهم الصحیة 

 الریاضیة:أهمیة التربیة البدنیة و  -1-4
عن عملیة تثقیف ها أصبحت هذه العملیة ال تقل أهمیتو  الریاضیة عنایة كبیرة للجسمو  لقد أعطت التربیة البدنیة  

هذا ما و صقله وهذا راجع إلى أن العنایة بالجسم وقیام أجهزته بالوظائف تؤثر في سعادة الفرد والمجتمع العقل و 
                                                

 .18-17ص .ـــــ1996عام  :منشأة المعارفة، اإلسكندریة .ـــــتنفیذ التربیة الریاضیةأسالیب وتطویر و  ـــــ.محمد سعید عرمي 1
 .35ص  :دار الفكر العربي .ــــ1ط .ــــالریاضیة(المدخل التاریخ، فلسفة)البدنیة و أصول التربیة  .ـــــأمین أنور الخولي 2
 .18ص  .ـــــ1991 :دار الفكر العربي .ـــــالریاضیةناء برنامج التربیة البدنیة و س بأس .ـــــمحمد الحمامي، أمین الخولي 3
 .35نفس المرجع السابق، ص .ــــین أنور الخوليأم 4
 .120ص  .ـــــ1983سنة  ،طرابلس .ــــــالمرشد الریاضي التربوي .ـــــزاید فؤاد عبد الوهاب ،رحومة إبراهیمعلي بشیر الفائدي،  5
 .32ص  .ــــ1987سنة  :دیوان المطبوعات الجامعیة .ـــــنظریات وطرق التربیة البدنیة والریاضیة .ـــوض بسیوني فیصل یاسین الشاطئمد عمح 6
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العقل السلیم في مختلف مراحل نموه فالمثل یقول " جعل علماء التربیة یولون اهتماما بالغا للعنایة بجسم الفرد في
  الجسم السلیم".

لى التوفیق بین العقلیة فهي ترمي إاطن الصالح من الناحیة البدنیة و بدنیة تساعد على إعداد المو كما أن التربیة ال -
الجسمیة، أما فهمها على النحو تكویني الجسم القوي أو مهارات حركیة فهو خاطئ  قدراته العقلیة والخلقیة والروحیة و 

 العقلیةالذي یقصد به ذلك الشخص في قواه ح بل هي فن من فنون التربیة التي تهدف إلى إعداد المواطن الصال
بالناحیة البدنیة والصحیة  اهتمحتى أن اإلسالم  1القیام بواجب نحو مجتمعه ووطنهو  اإلنتاجالخلقیة القادر على و 

قوله: " علموا أوالدكم السباحة :"إن لبدنك علیك حق" و في هذا الصدد قول الرسول صلى اهللا علیه وسلمللفرد و 
 ركوب الخیل"مایة و الر و 
حفظ عن باقي مجاالت التربیة األخرى وتكمن في رعایة الجسم الریاضیة ال یقل إذن فأهمیة التربیة البدنیة و  -

  كل عناصر اللیاقة البدنیة االخرى.و بة والمرونة الصالرد من حیث اكتسابه لعنصر القوة و صحة الف
  : أهداف التربیة البدنیة والریاضیة -1-5

لبدنیة والریاضیة من مجتمع إلى آخر، وهذا االختالف یرجع على الطرق واألسالیب تختلف أهداف التربیة ا  
  .التي یتلقاها التلمیذ والبیئة التي یوجد بها

ولقد قامت الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة البدنیة بوضع میثاق للتربیة البدنیة وفیما یلي بعض النقاط الهامة   
  التي وردت فیه:

 لكل شخص لكي یكتسب القیم التي توفرها التربیة البدنیة والریاضیة وذلك بأن یشترك في  یجب إتاحة الفرصة
  األنشطة المختارة تبعا لمیوله.

   یجب تشجیع كل شخص على االشتراك في أوجه النشاط التي تتالئم مع حالته الجسمیة ومقدرته ومیوالته
  االجتماعیة.

  2للحصول عل أقصى فائدة تربویة شر التربیة البدنیة یجب العمل على النهوض بكل ما هو من شأنه ن. 
أن الهدف الرئیسي للتربیة البدنیة والریاضیة هو"تنمیة شاملة متزنة للفرد وتعدیل سلوكه  عبد الحمید شرفكما یرى 

  3.لیتكیف مع مجتمعه"
  وهذا الهدف یتحقق من خالل األغراض التالیة:

  جهه في الحیاة والمبادرة في أخذ القرارات وسط الجماعةمساعدة التلمیذ على تبني أي اختیار یوا.  
   كالبیولوجیا وعلم النفس الریاضي ،التي لها عالقة بالریاضة إدراك العلومالمساهمة في. 
  
 

                                                
 .189ص  .ـــ1998 :بغداد(د.ن) .ـــــالریاضیةلفلسفة وتاریخ التربیة البدنیة و كتاب الموجز في ا .ــــودي منعم الدین السهر 1
 .19ص  .ــــــ2004: النشر.ـــاالسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و 1.ـــــ طدور التدرب في تنمیة الوعي السیاسي .ــــاشفهنیة محمود الك 2
 .22ص .ـــــ2005 القاهرة، مركز الكتاب للنشر: .ـــــ2.ــــــ طمتحدي االعاقةالحركیة لألطفال األسویاء و یة و التربیة الریاض .ـــــعبد الحمید شرف 3
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   الطبیعیة.تدعیم المعارف الضروریة لتسییر وتنظیم العمل الذي یفیده في تنظیم وتسییر حیاته 
  1ي المسؤولیات .تطویر العالقات االجتماعیة وتبن 
  لمیذ من خالل تنمیة الثقة بالنفس بدنیا ونفسیا، وعبر صورة ومفهوم جدیدین للذات تنمیة وتأسیس تقدیر الذات للت

 الجسمیة.
  2في أنشطة بدنیة نافعة. االرتقاء بالكفاءة البدنیة وتمكین التالمیذ من االشتراك 

لوحیدة التي تهتم بالتنمیة البدنیة والمهاریة الحركیة للتلمیذ دون إذن فالتربیة البدنیة والریاضیة كمادة دراسیة هي ا
  تجاهل لباقي الجوانب التي تبني شخصیة التالمیذ.

  : في الطور المتوسط حصة التربیة البدنیة والریاضیة -1-6
  : مفهوم حصة التربیة البدنیة والریاضیة -1-6-1

  .لیم في المدرسة"إن الحصة هي"الشكل األساسي الذي تتم فیه عملیة التربیة والتع 
وحصة التربیة البدنیة والریاضیة ینطبق علیها نفس المفهوم، وذلك من خالل مزاولة األنشطة الریاضیة في 
المدرسة، تتمیز بعدة خصائص فهي"محددة زمنیا تبعا للقانون المعمول به، كما أنها جزء من وحدة متكاملة وهي 

تؤثر بشكل ایجابي أو سلبي على تحقیق األهداف  ي عنصر هاموه3،المنهاج الذي تؤدي فیه الحصة وظیفة هامة"
  المسطرة.

وتعرف في المنهاج الرسمي على أنها"الحصة التي یتم فیها تطبیق الهدف اإلجرائي للدرس وتستدعي 
معاییر التنفیذ المرتبطة بالسلوك المنتظر الذي یتم تفعیله في وضعیات تعلم مناسبة(الحاالت التعلیمیة) للهدف 

یستدعي مهارات حركیة وتصرفات مكیفة مناسبة لهذه النشاطات  جرائي في إطار نشاط فردي أو جماعي،اإل
  .4كدعامة للعمل"

إن هذا التعریف یتضمن مختلف المتغیرات المؤثرة بشكل أساسي في عملیة التعلم خالل حصة التربیة البدنیة 
  الدرس.والریاضیة، التي تستعمل بشكل تكاملي في سبیل تحقیق هدف 

فدرس التربیة البدنیة والریاضیة هو اللبنة األساسیة أو الوحدة المصغرة التي تبنى وتحقق بتتابع واتساق محتوى 
فلكل درس أغراضه التعلیمیة من المنظور  ،سمن أهم واجبات المدر المنهاج وتنفیذ درس التربیة البدنیة 

  .5من عدد من دروس التربیة البدنیةوجداني) وتتكون الوحدة التعلمیة  معرفي السلوكي(حركي،
  تقسیم حصة التربیة البدنیة والریاضیة: -1-6-2

  هناك تقسیم عام متفق علیه وهو أن الحصة تنقسم بشكل عام إلى جزء تمهیدي، جزء رئیسي وجزء ختامي.  
 ویشتمل على اإلجراءات التنظیمیة واإلداریة واإلحماء. :الجزء التمهیدي  

                                                
 .98ص .ـــــ2005 :دیوان الوطني للمطبوعات المدرسیةالالجزائر،  .ـــــالوثیقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة متوسط.ـــ للمناهجالجنة الوطنیة  1
 .28ص  .ــــــ2000: ار الفكر العربيدالقاهرة ،  .ــــ1.ــــــ طمناهج التربیة البدنیة المعاصرة.ـــ أنور الخولي وجمال الدین الشافعيأمین  2
 .61ص..ــــــ 2004: مركز الكتاب للنشر ،القاهرة .ــــــ2ط .ـــــطرق التدریس في التربیة الریا ضیةــــ .ـناهد محمود سعد ونیللي رمزي فهیم 3
 .33ص .ـــــ 2000 :دار الفكر العربيالقاهرة، .ــــ 1ط.ـــــ مناهج التربیة البدنیة المعاصرة .ــاللجنة الوطنیة للمناهج 4
 . 33، ص  المرجع السابق .ـــالخولي وجمال الدین الشافعي أمین أنور 5
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 النشاط التعلیمي والتطبیقي ألغراض الدرس.ویشتمل على  : الجزء الرئیسي  
 1: ویشتمل على التهدئة والعودة إلى الفصل.الجزء الختامي  

إن هذا التقسیم ال یعني استقالل كل جزء بشكل خاص عن سابقه، فاإلحماء البد أن یرتبط بمضمون الجزء   
ها لتحمل أحمال عالیة في الجزء الرئیسي، أي أن یركز على إحماء العضالت والمفاصل التي سیتم التركیز علی

الرئیسي، كما أن الجزء الختامي وأنواع النشاطات التي یتم القیام بها تتوقف على كمیة ونوع الحمل في الفترة 
  الرئیسیة.

  : الطور المتوسطحصة التربیة البدنیة والریاضة في  -1-6-3
فتالمیذ المرحلة  یة الموافقة لهاائص المرحلة السنإن تحدید أهداف أي مادة تعلیمیة یكون انطالقا من خص  

فدراسة مظاهر النمو ألي مرحلة  وغیرهم،وعن طالب الجامعة  المتوسطةاالبتدائیة یختلفون عن تالمیذ المرحلة 
  یساعد على تحدید طرق وأسالیب التعامل معها.

  المتوسط:الطور تالمیذ خصائص نمو  
  سنة) ومن أهم مظاهر النمو ما یلي: 15- 11متد من(تعتبر المرحلة المتوسطة المرحلة األولى للمراهقة وت  

 .النمو السریع غیر المنتظم، فنمو العظام یكون أسرع من نمو العضالت  
 .تغیر الصوت وشكل الحنجرة وزیادة نمو حجم القلب 
 الغدد(مثل النخامیة والتناسلیة زیادة نشاط بعض (  
 إن هذه التغیرات تختلف في درجتها من تلمیذ  ،2تسبق البنات البنین من جهة النمو الجسمي في تلك المرحلة

    آلخر، إال أنها في عمومها یمكن مالحظتها من قبل المدرس وبالتالي وجب علیه مراعاتها.
 :ممیزات التلمیذ المراهق في هذه المرحلة  

 یمكن مالحظة أهم سلوكیات التلمیذ المراهق في المرحلة المتوسطة كما یلي:  
  ختلفة وكذا نمو خیاله واتجاه تفكیره إلى األشیاء المجردة.تظهر لدیه المیول الم  
  .المیل إلى التفكیر الدیني واتجاهه بصفة مستمرة للمناقشة 
  .اعتماده على المنطق أكثر من اعتماده على الذاكرة اآللیة 
   الجسمي.االرتباك في السلوك بسبب نموه 
 .3التقرب إلى أصدقائه من نفس الجنس 

وما یصاحبها من تذبذب في مستوى الطاقة التي  ةحلة فترة من عدم ثبات نشاط التلمیذقد تصحب هذه المر 
  4األمر الذي یظهر حاالت الصداع ونزیف األنف والعصبیة وظهور حب الشباب لبعضهم. تبذل،یمكن أن 

                                                
  . 33ص  .ــــ المرجع السابق.ـــــ أمین أنور الخولي وجمال الدین الشافعي 1 

 

 .33 ص.ــــــ 2002 :للنشر مركز الكتاب، القاهرة .ــــــبدون طبعة ــــــ. مدخل التربیة الریاضیة  .ـــــــمحمد سعد زغلول وآخرون 2
 .59ص .ــــــالمرجع نفسه  3
 .209ص  .ـــــالمرجع السابق.ــــ ناهد محمود سعد ونیللي رمزي فهیم 4
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یف إن معرفة ممیزات وخصائص التلمیذ في هذه المرحلة لیس إال لمحاولة توجیه اهتمام األستاذ نحو تكی
  التلمیذ لهذه الظروف وتجاوز هذه المرحلة بصفة ایجابیة.

  یجب علیه مراعاة مایلي: تجاه التلمیذ المراهق في هذه المرحلةاواجبات المدرس :  
  .فصل الجنسین لوجود اختال فات كبیرة في النضج االجتماعي والجسماني والمیول  
   الكم والنوعالحث على العنایة بالغذاء الذي یقدم للتلمیذ من حیث.    
   بین فترات الراحة والعمل للتالمیذ في تلك المرحلة االختاللمراعاة عدم.  
  االهتمام باألوضاع السلیمة للتلمیذ من حیث المشي والجلوس والوقوف.  
   میوله واستعداداته إظهارتوفیر الفرص المختلفة أمام التلمیذ من أجل.  
  یشعر بأنه رجل على درجة كبیرة من  ه، ألناملة خاصةأنه یحتاج إلى مع توجیه التلمیذ بحذر حیث       

 1النضج.
فبمراعاة هذه المبادئ یمكن كسب ثقة المراهق وتحویل تلك االضطرابات والطاقة الزائدة ألوجه النشاط       

  الریاضي المفید.
  أهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة المتوسطة: -1-6-4
 لتربیة البدنیة والریاضیة:تقسیم األهداف في حصة ا 

وهي النظر  "وحدة الفرد" إن هذا التقسیم تطور مع تطور مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة من خالل  نظریة  
  .2عقلیة واجتماعیة) ،بدنیة، نفسیةعلى أنه وحدة واحدة( اإلنسانإلى 

فات وقد اتفق الكثیر من علماء التربیة " في تصنیفه لألهداف، الذي یعتبر من أشهر التصنی"بلوموهو ما ذهب إلیه 
  وعلم النفس والتربیة الریاضیة على هذا التصنیف، الذي یتألف من ثالثة مجاالت رئیسیة:

  )یقسم إلى ستة  و العقلي وتنمیة مهارات التفكیر،: وهذا المجال یهتم بالنم اإلدراكي)المجال المعرفي
  .بیق، التحلیل، التركیب والتقویم) مستویات(الحفظ والتذكر،الفهم واالستیعاب،التط

 :(االنفعالي) وهذا المجال یهتم بالمشاعر واالنفعاالت وینقسم إلى المستویات التالیة  المجال الوجداني
  القیم وأخیرا تمثیل هذه القیم وتجسیدها) م، تنظی(االستقبال، االستجابة، التقدیر

 لمكتسبة عبر عدة خطوات كما یلي: (المحاكاة: وهو عبارة عن مجموعة المهارات االمجال النفس حركي ،
وهو المعمول به كونه یربط  التقسیماتفتقسیم بلوم هذا یتفق مع أغلب  اإلبداع)، طالدقة، الترابوالمعالجة،  لالتناو 

  بین مختلف نواحي وجوانب الشخصیة.
 المبادئ األساسیة إلنجاز حصة تعلیمیة  :  
  لنجاح الحصة وهي كما یلي: وهي مختلف األسس التي یجب مراعاته      
 .تكون مشتقة من الوحدة التعلمیة وتستجیب لهدف  تعلمي ینجزه األستاذ  

                                                
 . 60 ،59ص  .ـــــالمرجع السابق .ـــــ محمد سعد زغلول وآخرون 1
 . 25ص .ـــــ 2000:مركز الكتاب للنشر ،، القاهرة ،1ط تكنولوجیا التعلیم في التربیة الریاضیة.ـــــ عبد الحمید شرف 2
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  تستدعي سلوكات التالمیذ الخاضعة للمالحظة والتقییم  
  .تستدعي تصرفات تربویة من طرف األستاذ  
   التعلم.استعمال وسائل عمل حسب اإلمكانیات المتاحة تتناسب وطبیعة 
 هارات الفنیة الریاضیة والسلوكات المراد تحقیقها في إطار تنمیة الكفاءة المنتظرةالمزج بین الم .  
   تستجیب لظروف اإلنجاز المطابقة لحقیقة المیدان وخصائص النشاط، ومؤشرات الكفاءة المنتظرة. 
   تستدعي العمل النشیط والحیوي والمشاركة الفعلیة للتلمیذ. 
  1.د على التطلع واالكتشاف والتجربةواد التعلیمیة األخرى، وتساعتستجیب لرغبة التكامل وخدمة الم  

  باإلضافة إلى المبادئ المذكورة، یجب األخذ بعین االعتبار طبیعة وخصائص التالمیذ الذین سوف یتم تعلیمهم
  . وفقا لمبدأ مراعاة الفروق الفردیة

  مراحل التعلیم في الطور المتوسط بمختلفتوجیهات خاصة:  
  ثانیة متوسط:الولى و األ خاصة بالسنة توجیهات  

   تعطى األولویة خالل هذه المرحلة إلى البحث حول سیولة ومحص الحركات ودقتها وتطویرها انطالقا من
  االبتدائي.الحركات القاعدیة المكتسبة خالل مرحلة التعلیم 

  ،الذي  دماجي،الا ب الدورسیاقها األلعاب الهادفة التي تسمح بلع اختیار حاالت تعلیمیة ذات طابع نشیط
  یستدعي التعاون والتضامن ویكون الحافز للعمل.

 :توجیهات خاصة بالسنتین الثالثة والرابعة :  
  تمتاز هذه المرحلة بارتفاع شدة العمل استجابة الهتمامات التلمیذ المتزایدة والمطالب بالقیام بأكثر جهد وأكبر

  ة العمل وسرعة تنفیذه ومضاعفة دینامیكیة ووتیرة الجهد.مما یستلزم االرتفاع في نسب العمل،مردود في 
  یسعى التلمیذ خالل هذه المرحلة إلى تأكید مكانته في الجماعة التي ینتمي إلیها ویشعر بالنمو السریع الذي

مما یجعله یرتبك عند مواجهة مشكل  یؤثر على تصرفاته والتي تدفعه إلى ارتكاب أخطاء عشوائیة وغیر مقصودة،
االت تستدعي االستقرار والتوازن یدان الممارسة، ففي هذه الحالة یحتاج إلى سند یتمثل في اختیار حفي م

  .2والطمأنینة)
 :أهداف األنشطة الریاضیة المقدمة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة  

 :األنشطة الجماعیة  
 تدعیم قدرات االتصال  حثا عنب الجماعیة،لى تنمیة المعایشة التعلم عن طریق األنشطة الجماعیة یهدف إ

  احترام الغیر...الخ. التوازن، الجماعي،والتكیف 

                                                
  .140ص  .ــــــ2005.ــــــ الجزائر، الوثیقة الرفقة لمناهج السنة الرابعة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة .ــــــللمناهجاللجنة الوطنیة  1
 .97 ،96ص  السابق.ــــالمرجع  للمناهج.ــــاللجنة الوطنیة  2
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  عن طریق جمة في المشروع البیداغوجيتجد هذه القدرات مداها في مختلف مستویات الكفاءة المصاغة والمتر ،
یجابیة ونشیطة ضمن أهداف تتماشى والصفات الحمیدة المراد غرسها وتنمیتها لدى التلمیذ، المتمثلة في لعب أدوار إ

 الجماعة التي ینتمي إلیها.
 :األنشطة الفردیة  

تساهم في تنمیة االستقاللیة لدى التلمیذ(التسییر الذاتي) وشعوره بروح المسؤولیة وأخذ المعلومات الالزمة للقیام 
  بمهام مسندة إلیه.

تنسیق الحركات البسیطة والشبه  وقدرة ت التنقل الصحیح في فضاءات ممیزةكما تسمح هذه النشاطات بتنمیة قدرا
  1التمكن من تقدیرها كمنتوج صحیح وهادف .و  معقدة وربطها في الزمان والمكان

 :دور حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الحد من التقلبات السلوكیة للمراهق  
فیها والصادرة من تلعب حصة التربیة البدنیة والریاضیة دورا هاما في التقلیل من السلوكیات الغیر مرغوب     

  هذا بفضل حنكة األستاذ وأسالیب تعامله معه من خالل: ، التلمیذ في مرحلة المراهقة
   .توفیر مجموعة كبیرة من األلعاب والریاضات في البرنامج الدراسي  
 توفیر الوقت العملي الكافي لتحسین األداء المهاري . 
 ألداء المهاري استغالل حب التالمیذ لألبطال المشهورین في تحسین ا. 
 (...حل المشكالت، الوسائط المتعددة ) استخدام أسالیب التدریس الحدیثة 
 . 2العنایة بالفروق الفردیة 
 . إعطاء أهمیة لكل ما یقوم به التلمیذ المراهق من نشاط  
   اللعب.توقع ظهور سلوكیات غیر طبیعیة كونها عفویة من أثر 
  العمل.ن الفوج أو جماعة العمل على إدماج التالمیذ المنعزلین ع 
  تجنب اإلرهاق والعمل الممل الخالي من المتعة والمنفعة. 
  إعطاء األولویة للعمل النوعي قبل العمل الكمي . 
  3السهر على غرس روح االجتهاد والمثابرة والتمسك باألخالق الحسنة.  

ناتجة من مختلف المؤثرات  إیجابیة أو سلبیة فهيوكات من طرف المراهق، سواء كانت إن ما یصدر من سل
 الفسیولوجیة والنفسیة وكذلك المثیرات الخارجیة المحیطة بعملیة التعلم.

  
  
  

                                                
 .107ص  السابق.ــــالمرجع  للمناهج.ــــــة اللجنة الوطنی 1
 .60ص  .ــــــ2002 القاهرة،  مركز الكتاب للنشر: .ـــــ بدون طبعة.ــــمدخل التربیة الریاضیة .ـــــعد زغلول وآخرونمحمد س 2
 .101ص .ــــالمرجع السابق للمناهج.ـــاللجنة الوطنیة  3
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  :خالصـــة
، خاصة میذ المراهق في المرحلة المتوسطةتلعب التربیة البدنیة والریاضیة دورا كبیرا وفعاال في تكوین شخصیة التل 

النفسي أو  سواء على المستوى البدني الذهنيتلفة لشخصیته تنمي الجوانب المخوأنها المادة الوحیدة التي 
وبالتالي وجب على أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة التخطیط الجید للدرس لیضمن تحقیق أهدافه في ظل  االجتماعي

  . إحساس التالمیذ بالمتعة والرغبة خالل الممارسة
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   تمهید:

لمرحلة المراهقة أهمیة بالغة في حیاة اإلنسان، ذلك ألنها مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة أي الرشد، وال    
عادة التكیف مع ظروف جسمه شك أن مراحل االنتقال مراحل حرجة في حیاة اإلنسان بسبب حاجاته إلى  التكیف وإ

وبیئته المتغیرة، وبسبب نظرة المحیطین من الكبار نحو الشاب المراهق أو الفتاة المراهقة، ولذلك هناك اهتمام متزاید 
بمرحلة المراهقة ودراستها في المجتمعات المتقدمة، بغیة إلقاء األضواء الكاشفة علیها، وعالج ما یواجه المراهقین 

   1كالت تعترض سبیل النمو.من مش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ــــالطبعة األولى.ـــــ المراهق والمراهقة ــــ.الدكتور عبد الرحمن العیساوي - 1   .208ص  .ـــــ2005:دار النهضة العربیة بیروت، لبنان،  .ـ
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 معنى المراهقة: -1- 2

 شتق مصطلح المراهقة في اللغة اإلنجلیزیة ا"Adolescence " من فعل"Adulées"  ،وتعني في اللغة الالتینیة
القتراب التدریجي من النضج الجسمي والجنسي والعقلي واالنفعالي، ولهذا یختلف معنى المراهقة عن البلوغ ا

Puberté   فیرى هاریمانأما " ،الغدد الجنسیة التي تمكن الفرد من التكاثر والمحافظة على النوع نضجالذي یعني "
المراهقة، وتحدد نشأتها، بحیث یتحول الفرد  تسبقالبلوغ بأنه مرحلة من مراحل النمو الفیزیولوجي العضوي التي 

 خاللها من كائن ال جنسي إلى كائن جنسي.

معنى المراهقة في اللغة العربیة ترجع إلى الفعل العربي "راهق" الذي یعني االقتراب من  تعریفها لغة: - 1-1- 2
الشيء، فراهق الغالم هو مراهق أي قارب من االحتالم، ورهق الشيء رهقا أي قربت منه، والمعنى هنا یشیر إلى 

   2والرشد. نضجاالقتراب من ال
تعریفات متعددة حاول كل منها التركیز على جانب من جوانب النمو فیها، فقد عرفت المراهقة اصطالحا:   - 1-2- 2

شرنقة الطفولة لیخرج إلى العالم الخارجي ویبدأ فیها المراهق  یكسر بأنها الفترة التي 1962" هوروكسعرفها "
إلى  واالتكالیةلطفولة " في تعریفه على أن المراهق ینتقل من حیاة اهوروكسالتفاعل معه واالندماج فیه، لهذا ركز "

العالم الخارجي الذي یحدث فیه تفاعل اجتماعي بشتى صوره وأشكاله ویكون في ذلك نوع من االعتماد على 
  3النفس.

  أطوار المراهقة (أقسام المراهقة): -2- 2
  تمهید:   

مرحلة صعبة وهذا بسبب التغیرات الفیزیولوجیة والتحوالت البنیویة لقد أشرنا في تعریف المراهقة أنها بدایة      
ولذلك اختلف العلماء والباحثون في تحدید زمن المراهقة من حیث بدایتها وكذا نهایتها وكم تدوم في حیاة اإلنسان، 

نما  هیالتها، خضعوها لمجال دراستهم وتسلوذلك لعدم وجود مقیاس محّدد موضوعي وخارجي له هذه القیاسات وإ
حیث یذهب الباحثون والعلماء إلى تقسیم مرحلة المراهقة إلى ثالثة أقسام لتسهیل مجال الدراسة والبحث فقط ال 

  غیر.
  ) سنة:15-12المراهقة المبكرة ( - 2-1- 2

یة واالجتماعیة الممیزة حیث أن في هذه المرحلة یتضاءل السلوك الطفلي وتبدأ المظاهر الجسمیة والعقلیة واالنفعال -
  النمو في هذه المرحلة هو النمو الجنسي.في الظهور وال شك أن من أبرز مظاهر للمراهقة 

                                                             
   .367ص  .ــــــ1991 :دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، .ــــــالتربیة العائلیة في اإلسالم .ــــــالعربي بختي - 2
  .97الفصل السابع، ص  .ـــــالباب الثاني.ـــــ فقه اللغة ـــــ.الثعابيدكتور  - 3
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لطات التي تحیط سكما أن المراهق في هذا الطور المبكر یسعى إلى االستقالل ویرغب في التخلص من القیود والت
 به ویستیقظ لدیه إحساس بذاته وكذا التفطن الجنسي.

  ) سنة:18-15المراهقة الوسطى (  - 2-2- 2

هذه المرحلة سرعة النمو الجنسي نسبیا في المرحلة وتزداد التغیرات الجسمیة تسمى كذلك بالمرحلة الثانویة وما یمیز  -
 والفیزیولوجیة واهتمام المراهق بمظهره وقوة جسمه وحتى ذاته.

  ) سنة:Late Adolescence) (18-21المراهقة المتأخرة (  - 2-3- 2

، حیث أنها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات التي تتخذ فیها اختیار يالتعلیم العالیطلق علیها مرحلة الشباب أي مرحلة  -
نحو الشباب االنفعالي وتتبلور فیه بعض العواطف مثل: مهنة المستقبل وكذلك اختیار الزوج أو العزب ویتجه 

مع الذي أي محاولة المراهق التكیف والتأقلم مع المجت 1،االعتناء بالمظهر الخارجي والبحث عن المكانة االجتماعیة
  2هذه الجماعة. لواءیعیش فیه واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت 

  أنواع المراهقة: -3- 2

  أن هناك أربعة أنماط عامة للمراهق یمكن تلخیصها فیما یلي: "مویل مخاریوسص"یرى الدكتور  -

  المراهقة المكیفة:  - 3-1- 2

العاطفي والخلو من جمیع التوترات االنفعالیة والسلبیة وتتمیز فیها تتسم هذه المراهقة بالهدوء والمیل إلى االستقرار  -
 والتفتح. حسنعالقة المراهق مع اآلخرین بال

  طویة:نالمراهقة االنسحابیة والم - 3-2- 2

عدم التوافق االجتماعي، ومجاالت هي صورة مكتسبة تمیل إلى االنطواء والعزلة والسلبیة والخجل والشعور بالنقص و  -
المراهقة الخارجیة واالجتماعیة الضیقة محدودة ویسرف جانب كبیر من تفكیر المراهق إلى نفسه وحل المشكالت 

حیاته، كما یسرف في االستغراق في الهواجس وأحالم یقظة وتصل هذه األخیرة في بعض الحاالت إلى حد في 
لى م  طابقة المراهق بین نفسه وبین الروایات التي یقرأها.األوهام والخیاالت المرضیة وإ

  المراهقة العدوانیة المتمردة: - 3-3- 2

ا متمرًدا على السلطة  - سلطة الوالدین أو سلطة المدرسة أو المجتمع الخارجي كما یمیل  سواءیكون المراهق ثائرً
طالق الشارب واللحیة والسلوك العدواني كید ذاته والتشبه بالرجال أالمراهق إلى ت ومجاراتهم في سلوكهم كالتدخین وإ

                                                             
  .297ص  .ــ1972 :القاھرة، مصرعالم الكتب، .ــ 2ط ــ.علم النفس النمو الطفولة، المراھقة .ــحامد عبد السالم زھوان - 1
  .297ص  المرجع السابق.ــ .ــحامد عبد السالم زھران - 2
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عند هذه المجموعة قد یكون صریحا مباشرا متمثال في اإلیذاء، أو قد یكون في صورة غیر مباشرة یتخذ صورة 
رة أقل مما الیقظة، ولكن بصو  مالعناد وبعض المراهقین في هذا النوع الثالث قد یتعلق باألوهام والخیال وأحال

  1سبقها.

    مشاكل المراهقة: -4- 2

وم یوجه إلى إن مشكالت المراهقة من المشكالت الرئیسیة التي تواجه تمهید:     المراهقین في هذه المرحلة فالّل
المجتمع نفسه والمدرسة والهیئات االجتماعیة واألسرة وكل المنظمات التي لها عالقة بهذه الفئة فكلها مسؤولة عن 

القلق واالضطرابات في الوقت الحالي وغیرها من المشاكل، لهذا سوف تتناول مختلف المشاكل التي یتعرض حالة 
   2لها المراهق.

  المشاكل النفسیة:  - 4-1- 2

أن تتسم الحیاة النفسیة للمراهق بالفوضویة والتناقض والتجارب العدیدة التي یقوم بها المراهق وقد تكون  يمن الطبیع -
 فاشلة وقد تكون ناجحة.

فهو بذلك یعیش في صراعات داخلیة مكبوتة قد یظهرها أحیانا بالتمرد والعدوان على األعراف والتقالید فهو یعتقد  -
إلى اإلحساس بالذنب والقهر فیؤدي صیته وقد تؤدي هذه الصراعات النفسیة أنه یجب على الجمیع االعتراف بشخ

 به إلى االكتئاب واالنعزال أو إلى السلوك العدواني.

هذا النوع من المشكل یجب إدماج المراهق في النشاط الریاضي أو االجتماعي لكي یستطیع التكیف مع  رفولص -
 حیاة الجماعة ویتعلم روح المسؤولیة.

تعد التغیرات التي حلت بالجسم خالل هذه الفترة مؤشرا لنمو المراهق وعلیه أن یتكیف المشاكل الصحیة:  - 4-2- 2
التي تركتها تلك التغیرات ومن هنا فإن مرحلة المراهقة تمتاز مع تغیرات أعضاء جسمه، ویستجیب للنتائج واآلثار 

  .سرعة النمو الجسمي واكتمال النضجب

والعقلي والجنسي السریع للمراهق تغذیة كاملة حتى تعوض الجسم وتمده بما یلزمه للنمو ویتطلب النمو الجسمي 
النظر ونتیجة  قصرالقوائم  السمنة وتشوهك ،وكثیر من المراهقین من لم یجد ذلك فیصاب ببعض المتاعب الصحیة

  2  3لسیئة.الغدد الجنسیة واكتمال وظائفها، فإن المراهق قد ینحرف ویمارس بعض العادات ا لنضج

  

  

  
                                                             

  .44ص  .ــ1995 :دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة، .ــدون طبعة .ــعلم النفس النمو .ــعبد الرحمن العیساوي -  1
  ).274-272ص (.ــ 1985 :دمشق .ــالجدیدة الطبعة .ــعلم النفس الطفولة والمراھقة .ــمالك سلیمان مخول - 2
  ).42-41ص ( المرجع السابق، .ــالصحة النفسیة والعقلیة .ــعبد الرحمن العیساوي - 3
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  المشاكل االنفعالیة: - 4-3- 2

إن المشاكل الصحیة التي یتعرض لها الفرد أثناء مرحلة المراهقة حتما تؤدي إلى مشاكل انفعالیة شعوریة، فهذه  -
 وقد یتسرّع ویندفع في سلوكات المرحلة تتمیز بعدة انفعاالت واالندفاع االنفعالي بسبب شعور المراهق بقیمته 

ر، والتقلب وكذا كثرة الصراعات  خاطئة تورطه في مشاكل من األسرة والمجتمع، كما تمتاز األفعال بسرعة التغیّ
عن الصراعات التي یعانیها المراهق "أحمد عزت راجع" سواء مع الذات أو مع الغیر وهذا ما ذهب إلیه الدكتور 

  ونذكر منها:

  ألسرة وبین سلطتها.صراع عائلي بین میله نحو التحرر من قیود ا -
  صراع بین مثالیة الشباب والواقع. -
  صراع بین جیله والجیل الماضي. -
  صراع دیني بین ما تعلمه من شعائر وبین ما یصدره له تفكیره الجدید. -

  المشاكل االجتماعیة: - 4-4- 2

لى التمرد أحیانا على األعراف یجد  كما     هو معروف على المراهق أنه یمیل إلى الحریة واالعتماد على النفس وإ
 نفسه في صراع ومواجهة مع المجتمع واألسرة التي تفرض علیه قیود معینة وسلطة وقوانین وهي مدرسیة أو أسریة.

یجب علیه أن یحقق التوازن بین حاجاته النفسیة یمیل المراهق إلى إظهار مظهره ویتمیز بالصراحة، غیر أنه     
ماوقیود المؤسسات و  تسامح معه األسرة والمدرسة قد لم تن إ و   أن یتمرد فیجد نفسه منحرفا منبوذا من المجتمع إ
     1عواقب وخیمة. مما مما تنتج عنه یؤدي به هذا التمرد

  المشاكل االقتصادیة: - 4-5- 2

هذه المشكالت بالمصروف الشخصي المتزاید عند المراهق وكیفیة اتفاقه، وموقف األسرة منه وكذلك  تتعلق    
 المستوى االقتصادي لألسرة وأثره في إشباع حاجات المراهق، ومنها حاجات الملبس المناسب والمسكن المریح 

  والترویج عن النفس واستكمال الدراسة وحاجات أخرى. 

  رحلة المراهقة:خصائص وممیزات م -5- 2

یظهر النمو الجسمي عند المراهق من الناحیة الفیزیولوجیة وتشمل بعض األجهزة الداخلیة التي ترافقه بعض       
  الظواهر الخارجیة والناحیة الجسمیة وتشمل الزیادة في طول الجسم والوزن.

  

                                                             
  .43ص  .ــ1955 :دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة،.ــ دون طبعة .ــالصحة النفسیة والعقلیة، علم النفس للنمو .ــعبد الرحمن العیساوي - 1
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  ویتضمن ما یلي:النمو الفیزیولوجي:   - 5-1- 2

األولیة بتكامل الجهاز التناسلي، ثم ظهور الخصائص الجنسیة الثانویة وهي الصفات نمو الخصائص الجنسیة  -
التي تمیز الشكل الخارجي للرجل عن المرأة ویصاحب هذه التبدیالت انفعاالت عدیدة عند المراهق مثل الخجل من 

  التكلم بصوت مرتفع والقراءة الجهریة أو الخجل من االشتراك في األلعاب الریاضیة.

تغیرات في الغدد التي تؤدي بالهرمونات إلى استشارة النمو بوجه عام وتنظیم الشكل الخارجي لإلنسان وأهم هذه  -
األمامي منها العضو أما الغدتان الصنوبریة والسعتوریة فتظهران في  فصالغدد تأثیرا هي الغدد النخامیة، یسمى ال

  1المراهقة.

للطفل في السادسة من  8cmنمو والشرایین تتسع ویزداد ضغط الدم من تغیرات في األجهزة الداخلیة: فالقلب ی -
  في منتصف التاسع عشر. 11,5cmفي أوائل المراهقة ثم یعود إلى  12cmعمره إلى 

كما أن اختالف الضغط الدموي بین الجنسین أثر في إیجاد  وحساسیتهلهذا التغیر أثر بعید في انفعال المراهق  -
  الظروف الجنسیة في االنفعاالت.

، ویزید طول الساقین مما یؤدي إلى األردافالنمو الجسمي: یزداد الطفل زیادة سریعة مع اتساع الكتفان ومحیط  -
الذكور واإلناث خاصة في المرحلة زیادة الطول والقوة مع زیادة في نمو العضالت والقوة العضلیة والعظام عند 

  سنة. 16-14سنة للبنات أما الذكور  14- 12 العمریة

ا المرحلة العمریة ( - لمراهقون والمراهقات في هذه الفترة أهمیة كبیرة عن النمو الجنسي ل عدسنة)  ی 16- 14أمّ
مرحلة األولى كذلك ویتضح بالمظهر الجسمي والصحة الجسمیة ومن مظاهر تباطؤ سرعة النمو الجسمي عن ال

رهاقا كاللمس والذوق والسمع والشد.    2نجد زیادة الطول والوزن لدى الجنسین وأیضا تزداد الحواس دقتها وإ

  النمو النفسي االنفعالي: - 5-2- 2

" يفؤاد البهحسب ما ذكرناه في تعریف المراهقة أنها مرحلة انتقالیة من الطفولة إلى الرشد، وهذا ما ذهب إلیه "    
بأنها من أهم مراحل النمو الحساسة التي یفاجئ فیها المراهق بتغیرات عضویة وكذا نفسیة سریعة، تجعله شدید 

                                                             
  ).403-402ص (.ــ 1972 :علم الكتبالقاھرة،  ــ.دون طبعة.ــ علم النفس النمو من الطفولة إلى المراھقة .ــعبد السالم زھران حامة - 1
  . 259-252دار الفكر العربي، ص القاھرة،  .ــ3ط .ــالطفولة والمراھقة .ــ سعد جالل - 2
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د والطغیان والعنف واالنفعال لذا تسمى هذه المرحلة أحیانا بالمرحلة السلبیة الخاصة من الناحیة  المیل إلى التمرّ
   1النفسیة.

ن بالبیئة االجتماعیة واألسریة التي یعیش فیها المراهق وما یحیط به من یتأثر النمو االنفعالي لدى المراهقی -
  عادات وأعراف وتقالید واتجاهات ومیول، حیث نوجه سلوكه وتكیفه مع اآلخرین أو مع نفسه.

  النمو الحركي: (الخصائص المرحلیة) - 5-3- 2

ا، ولو  یتأخر نمو الجهاز العضلي عن نمو الجهاز العظمي مقدار سنة تقریبا      رهاقً ا وإ ویسبب ذلك للمراهق تعبً
دون عمل یذكر وذلك لتوتر العضالت وانكماشها مع نمو العظام السریع، كما أن سرعة النمو في الفترة األولى من 
المراهقة تجعل حركاته غیر دقیقة ویمیل نحو الخمول والكسل والتراخي حتى یتسنى له إعادة تنظیم عاداته الحركیة، 

أكبر تفوقا وانسجاما ویأخذ نشاطه بزیادة  تكون أما بعد الخامسة عشر حركات المراهق ،هذا النمو الجدیدبما یالئم 
  ویرمي إلى تحقیق هدف معین على العكس من النشاط الزائد الموجه الذي یقوم به األطفال في المدرسة االبتدائیة.

  النمو االجتماعي: (الخصائص االجتماعیة) - 5-4- 2

) من عمره إال أنه ال یزال 17-13المراهق أن یمثل رجل المستقبل فهو إذا كان یملك جسم الرجل (یحاول     
یتصرف تصرفات غیر ناضجة لذلك فإن المجتمع یتأخر في إعطائه حقوق الرجولة االجتماعیة فیؤدي التعارض 

لى بعض المشكالت التي تختلف من مجتمع    ألخر.بین الرغبتین إلى الظاهرة االنفعالیة وإ

یفصل العزلة بعیًدا عن محبة األفراد والراشدین مع أنه كان من قبل یمیل إلى أنه یبدو ذلك في المرحلة األولى     
سحاب االنتباه من الموضوعات المحیطة إلى الذات نفسها نتكوین العصائب وهذا االتجاه حصیلة حالة القلق وا

ثم یرتبط المراهق  ،في سلم النمو ویؤدي تطاولها إلى حالة مرضیةوالسلوك االنعزالي لهذه المرحلة طبیعیة وعابر 
والمعونة ویسود عالقتها الصراحة التامة واإلخالص، وینتمي هذا في النضج بمجموعة محدودة یتبادل مع أفرادها 

عة خالل المراهق االستعداد للتعاطف والمشاركة الوجدانیة، وبالتالي الحس األخالقي یظهر ذلك منذ تصنیف المجمو 
 أزمة المراهقة. 

ومن هنا یكون دور األسرة والمدرسة والمجتمع في توفیر الغذاء المادي والمعنوي الذي یتسلح به المراهق     
  لمواجهة هذه المشاكل والخروج منها بأخف األضرار.

             
                                                             

  .205ص  .ــ1985 :الفكر العربيمصر،  .ــ4ط .ــإلى الشیخوخةاألسس النفسیة للنمو من الطفولة  .ــفؤاد البھى السید  - 1
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  ˸األساسیة حاجات المراهق - 2-6

یصاحب التغیرات التي تحدث مع  البلوغ  تغیرات في حاجات المراهقین وألول وهلة تبدوا حاجات  ˸تمهید  
المراهقین قریبة من حاجات الراشدین ، إال أن  المدقق یجد فروقا واضحة بمرحلة المراهق ولعلنا ال نبالغ اذا قلنا   

  جة من التعقید.إن الحاجة والمیول والرغبات تصل في مرحلة المراهقة إلى أقصى در 

یالحظ  أن المراهق المعوق قد یكون من الصعب أو من المستحیل في بعض األحیان إشباع حاجاته بطریقته  -  
  كلیة   رغم المجهودات المبذولة.       

  ˸ویمكن تلخیص حاجات المراهق األساسیة فیما یلي-  

          ˸الحاجة إلى األمن -2-6-1

الحاجة إلى األمن الجسمي والصحي، الحاجة إلى الشعور باألمن الداخلي والحاجة إلى البقاء حیا،  تتضمن  
الحاجة   إلى تجنب الخطر واأللم والحاجة إلى الراحة والشفاء عند المرض، الحاجة كذلك إلى الحیاة األسریة 

  المستقرة اآلمنة   والحاجة إلى حل المشكالت الشخصیة. 

  ˸إلى الحب والقبولالحاجة  -2-6-2

تتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة، والقبول، والتقبل االجتماعي، الحاجة إلى األصدقاء، والى االنتماء للجماعات      
  واألفراد.   

  ˸الحاجة إلى مكانة الذات -2-6-3

ة إلى الشعور بالعدالة   تتضمن الحاجة إلى االنتماء لجماعة الرفاق، الحاجة إلى المركز والقیمة االجتماعیة، الحاج  
في المعاملة، الحاجة إلى التعرف والتقبل من اآلخرین، الحاجة إلى القیادة، الحاجة إلى تقلید اآلخرین، الحاجة إلى 

  المساواة مع رفاق السن في المظهر والمكانة االجتماعیة، الحاجة إلى تجنب اللوم، الحاجة إلى االقتناء واالمتالك.

  ˸النمو العقلي واالبتكار الحاجة إلى -2-6-4

تتمثل في الحاجة إلى التفكیر وتوسیع قاعة الفكر والسلوك والحاجة إلى تحصیل الحقائق وتفسیرها، الحاجة الى       
الخبرات الجدیدة والمتنوعة، الحاجة إلى إشباع الذات عن طریق العمل، الحاجة إلى النجاح الدراسي، الحاجة الى 

  عالجي والتربوي والمهني واألسري.ت، الحاجة إلى اإلرشاد الالمعلومات ونمو القدرا
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   ˸خالصة

        من خالل ما جاء في هذا الفصل، نستخلص مدى صعوبة فترة المراهقة بسبب التغیرات التي یتعرض لها -    
المراهق من كل جوانب النمو لكنها مرحلة انتقالیة صعبة سرعان ما تزول، ینتقل بعدها المراهق إلى مراحل أخرى،   
أي سن تحمل المسؤولیة، ولهذا فان المراهق عند قطعه لهذه األشواط من التطور في مظاهر النمو المختلفة ولكي  

تطلبات، منها ما تحققه األسرة له ومنها ما یحققه له المجتمع       یتخلص من هذه المرحلة أي فهو في حاجة إلى م
مكانیاتها.     والتي ال یمكن االستغناء عنها ألنها تؤدي إلى التوازن واألمن والطمأنینة والشعور بقیمة الذات وقوتها وإ

طرابات نفسیة إذ لم تتحقق هذه الحاجات والمتطلبات تسبب عوائق مختلفة ، كانت نتائجها سلبیة كاض -  
  واالنحرافات   وسوء التكلیف، وهذا كله یؤثر على المراهق وعلى ممارسته الریاضیة.
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 تمهید: 

السائدة فضال  االجتماعیةالحظ أن المرأة مهمشة في میدان التربیة البدنیة والریاضیة، فالعادات الموروثة واألحكام ی
عن المعتقدات الدینیة یعیق المرأة من تحقیق رغبتها في ممارسة األنشطة الریاضیة، فهناك اعتقاد سائد في عموم 
المجتمعات هو أن الریاضة تقتل أنوثة المرأة وتفسد جسدها وتؤثر في أجهزتها الداخلیة، إّال أن هذه االعتقادات ال 

البیولوجیة بین جسم المرأة والرجل كفیلة بتفوق هذا األخیر عن  الفر وقاتبأن  تجد الدلیل العلمي، ومنهم من یّدعي
أن المرأة تشكل حالة خاصة في عالم الریاضة، وفي " Cookhley" كوكليویرى  1،المرأة في الجانب الریاضي

ولیس كنشاط المستقبل مع استمرار تغییر االتجاهات المجتمعیة فإن الریاضة سیتم استیعابها كنشاط إنساني 
  2.مقصور على الذكور فقط

وال تزال مشاركة المرأة في الریاضة محدودة في العدید من المجتمعات ألسباب اجتماعیة وحضاریة وثقافیة ودینیة  -
في عدیدة والمرأة في كل المجتمعات تنظر إلى مساواة حقیقیة مع الرجل فیما یخص عرض التشجیع والتدریب 

  3.ة بالمؤسسات الریاضیةاإلداریة الخاصاألعمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .95ص 1978 ــ.الكویت، ــ.والمجتمع الریاضة ــ.الخولي أنور أمین -1
  .29 ص  ــ.2007: المكتوبة والنشر الطباعة لدنیا الوفاء دار  ــ.1ط ــ.االجتماعیة والتربیة الریاضیة ــ.السایح مصطفى -  2
  .1996 ــ.الجزائر جامعة ، النسویة الریاضة نظر وجھة ــ.االجتماع علم في اللیسانس شھادة لنیل مذكرة -  3
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  أسباب إهمال التربیة البدنیة: 1-2-  

إن الفتاة الممارسة للریاضة تلقى تشجیعات في مرحلتها الطفولیة أكثر من طرف أسرتها ومعلمتها، بینما یقل هذا  - أ
بینما یبقى تأثیر األستاذ واألصدقاء والمدرسین العامل  مراهقةالتشجیع والتحفیز من طرف العائلة عند بلوغ سن ال

األساسي في ممارستها ولما تبلغ الفتاة الریاضیة سن الرشد فإن تأثیرات األسرة واألساتذة والمدربین تنقص 
  1.ویصبحون غیر مؤثرین حین یبقى األصدقاء اكبر مصدر مؤثر على الفتاة

  تكون عوامل أخرى كمصدر التأثیر.تفقد أهمیتها في الفترة التي وبناء على هذا فإن األسرة كنظام اجتماعي 

  نظرة المجتمع الجزائري للمرأة الریاضیة: -ب

ویؤثر فیه وباعتبار أن األسرة هي اإلنسان بطبعه عنصر اجتماعي فإنه بالضرورة یتأثر بالمجتمع أن  وبما -
أصغر خلیة في المجتمع فإنها تخضع هي األخرى لعدة تأثیرات خارجیة تستغلها لتؤثر بها على أبناءها، وهذه 

من العادات والتقالید السائدة بالمنطقة باإلضافة إلى العقیدة المتبعة لبناء  مستوحاةالتأثیرات تكون في أغلب الحاالت 
تعتبر األسرة كنظام مصغر األساسیة للتنظیم االجتماعي ونظام  Micro-organismeن الوحدة المجتمع فهي إذ

اجتماعي رئیسي كما أنها أساس وجود المجتمع ومصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك واإلطار الذي 
  .یتلقى فیه اإلنسان أول دروس الحیاة االجتماعیة

ناتجة عن التأثیرات الحضاریة للمجتمع العام والمجتمع الصغیر األسري فحسب فاالنفعاالت والعاطفة لألفراد  -
  2." سلوك اإلنسان ال ینتج من القوة النفسیة الفردیة فحسب بل أیضا من قوى عدة جماعاتلوین"

وممیزات األولیاء، فهي التي تحدد سلوك  ولهذا فإن األسرة لها جو خاص بها یتماشى مع تاریخها الشخصي -
بعض النشاطات الریاضیة، لكن هذا السلوك الذي ترسمه لألسف هو ضد النشاط البدني الریاضي األبناء اتجاه 

وخاصة الفتیات تنظر نظرة  معظمهموالسیما األولیاء على أبناءهم، كما یجعل  األسرة وهذا دلیل على مدى تأثیر 
  سلبیة له.

إن المؤسسة التربویة سواء كانت ابتدائیة أو متوسطة أو ثانویة تحتل مكانة كبیرة في حیاة الفرد، ة: المدرس - ج
" هي المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظائف التربیة ونقل الثقافة عبد السالم زهرانفالمدرسة في نظر "

  .3وتوفیر الظروف المناسبة للنمو جسمیا ،اجتماعیا وانفعالیا

" المدرسة تدعم القیم االجتماعیة السائدة في المجتمع وذلك من خالل مناهجها رشاد صالح الدمنهوريوحسب " -
  4.المعاییر االجتماعیة بعضالدراسیة وتعمل على اكتساب التالمیذ 

                                                             
 .37ــ.1999: الجماعیة المعرفة دار مصر، اإلسكندریة، ن ــ.العائلیة والحیاة األسرة ــ.الخولي سناء - 1
  .119، 2ص  :، جامعة الجزائر7 .ــالعدد البدنیة والریاضیة المجلة العلمیة للتربیة - 2
  .226ص .ــ 1977:عالم الكتب ،القاھرة، مصر.ــ 1ط .ـــعلم النفس االجتماعي .ــزھران حامد عبد السالم -  3

  دار المعرفة الجامعة. .ــــالدراسي التنشئة االجتماعیة والتأخیر .ــرشاد صالح الدمنھوري - 4
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ثیرا ما كوفي هذا المنظور تمثل التربیة البدنیة والریاضیة سواء عند الطفل نفسه أو عند األولیاء مادة ثانویة  -
  توضع في المرتبة األخیرة من حیث األهمیة.

فظاهرة نفور الطفل من حصة التربیة البدنیة والریاضیة موجودة ابتداء من األقسام االبتدائیة حتى األقسام  -
  1.النهائیة

وهذا یؤثر سلبا على الممارسة الریاضیة بصفة عامة، وریاضة المنافسة بصفة خاصة، ویجب أن ال نجهل أن  -
فكیف یتم اكتشاف المواهب المستوى العالي  ریاضةثم ة تمثل قفزة كبیرة نحو ریاضة المنافسة، سالریاضة في المدر 

الریاضیة إذ لم توفر لهم أماكن للبروز، كما أن أستاذ التربیة البدنیة الریاضیة یلعب دور فعال في توجیه الطفل نحو 
  .ةالممارسة الریاضی

  المرأة للریاضة:عراقیل ممارسة    2-2

بالنسبة  تموقعهاإن المرأة بصفة عامة والمرأة الجزائریة بصفة خاصة مازالت تعاني إلى یومنا هذا في        
للمجتمع، حیث أن التمییز الواضح بینهما وبین الرجل في هذا المجتمع ال یقدر إمكانیاتها الفكریة والبدنیة، فكل 

  ما هو مألوف یعد خروج عن القیم االجتماعیة والعرف والتقالید.شيء مرسوم لها اجتماعیا والخروج عن 

ذا اختارت مهنة  - فهذه األخیرة دائما ینظر إلیها بوظیفتها في المجتمع األم والمربیة وهي المعلمة والممرضة، وإ
نجزته في میدان تشارك فیها الرجل تبقى دائما أسیرة نظرة المجتمع بأنها لن تحقق النجاح الذي حققه الرجل رغم ما أ

الریاضة، وتبقى صورة المجتمع التي رسمها ما زالت قائمة وأن التصور االجتماعي هذا مازال یالحقها خاصة في 
  2.میدان التربیة البدنیة والریاضیة

أن هذه الفكرة لیست ولیدة األمس القریب بل لمسنا هذا عبر التاریخ وحتى في المجتمعات الغربیة التي  ثحی -
" أن المرأة تشكل حالة خاصة في عالم الریاضة ألن هذا المجال تحّدد بشكل سكوكلیالتحضر، حیث كتب " تدعي

  كمجال خاص بالذكور. يأصبح تقلید

" أنه ال ینبغي أن یكسب الفرد الثقة في جسمه ویفقد الثقة في نفسه فهذه هي حالة المرأة رافو .دیبو سوقد كتب " -
  . 3دون األخرى كأنها شخص معاق الریاضاتفي الریاضة، حیث اقتصرت مشاركتها في بعض 

  التنشئة االجتماعیة التقلیدیة للمرأة. العادات والتقالید:  3-2

أي مجتمع بأنماط سلوكیة ممیزة تجعل منه نموذج مخالف لكل المجتمعات وتتمثل هذه األنماط  یشتهر       
  السلوكیة أساسا في العادات والتقالید التي یتمیز بها كل مجتمع.

                                                             
1 - Wich l’absentéisme et le sport à l’école (science et sport) 1976, P103-109. 
2 - Oglesby, le sport et la femme de mythe à la réalité, Paris : VIGOT-1982, P149. 

  .1989:بیت الحكمة للنشر والترجمة والتوزیع .ـــــ علم االجتماع الریاضي.ــــ إیاد الغزاوي  ،المصرف لؤي جالل العابد - 3
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 تعتبر العادات والتقالید بمثابة القیم التي تتحكم في مسیرة المجتمع الفكریة وأنماطه المعیشیة واختیاراته فاإلنسان -
  دائما یطمح إلى القیام باألفعال التي یحبذها مجتمعه.

سیوتربویة تؤكد أن الطفل منذ والدته تعمل األسرة على تلقینه العادات والتقالید الخاصة و إن الدراسات الس -
من كأسها منذ نعومة أظافره ألنها تؤخذ بمبدأ من شّب على شيء شاب علیه وخاصة إذا  تشربهبمجتمعه، فهي 

فل أنثى أي أن هذا المبدأ یطبق بصفة صارمة على الفتاة أكثر من الذكر، فمثال نجد الدكتورة النفسیة كان الط
یعمل على تكیفها عقلیا على أن " تؤكد أن نشأة الفتاة في الوسط التقلیدي Enfant d’hier" في كتابها "يرزدوم"

  1.تظهر دائما الخضوع والطاعة

" أن كل الباحثین الذین درسوا األسرة التقلیدیة والمجتمع المغربي، اتفقوا على أنها Lemaire" الباحث "لومیریرى " -
   2.تتمیز بالطابع الباترییاشي

- "Pateriaral Cararcter حیث أن الرجل هو الوحید الذي یملك السلطة كونه یقضي حیاته في الخارج، بینما ، "
لألسرة التقلیدیة المثل في الرزانة من المبادئ الرئیسیة  البیت هو میدان خاص بالمرأة فقط، وهذا یعتبر واحد

فتاة تتربى وتتكیف في طفولتها وخاصة في مرحلة البلوغ على أن تظهر دائما بالخضوع والطاعة وفق لالنسویة، فا
  3.التعرف إلى دور األنثى التقلیدي، وهذا النوع من التنشئة االجتماعیة یعوق المرأة في تحقیق ذاتها

  العقلیات:  4-2

إن األسرة التقلیدیة التي یتكون منها المجتمع الجزائري في األغلبیة مبنیة على أساس التفرقة والتمییز بین  -
الجنسین سواء كان في المعاملة أو في أعمال أخرى، هذا التمییز تعلمه األسرة ألفرادها منذ الصغر عن طریق 

  4.التربیة التي تنتقل من جیل آلخر
ُستقبل الولد بفرحة كبیرة وتقام احتفاالت كبیرة كما یظهر إن األس - رة الجزائریة تفضل الذكور على البنات حیث ی

كذلك التمیز في ألعاب األطفال أین تعطى حریة تامة للذكر في تعبیره البدني فهو یجري، یقفز، یصرخ بینما البنت 
ا من فضاء اللعب لتخل في العالم النسوي.   تسحب باكرً

كل المظاهرات البدنیة  قیفة الفتاة هي مجموعة من االمتناعات خاصة أثناء المراهقة فهي تحاول تو فتربی -
  والنفسیة، وهذا یبقى مرسخ في شخصیتها.

منذ والدته فكیف یمكن أن نتكلم عن التغییر البدني  ، الطفل ملك المجتمع واألسرة1980) نوشاتفبیوتحسب ( -
  5.في مثل هذه التنشئة االجتماعیة وخاصة عند الفتاة والممارسة الریاضیة

  

                                                             
1 - Naffissa Zerdoumi, Enfant d’hier P.E.D masper Paris, 1970, Page 189. 

  .118، 1998 .ـــ، جامعة الجزائر، معهد التربیة البدنیة والریاضیة7 .ـــ العدد،المجلة العلمیة للتربیة البدنیة الریاضیة - 2
  .248ص  .ــ 1984 :دار النھضة العربیة للطباعة والنشربیروت  .ــ األسرة والحیاة العائلیة.ــ الخولي ء سنا - 3
  .20مجلة الوحدة) ص  43(عدد  ،الصداقة بین الجنسین في المجتمع الجزائري بین الرفض والقبول .ــدلیلة رحمون - 4
  .116السابق، ص  المرجع .ــالمجلة العلمیة والریاضیة - 5
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  المستوى التعلیمي والثقافي لألولیاء: 5-2

وبمعنى المستوى التعلیمي یكون نتیجة التعلم وهو یمیز الفرد المتعلم عن غیره، تعریف المستوى التعلیمي:  5-21-
  1.اكتساب التعلیم أوضح الفرد الذي وصل إلى المستوى العالي من المعارف، ومعناه أیضا

والمستوى التعلیمي في علم التربیة یعني جزء من فعل متقن یهدف إلى تعلم وضع المعارف والقدرات العقلیة تحت 
 2.التمرین والتطبیق، ویعني أیضا المستوى الذي وصل إلیه األشخاص المتعلمین

  المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین: 2-5-2

یؤثر المستوى التعلیمي للوالدین في مواقفهما نحو الریاضة والدور الذي یمكن أن یلعبه في الراهنة أو المستقبلیة  -
لألبناء، بحیث أن المستوى التعلیمي للوالدین یجعلهما یوظفان معاملتهما ومعارفهما وتجاربهما في شكل أسالیب 

 3.أو البنت االبنوسلوكات أثناء تعاملهما مع 

مستوى التعلیمي والثقافي لألولیاء له أثر ال یستهان به في تنشئة الفتاة تنشئة ریاضیة، إذن وجود أولیاء إن ال -
 مثقفون واعون بأهمیة الریاضة، یعني توفیر جو مالئم لتحقیق مستوى ریاضي أفضل للفتاة سواء كان هذا یفهم

بجدیة مادیة والمعنویة وفي غیاب هذه الشروط یظهر الحالة النفسیة االنفعالیة للممارسة، أو بتوفیر المستلزمات ال
 ممارسة الفتاة للریاضة بصفة واضحة وجلیة.

نحو أهمیة الریاضة في حیاة الفرد والمجتمع وأن األولیاء الذین یولون  اآلباءوللتعلیم دور مهم وأثر بالغ في وعي  -
الذي نشأت فیه قصد المشاركة في النشاط  أهمیة كبیرة للثقافة والتعلیم، ال یمنعون بناتهم من مغادرة البیت

 4.الریاضي

  األسباب النفسیة: 6-2
أثناء احتكاك الطفل باآلخرین، یعرف الخجل بأنه شكل من أشكال الخوف یتمیز باالضطراب الخجل:  1-6-2
دائما بواسطة الناس ولیس بواسطة الحیوانات أو األشیاء أو المواقف، إن الطفل یخجل ألن الناس  یستثار فالخجل

ا أو قوة منه وقد یشعر الطفل بالخجل عند وجود شخص واحد أو عدد من  غیر مألوفین لدیه أو ألنهم أكبر سنّ
  5.األشخاص

  أسباب ظهور الخجل عند الفتاة: 6-22-

  إن نمو الثدیین واألرداف، ونعومة واستدارة الحوض لدى الفتاة یؤدي بها إلى الشعور بالخجل. -

                                                             
1 - Paul Faulique, Dictionnaire de la langue pédagogique, Paris, Page 129. 
2 - Fermardnathen, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Page 313. 

  .176ص  .ـــ1971دار المعرفة: القاهرة،  .ــــفي علم النفس .ــــسعد جالل المربي - 3
  .67ص  .ــ 1989دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر  .ــأھداف التربیة وطرق تحقیقھا .ــأبو فجلة غیاث -  4
  .100ص  .ــ 1986 :مكتبة الھالل، بیروت  .ــوالخجلالقلق  .ــمصطفى غالب - 5
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من ید الفتاة ویزید اآلنیة  تسقطعن سرعة النمو الجسمي أن یختل التآزر في حركات المراهقة فقط  وهذا ینتج -
ا یزید من شعورها قد تتسم وتبدأ تعلیقات المحیطین بها على هذه التغیرات والتي  الطین بلة باالستهزاء والسخریة، ممّ

خفاء األعضاء التي ظهرت لدیها   1.بالخجل والرغبة في التواري وإ

  تأثیر الخجل على الفتاة: 3-6-2

  الخجل یقلل من نشاطات الفتاة الجماعیة وبما فیها الریاضة كما یقلل من شعبیتها. إن -

حالة جبن عام یجعل الفتاة مترددة في القیام بأي شيء جدید أو إن الخجل إن أصبح مستمرا وثابتا یؤدي إلى  -
  غریب.

م وهذا بحجم نشاط الفتاة ویضع عندها القدرة على  - إن الخوف والخجل من أي شيء جدید یمكن أن یعمّ
  2.االبتكار

  الخوف: 6-24-

میذة عندما یتسبب مؤثر یتمثل في نوع من االضطراب النفسي الذي یصاحب انفعال نفسي وجسدي ینتاب التل      
  .3تحس بالخطر كاإلصابات الریاضیة، والخوف واحد من المیكانیزمات للحفاظ على الذاتخارجي یجعلها 

اء بعض التغیرات التي تطرأ على الفتاة في مختلف الجوانب في مرحلة المراهقة، حیث  حیث ینتج الخوف من جرّ
  متصلة بالمرحلة.یستمر ویتطور مما ینجم عنها بروز مخاوف جدیدة 

  أسباب الخوف عند الفتاة: 6-25-

  4.تخاف الفتاة من القفز واللعب العنیف وذلك لتفادي تمزق غشاء بكرتها -

  تخاف كذلك من المخاطر أو الحوادث التي تسبب لها إعاقة دائمة أو مرض أو موت. -

  الحمل أو الوالدة. اعتقادها بأن االشتراك المجهد لها في الریاضة قد یؤدي إلى مشكالت في -

  اعتقادها بأن المشاركة المكثفة في الریاضة تتسبب متاعب في الحیض. -

                                                             
  .87ص  .ــ 1984سنة : دار النھضة العربیة، بیروت  .ــ معلم علم النفس .ــ دكتور عبد الرحمان العیساوي  - 1
  .369ص  .ــــ1988.ــــ علم النفس التكویني .ــإبراھیم حنا، صباح یوسف - 2
   .219ص  .ــــ2004 :دار زهرانعمان، األردن،  .ــــعلم النفس النمو، الطفولة والمراهقة.ـــــ الزغبيالدكتور محمد أحمد  - 3
  .88ص .ـــــ1980 :الكتب، العرض والقلق ـــــ.الفر ویديأصول علم النفس  .ــــكالفن هول -3 
  .276ص  .ــــــ1980 :العربیةالنهضة دار  بیروت،.ـــــ  القیم والعادات والتقالید االجتماعیة .ــــوزیة دیابف - 4
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 المرأةاعتقادها بأن استمرارها في ممارسة الریاضة تؤدي إلى نمو الجسم بشكل عضلي غیر مناسب لصورة  -
  االجتماعیة.

  1.لضرروأخیرا اعتقادها بأن مشاركتها في العدید من األنشطة یصیب صدرها با -

  عدم الثقة بالنفس:  6-6-2

ونظرا ألنها تفشل في بوجه عام إلى اإلقالل من ثقتها بنفسها بسبب نقص إقناعها بقدراتها الخاصة، تمیل الفتاة  -
يالتعویض بنفسها فإنها  نمطا لتجنب المخاطرة، ونظرا ألن دافعها مواجه من اآلخرین، فإنها تفشل في وضع  تنمّ

أهداف لنفسها والتخطیط من أجل تحقیق هذه األهداف والنتیجة دافع ضعیف اإلنجاز، وألنها تفشل في وضع 
شعورها الذاتي  نقص اإلنجاز في دیباعو األهداف والخطط فإنها ال تبحث وال تستعد وبالتالي فهي ال تنجز شیئا، 

  .2بالنقص ویقودها إلى الموضع الذي بدأت منه

  األسباب الفیزیولوجیة: 7-2

أن الجسم هو رمز الذات على ذلك فعندما تحدث تغیرات أو إضافات جسمیة یصبح  )Zakharyزاكاري (یقول  -
من الضروري أن تغیر الفتاة فكرتها عن ذاتها الجسمیة، والمعتاد أن یكون التكیف صعبا لحقیقة جسمیة جدیدة 

ر الشاب الجید، ویشبه موقف المراهقة في هذه الحالة موقف الناضجة التي تجد نفسها تزداد في الوزن وتفقد مظه
ظروف المراهقة التي تواجه تغیرات تبدو أنها خارجة عن التحكم،  نفسالعجز الجسمي، وهي تقریبا ویتراكم لدیها 

إذ یكون هناك عامل إضافي وهو قیم المراهقة  وربما یكون تكیف المراهقة لهذه التغیرات أصعب من تكیف البالغة
  تدفعها إلعطاء قیمة زائدة ألهمیة تلك التغیرات الجسمیة وتكون أقل استعداد لقبول التغیرات الحادثة.

  Ego-identityما كانت المراهقة تواجه تطورات فیزیولوجیة في داخلها تهدد صورتها الجسمیة ووحدة ذاتها لو  -
  .3كینونتهافإنها تصبح مشغولة بالطریقة التي تبدو بها في أعین اآلخرین بالمقارنة بشعورها عن 

وقتنا من خالل كل ما تم الحدیث عن النشاط الریاضي لدى المرأة نستطیع القول أن هذا األخیر أصبح في  -
صحیة والنفسیة والعقلیة، وبالتالي نجد كل ألهمیته البدنیة واالجتماعیة وال ورئیسي في الحیاة الیومیة الراهن جزء هام

فرد من األفراد یتجه إلى ممارسة نشاط ریاضي معیّن وهذا إلشباع رغباته وحاجیاته إما داخلیا أو خارجیا، ففي 
مجتمعنا هذا نجد العدید من النساء یتجهن إلى ممارسة معظم األنشطة الریاضیة بصفة عامة، ومجموعة الدوافع أو 

  ساسیة أو الرئیسیة التي تقف وراء هذا السلوك سواء كانت داخلیة أم خارجیة.المحركات األ

  
                                                             

  .95ص  .ــــ1978الكویت،  .ــــالریاضة والمجتمع .ــــأمین أنور الخولي -1
  .141ص  .ـــــ1992سنة  :دار المعرفة الجامعیة .ـــــاألسرة والمجتمع .ــــدكتور سناء الخولي - 2
  .61-60ص  .ــ 1980 :دار البحوث العلمیة، الكویت.ــ الطبعة األولى ــ.سیكولوجیة المراھقةــ .سعدیة محمد علي بھادر - 3
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  نظرة الدین اإلسالمي للممارسة الریاضیة: 8-2

في الواقع أن الدراسات في میدان الریاضة في منهج اإلسالم كانت قلیلة بالمقارنة مع الحضارات األخرى  -
ى افتقارها ت مما أدى بالمجتمعات العربیة إلبفن التصویر والنح(الرومانیة، اإلغریقیة) ألن المسلمین لم یهتموا 

  وأولت له االهتمام الكبیر مثل الدین اإلسالمي. باإلنسانبالثقافة الریاضیة في حین ال توجد حضارة أو دیانة اهتمت 

كما اعتبرت الریاضة من مقومات النظام االجتماعي متداول في الحیاة الیومیة وذلك منذ عهد الرسول (ص)  -
فاإلسالم كرم هذا وهي تحمل في طیاتها كل معالم النظام االجتماعي وهي معروفة ومقبولة بین غالبیة الناس، 

ق وجعله خلیفة اهللا في أرضه وهذا اإلنسان الذي كرمه اهللا سبحانه وتعالى له جوانب مختلفة االنفصال بینهما المخلو 
    1.فهو جسد وروح وعقل وحواس ونفس

وتعتني التربیة اإلسالمیة بالجسد في سبیل تكوین وبناء اإلنسان الصالح حیث أن انخفاض القدرة الجسدیة یؤدي  -
بالتربیة الجسدیة تنمیة العضالت والقدرات الجسمیة بحیث تكون  لى العمل ولیس المقصودإلى انخفاض القدرة ع

قویة بل إعداد الجسم كله إعدادا سلیما، وبهذا تؤكد على الریاضة البدنیة وتهتم التربیة اإلسالمیة بالجید عن طریق 
نظافة العامة أو الوقایة من األمراض التربیة البدنیة والریاضیة كما تهتم كذلك بالجانب الصحي سواء من حیث ال

المختلفة، هكذا فإن التربیة اإلسالمیة تهتم بالتربیة الریاضیة وبالنظافة العامة وتسعى إلى تكوین وتنشئة الجسم 
   2.صحیاً 

أساسیة اإلنسان حیث كانت األنشطة  لحاجةومن مظاهر اهتمام اإلسالم بالجسم اإلنساني هي الحركة الریاضیة  -
م الحركیة لّب التربیة الجسمیة وتظهر لنا خالل التشریعات  ّ واألحادیث الشریفة، حیث یقول الرسول (ص) " الله

  عافني في بصري".

ن لعینك علیك حق".   وتعمیما لذلك یقول أحد الصحابة: " إن لجسدك حق علیك وإ

عدید من األنشطة الریاضیة وشارك في مسابقات فكان قدوة المسلمین في ولقد ورد عن الرسول (ص) أنه مارس ال -
إلى ممارستها وحث المسلمین على التمسك بها فیقول:" المؤمن القوي خیر من المؤمن  دعيهذا المجال كما 

  الضعیف في كل خیر".

  ا الرسول (ص):ومن أنواع الریاضات التي مارسه 3كما أقرّ الرسول (ص) المنافسة الریاضیة الشریفة -

  سباقات الخیل واإلبل حیث تجري بطریقة منظمة ومحكمة. -  

                                                             
  .1996 :دیوان المطبوعات الجامعیة .ــالتربیة العائلیة في اإلسالم .ــالعربي بختي - 1
  .1982 :فلسفة التربیة اإلسالمیة في القرآن الكریم .ــعلي خلیل - 2
  .56ص.ــ  1996 :دار المعارف، مصر .ــ تاریخ التربیة .ــمصطفى أمین - 3
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 اآلیة الرمي: عن عقبة بن عامر أن الرسول (ص) قرأ اآلیة: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" (سورة األنفال -  
  هي الرمي ثالث مرات.) قال أن القوة  60

السباحة حیث احتلت مكانه بارزة في األحادیث النبویة الشریفة فوردت أحادیث متعددة حتى أن الرسول  ریاضة -  
  (ص) جعل تعلیمها حق من حقوق األبناء على اآلباء.

  ریاضة المبارزة. -  

  ریاضة المصارعة. -  

  ریاضة رفع األثقال. -  

تداول في الحیاة الیومیة وهي معروفة ومقبولة وشائعة وبهذا اعتبرت الریاضة من مقومات النظام االجتماعي الم -
  بین غالبیة الناس.

لقد ورد على لسان الشیخ محمد الغزالي :" أن عنایة اإلسالم بالریاضة تتبع من العنایة لجسم اإلنسان، فإن  -
  الروح والقلب على حساب حرمان الجسد وضعفه". یزكي اإلسالم یهتم جسما وعقال فهو ال

  أن الجسد الصحیح القوي هو الذي یحسن االستمتاع بما في الحیاة من متعة وجمال وزینة. كما -

   1.فعلى المسلم أن یمارس الریاضة لمواجهة الفراغ والوقایة من األمراض والتعود منذ الصغر على التمرین البدني -

خب والكلمة الجارحة ومنذ عهد الرسول (ص) وجد التنافس الریاضي والحكم وتوزع الجوائز، كما م - نع فیها الصُّ
ویرعى فیها حدود اهللا ویتقي الشبهات (مالبس شبه عاریة إلى العري في المصارعة أو السباحة المختلطة بین 

قویة في القرآن  أسانید الجنسین ومن هنا كل الدالئل تشیر إلى اعتبار الریاضة اإلسالمیة نظام اجتماعي موجود له
  .)والسنة

لنا أن التربیة البدنیة احتلت مكانة بارزة في من خالل استعراضنا للتربیة البدنیة في النهج اإلسالمي یتّضح  -
التشریعات اإلسالمیة من خالل اآلیات واألحادیث، حیث اهتم اإلنسان من جمیع الجوانب الجسمیة العقلیة، 

ا صحیًحا وس ا عن الریاضة النسویة في اإلسالم فهل االجتماعیة، النفسیة والخلقیة وذلك لینموا نموً ا أمّ ا وقویً لیمً
م    على الفتاة الممارسة الریاضیة.یحیّزها أم أنه مثلما ترى بعض المجتمعات أن اإلسالم حرّ

  الممارسة الریاضیة النسویة في اإلسالم: 9-2

مت المرأة وأعطتها االجتماع       یة الالئقة بها، ففي كل المجتمعات یعتبر الدین اإلسالمي الدیانة الوحیدة التي كرّ
  .بالدنیویةالتي سبقت ظهور اإلسالم لم تكن المرأة تتمتع بنظرة محترمة وكانت مكانتها االجتماعیة تتصرف 

                                                             
  .1987 .ــالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم - 1
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لم ترد آیة أو حدیث بمنع الفتاة من الممارسة الریاضیة، فاهتم اإلسالم باإلنسان ذكرا أو أنثى بل لم یرد أي  -
كل مرحلة من  يم دین الكمال والجمال فمن الخطأ أن ال تمارس المرأة الریاضة ففتخصیص بالعكس، فاإلسال

  مراحل نموها في أشد الحاجة إلى هذه التمرینات الریاضیة.

  فماذا عن الممارسة النسویة الریاضیة؟ -

دین الكمال والجمال: "الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا" (سورة  اإلسالم -
  .)02المائدة، اآلیة 

  من خالل هذه اآلیة الكریمة یتضح لنا أن اإلسالم اعتنى بكل الجوانب ولم یترك أیة شاردة إّال أوضحها لنا. -

زه الشرع.فالممارسة الریاضیة النسویة مسموح لها لك -   ن في المحیط الذي یحیّ

  ) أنه كان یسابق عائشة رضي اهللا عنها.صوقد ورد عن الرسول ( -

حم ولموعن عائشة قالت خرجت مع النبي (ص) في بعض أسفاره وأنا جاریة  - فقال للناس  أبدن لم أحمل الّل
  فسبقته. فسابقتهتقدموا، فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك 

ركة كل من أم سالمة وأم عمارة في المعارك وكیفیة استعمالها للخنجر والسیف نالحظ من خاللها كما أن مشا -
     القوة التي یتمتعن بها.

قاعات خاصة للنساء بعیدة عن االختالط حیث تتمكن الفتیات من ممارسة أي نشاط ومن الواجب تخصیص  -
  صرفها عن القیل والقال وكثرة السؤال.تفضله للحفاظ على صحتها وتعیینها على أداء واجباتها وت

ومن هنا نرى أن الفروق بین الرجل والمرأة هي الفروق الوظیفیة ولیست الفروق اإلنسانیة، حیث یؤكد القرآن  -
الكریم عدة آیات كریمة عن هذه المساواة اإلنسانیة األصلیة بین الرجل والمرأة فكل منهما إنسان كامل اإلنسانیة 

  واحدة وهذه المساواة تشمل الجوانب الرئیسیة التالیة:ألنهما من نفس 

  حق الحیاة. -  

  حق التعلیم. -  

  .1حق التملك بشخصیة كاملة ومستقلة -  

  

  

                                                             
  .1987 :، مكتبة الرحابلمحات نفسیة في القرآن الكریم .ــعبد الحمید محمد الھاشمي -  1
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  المشاركة الریاضیة النسویة في الجزائر: 10-2

في هذا  بصماتهارغم كل العراقیل التي اصطدمت بها المرأة في مجال الریاضة إال أنها استطاعت أن تضع       
فتاریخ المشاركة النسویة یرجع إلى الفترة االستعماریة حیث أن المیدان وأن تشرف الریاضة الجزائریة النسویة، 

ا الرجل تواجده یكون في الحقل بما أن  ا بین الرجل والمرأة فمكانتها داخل البیت، أمّ م في العمل یظهر جلیً التقسی
لكن الفترة االستعماریة لزراعة والمرأة مبعدة تماما على الحیاة الخارجیة، الجزائر في تلك الفترة كانت معتمدة على ا

ا النوع الثاني للمشاركة  ها أن تقوم مثلها مثل الرجل بتمرینات ریاضیة باستخدام البنادق وركوب الخیل، أمّ ألزمت
التي كانت تعرف بالفلكلور في األعیاد ة شعبیةلا النسویة في النشاطات البدنیة فقد كانت مقتصرة على الرقصات

والمناسبات وعند االستقالل وجدت الجزائر القطاع الریاضي یتخبط في عدة مشاكل النقص التام في التأطیر أما 
    المنشآت الریاضیة تكاد تكون منعدمة. 

رق النسویة في ریاضیة حیث برزت بعض الفمن هنا بدأت الدولة باالهتمام بهذا القطاع بإنشاء فدرالیات  -
الریاضات النسویة تتحرك وسجلت نتائج معتبرة انتهت بمشاركة عدة ریاضات في منافسات األلعاب اإلفریقیة التي 

بحیث تحصلت فتیات كرة الید وكرة الطائرة على المیدالیات الذهبیة كما أن المشاركة  1978احتضنتها الجزائر سنة 
  .1980ولمبیة سنة في األلعاب األ بوضعینالجزائریة سكینة 

إال أن األوضاع السیاسیة واألمنیة التي مرت بها الجزائر خالل العشریة السوداء كانت المرأة األكثر استهدافا،  -
بحیث تراجعت الكثیر من الفتیات عن الممارسة الریاضیة وانسحابها من الفرق الریاضیة حتى مادة التربیة البدنیة 

  والریاضیة عرفت تراجعا كبیرا.

كما استطاعت الفرق النسویة أن تبرز على المستوى الدولي وألغیت هذه المادة في كثیر من المؤسسات التربویة،  -
، كذلك فریق كرة الید الذي فاز بالكأس 1995والوطني كفریق المولودیة لكرة الطائرة حیث فازت بالكأس سنة 

حراز العداءة الجزائریة في "األلعاب 1997العربیة سنة  في ألعاب القوى على المیدالیة  2000األولمبیة سیدني" ، وإ
  الذهبیة.

الجزائریة إال أن الریاضة النسویة تبقى مهمشة وحبیسة أدراج وأمام كل هذه االنتصارات التي حققتها المرأة  -
  عدد من الفروع التي كانت تنشط بها اإلناث. فیقالمسؤولین، حیث ذهبت بعض األندیة الوطنیة إلى تو 
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 خالصة: 

حیث مازالت تعرف تهمیشا ومازال ، الجزائري تحلیل حول مكانة المرأة في المجتمع  من خالل ما تقدم یمكن إعطاء
قل وان دور الجنس االنثوي یعتبر أدورها مقتصرا على االنجاب والتربیة ومكانتها داخل البیت  أنینظر الیها على 

هذا بالرغم من تحقیق المساواة بن الذكر  معظم المجتمعات العربیة،قیمة من دور جنس الذكر في مجتمعنا غیر 
في المجتمع بجعلها في مرتبة ثانویة وهذه المرتبة التي ال  المرأةوالتنكر اكثر لدور  واالنثى في الحقوق والواجبات،

ن میدان الریاضة ع إماالجزائریة التي اثبتت جدارتها في كل المیادین،  المرأةیجب ان ال تكون ابدا من نصیب 
االجتماعیة والثقافیة ونتیجة  لألوضاعالنسویة وما تعرفه من تراجع مقلق ادت بانسحاب العدید من الریاضات نتیجة 

والدین االسالمي یتنافى مع هذه الممارسة  هذا المیدان خاص بالذكور وان العادات والتقالید أنترى  لذهنیات تقلیدیة،
لفتاة بین مد وجزر فهي إما أن تنصاع لما یملیه علیها المجتمع واما أن تخوض هذا الریاضیة النسویة مما جعل ا

  .المیدان بغض النظر عن النتائج التي تنجر عن هذا الموقف
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  تمهید: 

بعد محاولتنا لتغطیة الجوانب لنظریة للبحث سنحاول في هذا الجزء أن نحیط بالموضوع بالجانب التطبیقي 
سنقوم أساسا في هذه الدراسة  –سنة الرابعة  –تلمیذات الطور المتوسط بدراسة میدانیة عن طریق استبیان وزع على 

المیدانیة باختبار الفرضیات التي وضعناها لتأكیدها أو نفیها، فاستعملنا في ذلك المنهج الوصفي لجمع المعلومات 
    .الخاصة بالموضوع

بیة ر بحوث التو النفسیة بصفة عامة و العلوم االجتماعیة والتربویة  المعاصرة في مجال ةتتجه البحوث المیدانی
  الریاضیة بصفة خاصة إلى التركیز على الدراسة المیدانیة.البدنیة و 

ذه النتائج من أجل الحصول على هدف إلى الحصول على نتائج علمیة و ذلك أن البحوث المعاصرة تهو 
الباحث كل العنایة وتكون وحدات یعتني بها القیاس في التربیة الریاضیة، لذلك یجب أن نحتاج إلى االختبار و 

  غیر قابلة لالختالف.ومناسبة للغرض و  االختبار التي یستخدمها دقیقةالقیاس و 
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  :الدراسة االستطالعیة -1- 4

على  الحصولمن أجل  ،بعض متوسطات بلدیة البویرةإلى  تنقلنامن خالل  االستطالعیةقمنا بالدراسة 
عوامل إهمال الفتیات لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في بدراستنا حول أسباب و مات الخاصة بعض المعلو 

بعض المعلومات د تلمیذات السنة الرابعة متوسط و كذلك حول عدو  المتوسطویة لدى تالمیذ الطور المؤسسات الترب
االستبیان كما تمت  ستماراتا تقدیما للتواصل مع التلمیذات و هذسطات، التي سهلت من مهمة تنقلنا إلى هذه المتو 

  خاصة بمالئمة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته. ستطالعیةا

  : المنهج المتبع -2- 4

نظرا من هذا المنطلق و حث وأهدافها و إن مناهج البحث تختلف في البحوث االجتماعیة باختالف مشكلة الب
المالئم لدراسة هذه الظاهرة كما أنه یعتمد على لطبیعة موضوعنا ارتأینا أن نعتمد على المنهج الوصفي ألنه المنهج 

  وصف ما هو كائن في الواقع.

  متغیرات البحث:  -3- 4

یر المستقل قیم متغیرات أخرى لها عالقة به، وحدد المتغ: هو الذي تتوقف قیمة على المتغیر المستقل -4-3-1
  : أسباب إهمال الفتیات.هوفي بحثنا الحالي و 

بمعنى ذلك أن الباحث یحدث فیها متغیرات أخرى، و هو الذي تتوقف قیمته على قیم و : المتغیر التابع -4-3-2
: حدد في بحثنا كاآلتير التابع، تعدیالت على قیم المتغیر المستقل، تظهر نتائج تلك التعدیالت على قیم المتغی

  الریاضیة.ممارسة التربیة البدنیة و 

  مجتمع البحث:  -4-4
الذین یكونون موضوع مشكلة البحث  ،األحداث أو األشیاءهو جمیع األفراد و ف مجتمع البحث إذا كان تعری

  كما أنه یشمل مجتمع البحث على النقاط التالیة: 
 األصلي. أفراد المجتمعأن یشمل جمیع  -
 صحیحة.البیانات تكون  -
 مراعاة عدم تكرار األشخاص أو بعض عینات البحث. -

، الذي یقدر عددهم متوسطات بلدیة البویرة لبعض –سنة رابعة  –سط تمثل مجتمع بحثنا في تالمیذ الطور المتو    
  تلمیذة. 900: تلمیذ وعدد اإلناث هو 765: حیث عدد الذكور هو ،تلمیذ 1665: اإلجمالي 
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  :عینة البحث -4-5
هي تعتبر جزء من الكل، بمعنى أنه ي تجمع منه البیانات المیدانیة و وهي عبارة عن مجتمع الدراسة الذ

تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع، على أن تكون ممثلة للجمیع  الذي تجرى علیه الدراسة، فالعینة إذا هي جزء أو 
  .1نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي 

أي العینة لبسیطة ا تطلعنا للموضوعیة في النتائج تم اختیار العینة بالطریقة المقصودةونظرا لطبیعة بحثنا و 
تلمیذة من مجموع تلمیذات السنة الرابعة  135تم اختیار القصدیة، تمثلت في تلمیذات السنة الرابعة متوسط، حیث 

 باعتبارهاهي نسبة مقبولة في البحث و  %15تلمیذة، حیث كانت نسبة هي  900ـ متوسط لبلدیة البویرة حیث قدر بــ
  .الجدول اآلتي یوضح عینة البحث لبعض متوسطات بلدیة البویرةو  تفوق الحد األدنى لتمثیل البحث

  
  عدد التلمیذات  اسم المتوسطة

  36  متوسطة سلیمان سمیلي 

  47  متوسطة قویزي السعید 

  52  متوسطة عقو محند أولحاج

  135  المجموع
  

  یوضح عینة البحث :)01(جدول رقم 
   :مجاالت البحث - 4-6
  تلمیذة. 135من تلمیذات السنة الرابعة متوسط الذي بلغ عددهم % 15نسبة: المتمثل في المجال البشري - 6-1- 4
  : لقد ارتأینا في بحثنا هذا إلى إجراء الدراسة المیدانیة على مستوى متوسطات بلدیة البویرة.جال المكانيالم - 6-2- 4
البحث في الجانب النظري، أما فیما : تم إجراء البحث منذ أواخر شهر نوفمبر عن طریق المجال الزماني - 6-3- 4

 . 2015أفریل 16و 15 لاالستمارات على التلمیذات خال یخص الجانب التطبیقي فقد تم توزیع
  
  أدوات البحث:  -7- 4

  وسائل جمع البیانات: - 1- 4-7

من للتحقیق حول الرأي العام، و في هذا البحث اعتمدنا على تقنیة االستبیان الذي یعتبر من أنجح الطرق 
جمع المعلومات المراد الوصول إلیها  یسهل علیناللتحقق من اإلشكالیة التي قمنا بطرحها، كما  الطرق بسأن

  .الفرضیات السابقةانطالقا من 

                                                             
  .119ص .ــ 2002 .ــ1ط  ــ.تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ــــــ.رشید رزواتي 1
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ن طریق سلسة من األسئلة یتم ذلك عاعلى المعرفة المرغوب فیها، و  یعتبر االستبیان أداة مقننة للحصولو 
  1األفراد المعنیین بموضوع الدراسة.تصمیمها، یطلب اإلجابة من طرف 

هو موجه إلى و  الخانة المختارة داخل) Xبعالمة (یجاب علیها  ل،سؤا22یتضمن االستبیان قائمة تضم و 
  أفراد العینة من أجل الحصول على معلومات حول الموضوع أو المشكلة المراد دراستها.

  : االستبیان صدق -8- 4

ا أعد لقیاسه، كما یقصد بالصدق شمول االستبیان لكل االستبیان یعني التأكد من أنه یقیس م صدق
العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة ووضوح فقراتها من ناحیة أخرى، بحیث تكون مفهومة لكل من 

  2یستخدمه.
لقیاسها، و یعتبر الصدق من وضع  كما یقصد بصدق االستبیان هو أن یقیس االختبار بالفعل للظاهرة التي

  ، حیث أنه شروط تحدید صالحیة االختبار.م المعامالت ألي مقیاس أو اختبارأه

  تحكیم االستبیان: -9 -4

تقنیات النشاطات البدنیة معد علوم و  على أساتذة من، صة بالتلمیذاتحیث تم عرض استمارة االستبیان الخا
تجربتهم المیدانیة في المجاالت الدراسیة ومناهج البحث لهم بمستواهم العلمي، و هود ، مش بجامعة البویرة الریاضیةو 

أو ذلك لمراعاة امكانیة توافق العبارات بالمحاور، كذلك الفرضیات بالمحاور، كذلك حذف و  العلمي، بغرض تحكیمه
علوم وتقنیات  أساتذة من معهدمن طرف أربع أي عبارة من العبارات حیث تم تحكیم استبیان دراستنا  عدیلوتإضافة 

  النشطات البدنیة والریاضة جامعة البویرة.
 .منصوري نبیل  األستاذ -
 .عبد اهللالوناس ااألستاذ  -
 .ابن حامد محمداألستاذ  -
 فتحي. ستاذ یوسفياأل -
  .سلیمان نوسی الاألستاذ  -

  :الوسائل االحصائیة - 10 -4
هذه التقنیة ن من حساب النتائج بشكل موضوعي وعلمي و حتى نتمك اإلحصائیةلقد تم اللجوء إلى المعالجة        

  .)2اختیار كاف تربیع (كـــاصفي المتمثلة في النسب المئویة و الو  اإلحصاءالمستعملة في بحثنا هذا هي تقنیة 
  

                                                             
  .29ص  .ــ1992 :التوزیعدار الفكر للطباعة و  ،عمان .ــــبحث العلميمنهجیة ال .ـــــمهدى حسن زویلق 1
  .167-168ص .ــ 2002 :مطبع اإلشعاع الفنیةمكتبة و  ، مصر .ــــ1ط .ـــــأسس البحث العلمي .ـــــفاطمة عوض صابر، میرفت علي حجافة 2
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 النسبة المئویة:  - 1
ذلك بعد جمع تكرارات كل في جمیع النقاط المتحصل علیها و  قمنا باستخدام قانون النسب المئویة لتحلیل النتائج

 منها، حیث تم حساب النسبة المئویة بالطریقة الثالثة كالتالي: 
  
  
  

  
 :)2اختبار  كاف تربیع (كــا - 2

النتائج المشاهدة هو من أهم الطرق التي تستخدم عند مقارنة مجموعة من النسبي و ق یسمى اختبار التطاب
أو التي یتم الحصول علیها، كما یسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المتحصل علیها خالل 

یتم حساب االختبار من ة التكرارات الحقیقیة المشاهدة والتكرارات المتوقعة، و االستبیان الموجه للتلمیذات، ذلك بمقارن
 1خالل العالقة التالیة :

  
  
  

  

  : یساوي مجموع العینة على االحتماالتالتكرار المتوقع -
 : التكرارات الحقیقة أو المالحظة.التكرار المشاهد -

، إذا كان العكس لیس هناك دالة إحصائیة) المجدولة تكون هماك دالة 2) المحسوبة أكبر من (كــا2عندما تكون (كــا
 :ولة یجب توفر شرطین هماد) المج2لحساب (كــا أي تقبل الفرضیة إحصائیة

  0.05: التي تساوي  الدالةمستوى  -
 .1 –االحتماالت  :الحریةدرجة  -
  
  
  
  
  

                                                             
  .213ص  .ــ2006 :دار المسیرة، األردن .ــــفي البحث العلمي لإلحصاءمناهج البحث العلمي  .ــــزینة، عبد الحافظ الشایبامل أبو فرید ك 1

التكرار	ة = ــــة المئویــــــــــالنسب
مجموع	العینة

 

التكرار	المتوقع)=  2كــــا مجموع(التكرار	المشاھد
	التكرار	الموقع
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  :خالصة 
ونظرا لطبیعة إن نجاح أي بحث، مهما بلغت الدرجة العلمیة مرتبط بشكل أساسي بإجراء البحث المیدان،     

الرئیسیة المدروسة، كما حددنا في هذا  لإلشكالیةالمناسب التعریف بالبحث ومنهجه المتبع و  مشكلة بحثنا، تطلب منا
ا اخترنا األدوات الالزمة لذلك وفي عملیة تمع البحث األصلي، كمل مجتمثو الفصل عینة البحث التي اخترناها 

  ستبیان الموزع للتلمیذات.تحلیل النتائج المتحصل علیها من االعرض و 
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  تمهید:

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المعالجة و  دقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منهإن أهمیة أي دراسة و 
اإلحصائیة للمعلومات التي تم جمعها عن طریق االستبیان وذلك باالعتماد على الوسائل اإلحصائیة التي 

تمكننا  ،ة الفرضیات التي تمت صیاغتها، من أجل التأكد من مدى صح²كا تمثلت في النسبة المئویة واختبار
  والخروج باستنتاجات. من تحلیل ومناقشة النتائج ومقارنتها بالفرضیات
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 تؤثر سلبا على ممارسة التلمیذة للریاضة )العادات والتقالید ،العقلیات(القیم االجتماعیة السائدة األول:المحور 
  ).الطور المتوسط(

  : )01(رقم ؤال الس
  ؟هل تشجعك أسرتك على ممارسة الریاضة       

  : ؤالالغرض من الس
 األسر تشجع الفتیات على ممارسة الریاضةهل رفة محاولة مع هو ؤالالهدف من طرحنا لهذا الس      

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
    % 82.22  111  نعم

56.06  
  

3.84  
  
01  

  
0.05  

  
  % 17.78  24  ال  دالة

  % 100  135  المجموع

 )01( للسؤال 2یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا): 01( جدول رقم

82%

18%

)01(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم )01(الشكل رقم 

نعم

ال

 
 

  :)01( جدول رقمال ائجنت ومناقشة لیلتح 
  تلمیذاتما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات المن خالل نتائج التحلیل اإلحصائي ك        

من عینة البحث قد  %82.22 فكانت نسبة ؟تشجعك أسرتك على ممارسة الریاضةهل  :)01(حول السؤال رقم 
كل مثل ما هو موضح في الش %17.78المتمثلة في  "ال"بـ بنأج تلمیذات اللواتيمقارنة بنسبة ال "نعم" ـأجابوا ب

عند  3.84 المجدولة التي كانت قیمتها  أكبر من قیمة وھي 56.06 المحسوبة حیث بلغت قیمة ،)01(رقم 
  .01ودرجة الحریة 0.05مستوى الداللة 

دنیة نستنتج أن النسبة الكبیرة من التلمیذات یجدن التشجیع من طرف األولیاء نحو ممارسة التربیة الب االستنتاج:
  والریاضیة، هذا ما یجعلهم أكثر دافعیة نحو الممارسة الریاضیة .
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   : )02(رقم ؤال الس

  ؟یة البدنیة والریاضیة في العائلةهل هناك ممارسین للترب        
  : ؤاللغرض من السا

      .سرةة التربیة البدنیة والریاضیة داخل األكانم محاولة معرفة هو ا لهذا السؤالالهدف من طرحن       

  الداللة  الداللةمستوى   درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
    %69.40  93  نعم

19.27  
  

3.84  
  

01  
  

0.05  
  

  %31.34  42  ال  دالة 

  %100  135  المجموع

    ).02(للسؤال 2ب المئویة وقیم كایمثل التكرارات والنس): 02( جدول رقم                                 

69%

31%

)02(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 02(الجدول رقم 

نعم

ال

  
      

  ): 02الجدول رقم ( ائجنت لیل ومناقشةتح
 تلمیذاتكما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي      

من عینة  % 69.40 فكانت نسبة ؟ائلةعیة والریاضیة في الهل هناك ممارسین للتربیة البدن :)02(حول السؤال رقم 
 )02(مثل ما هو موضح في الشكل رقم ،"ال"بـ  بقیة الفتیات أجابوا من  %31.34و "نعم" ـالبحث قد أجابوا ب
ودرجة  0.05عند مستوى الداللة  3.84 المجدولةوهي أكبر من قیمة  19.27المحسوبةحیث بلغت قیمة 

  .01الحریة 
اغلب الفتیات یوجد في عائلتهم من یمارس الریاضة هذا ما یجعلهن یمیلون إلى ممارسة  نستنتج أناالستنتاج: 

    بخالف الفتیات األخریات. ،الریاضة
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  ):03رقم (ؤال الس

   ؟ارسة المرأة للتربیة البدنیة والریاضیةهل توافقین على مم       
  : ؤالالغرض من الس

  .ما توافق التلمیذات على ممارسة المرأة للتربیة البدنیة والریاضیة إذامعرفة  ؤال هوالهدف من طرحنا لهذا الس      

  اللةالد  مستوى الداللة   درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
    % 68.89  93  نعم

19.27  
  

3.84  
  
01  

  
0.05  

  
  % 31.11  42  ال  دالة

  % 100  135  المجموع
 ).03للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا03جدول رقم (

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ): 03ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح

لنسبیة تبین لنا إجابات الفتیات موضحة في الجدول والدائرة ا كما هي ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي       
من %   68.89نسبةفكانت  ؟هل توافقین على ممارسة المرأة للتربیة البدنیة والریاضیة ):03حول السؤال رقم (

 حیث بلغت ،)03(هو موضح في الشكل رقم  كما "،الأجابوا بـ " % 31.11 نسبةو " نعم"ـ عینة البحث قد أجابوا ب
 0.05عند مستوى الداللة  3.84 المجدولة التي كانت قیمتهامن قیمة  كبروهي أ 19.27المحسوبة   قیمة

  .01الحریة ودرجة 
من خالل تحلیل نتائج االستبیان نستنتج أن النسبة الكبیرة من التلمیذات ال یمانعن عن ممارسة الفتاة  االستنتاج:

  ة والریاضیة بخالف النسبة األخرى الرافضة لممارسة الفتاة التربیة البدنیة.للتربیة البدنی
  
 

69%

31%

)03(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 03(الشكل رقم 

 نعم

 ال
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   ): 04رقم (ؤال الس

  ؟یشجعك محیطك االجتماعي على ممارسة الریاضة هل        
  : ؤالالغرض من الس

ربیة للتممارسة الفتاة  هو معرفة ما ان كان المحیط االجتماعي مشجع على ن طرحنا لهذا السؤالالهدف م     
  .البدنیة و الریاضیة

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة   التكرار  اإلجابة
    % 75.56  102  نعم

35.27  
  

3.84  
  
01  

  
0.05  

  
  % 24.44  33  ال  دالة

  % 100  135  المجموع
  ).04للسؤال( 2وقیم كا ): یمثل التكرارات والنسب المئویة04جدول رقم (

  
  

76%

24%

)04(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 04(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  
                        

  ):04مناقشة نتائج الجدول رقم (و  تحلیل
 تلمیذاتمن خالل نتائج التحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال      

من عینة  %75.56فكانت نسبة  ؟تماعي على ممارسة الریاضةیشجعك محیطك االج هل ):04حول السؤال رقم (
، مثل ما هو موضح في %24.44 " التي بلغتال مقارنة مع اإلجابة بـ"كبیرة وهي نسبة " نعم" ـالبحث قد أجابوا ب

 كانت قیمتهاالمجدولة التي من قیمة  أكبروهي  35.27المحسوبة حیث بلغت قیمة  )،04الشكل رقم (
  .01ودرجة الحریة  0.05عند مستوى الداللة   3.84

نظرا للوعي  الریاضةیشجع على ممارسة ن المحیط االجتماعي أب أجابواالفتیات نستنتج أن معظم  االستنتاج:
  .الثقافي له و هذا حسب رأي التلمیذات
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  :)05رقم (ؤال الس
  ؟تمنعك من ممارسة الریاضة وغیرها من الوسائل...)˛دیلنقص الوسائل واإلمكانات الریاضیة(غرف التب هل    

  : ؤالالغرض من الس
مانعة لممارسة الفتیات للتربیة البدنیة  نقص الوسائل الریاضیة (غرف التبدیل وغیرها) تانك ما ما إذا رفةمع   

  .والریاضیة
  

  الداللة  ستوى الداللة م  درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة  ²كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
    % 53.33  72  نعم

0.6  
  

3.84  
  
01  

  
0.05  

  
غیر 
  دالة

  % 46.67  63  ال
  % 100  135  المجموع

  ).05للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا05جدول رقم (

53%

47%

)05(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 05(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  

  ): 05ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح
الفتیات خالل نتائج التحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات من       

فكانت نسبة  ؟تمنع الفتیات من ممارسة الریاضة نقص الوسائل واإلمكانات الریاضیةهل  ):05حول السؤال رقم (
، مثل % 46.67 إلجابة بـ"ال" التي بلغتمقارنة مع اكبیرة وهي نسبة "نعم" ـمن عینة البحث قد أجابوا ب 53.33%

المجدولة التي ر من قیمة صغوهي أ  0.6المحسوبةحیث بلغت قیمة  )،05ما هو موضح في الشكل رقم (
  .01ودرجة الحریة  0.05عند مستوى الداللة  3.84كانت قیمتها 

  . الوسائل الریاضیة من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیةنستنتج أن معظم الفتیات ال تمنعهن نقص  االستنتاج:
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  ):06رقم (السؤال 
  ؟لریاضیةهل سبق وان انتقدك احد أثناء ممارستك للتربیة البدنیة وا   

  :الغرض من السؤال
 هو معرفة ما إذا تنتقد الفتاة الممارسة للتربیة البدنیة والریاضیة.   
  

  الداللة  مستوى الداللة   درجة الحریة   الجدولة  ²كا  المحسوبة  ²كا  ةالنسبة المئوی  التكرار   اإلجابة
    % 82.22  111  نعم

56.06  
  

3.84  
  
01  

  
0.05    

  % 17.78  24  ال  دالة
  % 100  135  المجموع

  ).06للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا06جدول رقم (

82%

18%

)  06(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 06(الشكل رقم 

  نعم

  ال

 

  ): 06ائج الجدول رقم (نت ومناقشة لیلتح
 فتیاتمن خالل نتائج التحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال      

 %82.22فكانت نسبة؟ ممارستك التربیة البدنیة والریاضیة أثناءهل سبق وان انتقدك احد  ):06حول السؤال رقم (

تي تبلغ ال ،"الب " أجابت التي بالعینة مقارنة، وهي نسبة كبیرة جدا" نعم"ـوا بعینة البحث قد أجابمن 
وهي أكبر من   56.06المحسوبةحیث بلغت قیمة  )،06مثل ما هو موضح في الشكل رقم (  %17.78نسبتها

  .01حریة ودرجة ال 0.05عند مستوى الداللة  3.84المجدولة التي كانت قیمتهاقیمة 
هذا ما یجعلها تمارس  ان الفتیات معظمهن ال ینتقدن عند ممارستهن للتربیة البدنیة والریاضیة : نستنتجاالستنتاج

  .التربیة البدنیة والریاضیة دون خجل
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لممارسة التربیة البدنیة  سلبا على عدم قبول الفتاة ینعكسلألولیاء المستوى الثقافي  ضعف  ˸المحور الثاني
  . یاضیةوالر 
  ):07( رقمؤال الس

  ؟حد أولیائك الریاضةأن مارس أسبق وھل         
  : ؤالالغرض من الس

  .ت للتربیة البدنیة والریاضیة مكانة عند ممارسیها أم الما إذا كان رفةمعالهدف من طرحنا لهذا السؤال هو      

  الداللة  مستوى الداللة   الحریة درجة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة   التكرار  النتیجة 
    % 68.89  93  نعم

18.98  
  

3.84  
  
01  

  
0.05    

  % 31.11  42  ال  دالة
  % 100  135  المجموع

  ).07للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا07جدول رقم (
  

69%

31%

)07(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 07(الجدول رقم 

  نعم

  ال

  

  ): 07ائج الجدول رقم (نت تحلیل ومناقشة
 فتیاتكما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     

من عینة البحث قد   %68.89؟ فكانت نسبةسبق وان مارس احد أولیائك الریاضةهل  ):07حول السؤال رقم (
، مثل ما هو موضح في الشكل % 31.11نسبتها  التي بلغت "ال"ـاإلجابة بوهي نسبة كبیرة، مقارنة ب"نعم" ـأجابوا ب

عند  3.84 المجدولة التي كانت قیمتهار من قیمة كبوهي أ 18.89 المحسوبةحیث بلغت قیمة  )،07رقم (
  .01ودرجة الحریة  0.05مستوى الداللة 

للریاضة كما أن لها مكانة مرموقة لدى معظم  المستوى الثقافي لألولیاء أعطى أهمیة كبیرة االستنتاج: نستنتج أن
  .العائالت، هذا ما یجعل االولیاء ال یبعدن بناتهن عن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة
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   ): 08رقم (ؤال الس

  ؟في المؤسسة األولیاء للریاضة یجعلك تنفرین من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة سوء نظرة هل        
  :لسؤالاالغـرض من 

 كان نقص فهم األولیاء للریاضة یؤثر سلبا على الفتاة في  إذاما  معرفةلهذا السؤال هو الهدف من طرحنا  
 .ممارستها الریاضة

  
  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة   المجدولة²كا  المحسوبة  ²كا  النسبة المئویة  التكرار   النتیجة 
    % 22.22  30  نعم 

41.67  
  

3.84  
  
01  

  
0.05    

  % 77.78  105  ال   دالة
  % 100  135  المجموع

  ).08للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا08جدول رقم (
  

22%

78%

)  08(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 08(الشكل رقم 

نعم 

ال 

  

  ): 08ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح
 فتیاتئرة النسبیة تبین لنا إجابات الكما هي موضحة في الجدول والدا ، من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     

فكانت  ؟نقص فهم األولیاء للریاضة یجعل الفتاة تنفر من الممارسة الریاضیةهل  ):08(حول السؤال رقم 
 77.78التي بلغت  وهي نسبة كبیرة، مقارنة ب اإلجابة ب "ال"من عینة البحث قد أجابوا ب "نعم"  %22.22نسبة
ر من قیمة كبوهي أ 41.67المحسوبةحیث بلغت قیمة  )،08رقم (، مثل ما هو موضح في الشكل %

  .01ودرجة الحریة  0.05عند مستوى الداللة   3.84 المجدولة التي كانت قیمتها
 . ولیائهن حول الریاضة في ممارستهن لهامعظم الفتیات قد أثرت فیهن الفكرة السلبیة أل : نستنتج أنالستنتاجا
 



  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                                                            خامسلفصل الا

 
64 

 
  ): 09(رقم ؤال الس

  ؟یجعلك تنفرین من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیةتدني المستوى الثقافي لعائلتك هل       
  : ؤالالغرض من الس

  .الریاضیةإن كان تدني المستوى الثقافي للعائالت حول الریاضة سبب في إهمال الفتیات للممارسة  معرفةهو      

  الداللة  مستوى الداللة   درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  ویة النسبة المئ  التكرار  النتیجة
    %28.89  39  نعم

24.07  
  

3.84  
  
01  

  
0.05    

  % 71.11  96  ال  دالة
  % 100  135  المجموع

  ).09(للسؤال 2یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا): 09( جدول رقم
  

29%

71%

)09(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 09(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  

  ): 09ائج الجدول رقم (نت ل ومناقشةلیتح
التلمیذات كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات  ، من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     

فكانت ؟ تدني وضعف المستوى الثقافي لعائلتك سبب في إهمالك للممارسة الریاضیةهل  ):09( سؤال رقمحول ال
، % 71.11التي بلغت  "ال"ـاإلجابة ب، مقارنة بكبیرةوهي نسبة "نعم" ـبحث قد أجابوا بمن عینة ال %28.89نسبة
المجدولة من قیمة اكبر وهي  24.07المحسوبة حیث بلغت قیمة  )،09ما هو موضح في الشكل رقم (مثل 

  .01ودرجة الحریة  0.05عند مستوى الداللة  3.84التي كانت قیمتها 
هذا ما  فیهن تدني المستوى الثقافي لعائالتهن حول الریاضةثر أ الفتیات قدنسبة كبیرة من  نستنتج أن االستنتاج:

   .یجعلها تنفر من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل المؤسسات التربویة
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ممارسة التربیة البدنیة  انعكاس الجانب النفسي لألولیاء ینعكس سلبا على عدم قبول الفتاةالمحول الثالث: 
 والریاضیة.

   ): 10رقم (ؤال الس
  ؟ ما هو شعورك أثناء ممارسة الریاضة     

  : ؤالالغرض من الس
   .شعور الفتیات أثناء ممارستهن للتربیة البدنیة والریاضیة معرفةهو لهدف من طرحنا لهذا السؤال ا        

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة   التكرار  النتیجة
    %17.04  23  الخجل

  
21.77  

  
  

7.81  

  
  

03  

  
  

0.05  

  
  

  دالة

  % 20  27  الالمباالة
  % 20.74  28  آخر  شيء
  % 42.22  57  الراحة

  % 100  135  المجموع

                 . )10سؤال(لل 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا10جدول رقم (
  

17%

20%

21%

42%

 )10(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم) 10(الشكل رقم 

 الخجل

 الالمباالة

 شيء آخر 

 الراحة

  

  ): 10لیل ومناقشة نتائج الجدول رقم (تح
 فتیاتكما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال ، من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     

من عینة البحث قد أجابوا  %17.04ت نسبة فكان؟  ما هو شعورك أثناء ممارسة الریاضة ):10حول السؤال رقم (
أجابوا ب" شيء آخر" اما النسبة المتبقیة فقد  % 20.74قد أجابوا "بالالمباالة" ونسبة  %20ونسبة ، "الخجل"بـ

المحسوبة قیمة  حیث بلغت )،10ثل ما هو موضح في الشكل رقم (م %42.22أجابت ب"الراحة" وبلغت 

  .03ودرجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة  7.81المجدولة التي كانت قیمتها ن قیمة م كبروهي أ  21.77
 الریاضة.نسبة كبیرة من الفتیات قد أجابوا بالراحة أثناء ممارستهن  نستنتج أن االستنتاج:
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   ):11( رقم ؤالسال
  ؟ةلبدنیة والریاضیإلى ماذا یعود سبب إهمالك لممارسة التربیة ا      

  : ؤالالغرض من الس
سبب إھمال الفتیات لممارسة الریاضة یعود إلى العائق الجسدي أم المشاكل النفسیة أم شيء  كانا إذا معرفة م     
  آخر.

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة
    % 22.22  30  العائق الجسدي 

60.4  
  

5.99  
  
02  

  
0.05    

  % 13.33  18  العائق النفسي  دالة
  % 64.44  87  شيء آخر

  % 100   135  المجموع
  ).11للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا11جدول رقم (

22%

13%
65%

)11(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 11(الشكل رقم 

  العائق الجسدي 

  العائق النفسي

  شيء آخر

  

  ): 11ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح

 فتیاتالتحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات المن خالل نتائج       
من عینة البحث قد  %22.22فكانت نسبة ؟ إلى ماذا یعود سبب إهمالك لممارسة الریاضة ):11حول السؤال رقم (

ما النسبة أ ،%13.33التي بلغت "كل النفسیةاالمش"ـ، مقارنة باإلجابة ب كبیرة وهي نسبة" العائق الجسدي"ـأجابوا ب
ما هو  مثل % 64.44التي بلغت نسبتهاو  آخرالمتبقیة وهي كبیرة مقارنة باإلجابتین السابقتین قد أجابوا ب"شيء 

المجدولة التي كانت قیمتها  من قیمة  وهي   60.4حسوبة المحیث بلغت قیمة  ،)11موضح في الشكل رقم (
  .02ودرجة الحریة 0.05ند مستوى الداللة ع 5.99

الریاضیة غیر األسباب  نیةلهم أسباب أخرى تمنعهم من ممارسة التربیة البد معظم الفتیات نستنتج أن االستنتاج:
  الجسدیة.النفسیة و 
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   ˸)12السؤال رقم (
  ة البدنیة والریاضیة؟التربی ممارسة أثناء احد علیك علق وان سبق هل      

  ˸هذا السؤال الغرض من

 .الفتاة أثناء ممارستها للریاضة علىتؤثر الزمالء طرف  من هو معرفة إذا ما كانت هناك تعلیقات       
 

  الداللة  الداللةمستوى   ةدرجة الحری  المجدولة²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة
    % 46.67  63  نعم

0.6  
  

3.84  
  

01  
  

0.05    
غیر 
  دالة

  % 53.33  72  ال
  % 100  135  المجموع

 ).12للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا12جدول رقم (                       
  

47%

53%

)12(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم) 12(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  
  ): 12ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح

 تلمیذاتلدائرة النسبیة تبین لنا إجابات الكما هي موضحة في الجدول وا ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي      
من عینة  % 46.67 فكانت نسبة ؟حد أثناء الممارسة الریاضیةأن علق علیك أسبق و هل  ):12حول السؤال رقم (

مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%53.33 التي بلغت اإلجابة بـ"ال"قریبة من وهي نسبة البحث قد أجابوا بـ"نعم" 
كانت قیمتها عند مستوى  التي 3.84 المجدولةوهي أصغر من قیمة  0.6 المحسوبةقیمة حیث بلغت  )،12(

  .01ودرجة الحریة  0.05الداللة 
النسبة الكبیرة من التلمیذات ال یزعجها تعلیق الزمالء علیها أثناء ممارستها للتربیة البدنیة  نستنتج أن االستنتاج:

   الریاضیة .و 
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   ):13(رقم  ؤالالس
 ؟أزعجك هذا التعلیق هل      

  ˸الغرض من هذا السؤال
 هو معرفة رد فعل الفتاة من انتقادات الزمالء لهن أثناء ممارستها الریاضة.     

 
  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة  المجدولة   ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة   التكرار  النتیجة

    % 42.22  57  نعم
3.26  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

غیر 
  % 57.58  78  ال  دالة

  % 100  135  المجموع
 ).13للسؤال( ²): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا13جدول رقم (                       

  

42%

58%

)13(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 13(الشكل رقم 

نعم

ال

  
  

 ˸)13تحلیل ومناقشة نتائج الجدول رقم(
إجابات التلمیذات حول كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا  حصائياإلمن خالل نتائج التحلیل 

من عینة البحث قد أجابوا أن التعلیق أزعجهن  %42.22 أزعجك هذا التعلیق؟ فكانت نسبةهل ˸)13السؤال رقم (
مثل ما هو موضح  ،النفسیةمن الناحیة  أزعجهنالتعلیق  أنفقد أجابوا  %57.58نسبة  ما ،الجسدیةمن الناحیة 

المجدولة التي كانت قیمتها  من قیمة  أصغروهي  3.26المحسوبة حیث بلغت قیمة  )،13(في الشكل رقم 
  .01ودرجة الحریة  0.05 عند مستوى الداللة 3.84

 الجسدیة.الناحیة نستنتج أن تعلیق الزمالء یزعج التلمیذات من الناحیة النفسیة أكبر من  االستنتاج:
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  :)14(السؤال رقم 
  ؟یاضة تفقد الفتاة جانبها األنثويفي رأیك هل ممارسة الر    

  : ؤالمن السالغرض 
  األنثوي.ت ممارسة الریاضة تفقد الفتاة جانبها انإذا كما معرفة     

  الداللة  ةمستوى الدالل  درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة
    % 20  27  نعم

48.06  
  

3.84  
  

01  
  

0.05  
  

  % 80  108  ال  دالة
  % 100  135  المجموع

 ).13للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا14 جدول رقم (                       
  

20%

80%

)14(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 14(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  
  : )14( رقمائج الجدول نت لیل ومناقشةتح
 فتیاتكما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات ال ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     

من عینة  %20فكانت نسبة  ؟في رأیك هل ممارسة الریاضة تفقد الفتاة جابها األنثوي ):14 (حول السؤال رقم 
، مثل ما هو موضح في الشكل رقم %80التي بلغت  "وهي نسبة كبیرة، مقارنة باإلجابة بـ"الالبحث قد أجابوا بـ"نعم" 

مستوى  عند 3.84في المجدولة التي كانت ر من قیمة كبأ وهي 48.06المحسوبة حیث بلغت قیمة  )،13(
  .01 ودرجة الحریة 0.05الداللة 

  الفتاة جانبها األنثوي. تفقد الممارسة الریاضیة نستنتج أنحسب إجابات التلمیذات  : االستنتاج
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  ˸)15(السؤال رقم 
  هل خوفك من اإلصابات سبب من أسباب عدم ممارستك للتربیة البدنیة والریاضیة؟       

  ˸الغرض من هذا السؤال

  .لریاضةل ممارستها من الفتاة یمنع اإلصابة من الخوف عنصر كان إذا ما معرفة هو       
  

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة  الجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة
    % 22.22  30  نعم

41.67  
  

3.84  
  

01  
  

0.05  
  

  % 77.78  105  ال  دالة
  % 100  135  المجموع

 ).15للسؤال( 2): یمثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا15 جدول رقم (
                        

22%

78%

)15(یمثل دائرة نسبیة للسؤال ) 15(الجدول رقم 

نعم

ال

 
 

  ˸)15(تحلیل ومناقشة الجدول رقم 
تبین لنا إجابات التلمیذات حول  كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة،  ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي

 تربیة البدنیة و الریاضیة داخلهل خوفك من اإلصابات سبب من أسباب عدم ممارستك ل˸)15السؤال رقم (
التي بلغت  ب "ال" نجبأمقارنة باللواتي  صغیرةوهي نسبة  % قد أجابوا ب"نعم"22.22فكانت نسبة  ؟المتوسطة

وهي اكبر من  41.67المحسوبة  حیث بلغت  )،15(مثل ما هو موضح في الشكل رقم ،%77.78نسبتها 

  .01،ودرجة الحریة 0.05لة عند مستوى الدال 3.84المجدولة التي كانت قیمتها  
  اإلصابة.نستنتج أن معظم التلمیذات ال تمارسن الریاضة و هذا نتیجة لخوفهن من  :االستنتاج
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  ):16(ؤال رقم الس
  ؟منعك من الممارسة الریاضیةتهل تعتبرین أن تمسكك بتعالیم الدین اإلسالمي        

   ؤال:الغرض من الس
 اة بتعالیم الدین اإلسالمي یمنعها من الممارسة الریاضیة.معرفة ما إذا كان تمسك الفت    

  
  الداللة  مستوى الداللة   درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة

    % 24.44  33  نعم
35.27  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  % 75.66  102  ال  دالة

  % 100  135  المجموع
  ).16للسؤال( 2ثل التكرارات والنسب المئویة وقیم كا): یم16جدول رقم (

                 

                      

24%

76%

)16(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 16(الشكل رقم 

   نعم

  ال

  
  
  ): 16ائج الجدول رقم (نت لیل ومناقشةتح 

كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات حول  ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي       
 ، أما النسبة األخرى قد اجابوا بال    نعممن عینة البحث قد أجابوا بـ %24.44 ؟ فكانت نسبة ):16لسؤال رقم (ا

وهي أكبر من  35.27المحسوبة حیث بلغت قیمة  )،16، مثل ما هو موضح في الشكل رقم (%75.66بنسبة 

  .01ودرجة الحریة  0.05د مستوى الداللة عن 3.84المجدولة التي كانت قیمتها قیمة 
من خال التحلیل اإلحصائي نستنتج أن معظم التلمیذات یرین أن تمسكهم بتعالیم الدین اإلسالمي ال  االستنتاج:

  الریاضیة .البدنیة و تهن للتربیة ممارسیعیق 
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  ) : 17السؤال رقم (
  ؟البدنیة والریاضیة بیةحسب رأیك هل ارتداء الحجاب یمنعك من ممارسة التر      

   : السؤال الغرض من
  الریاضیة .منع من ممارسة التربیة البدنیة و هو معرفة إن كان ارتداء الحجاب ی     
  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحریة  المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة

    %  29.89  39  نعم
24.07  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  % 71.11  96  ال  دالة

  % 100  135  المجموع

  ).17(للسؤال 2كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 17( رقم جدول

29%

71%

)17(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 17(الجدول رقم 

  نعم

  ال

  

  ):17تحلیل و مناقشة نتائج الجدول رقم (

ن لنا إجابات التلمیذات كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبی ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي     
 فكانت نسبة ؟الریاضیة نعك من ممارسة التربیة البدنیة و حسب رأیك هل ارتداء الحجاب یم :)17(حول السؤال رقم 

 %71.11المتمثلة في  "ال"مقارنة بنسبة التلمیذات اللواتي أجبن بـ "نعم"من عینة البحث قد أجابوا بـ  29.89%
المجدولة أكبر من قیمة  وھيالمحسوبة  24.07حیث بلغت قیمة  ،)17(مثل ما هو موضح في الشكل رقم 

  .01ودرجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة  3.84قیمتها التي كانت 
شكل في ممارسة التربیة البدنیة لیس لدیهم م المتحجبات نستنج أن معظم تلمیذات السنة الرابعة متوسطاالستنتاج: 

  اضیة .والری
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  ) : 18السؤال رقم (

  ؟إذا كانت اإلجابة بال هل هو معیق      
  الغرض من السؤال : 

  الریاضیة .یة و معرفة أن كان ارتداء الحجاب یعیق الفتاة من ممارسة التربیة البدن      
  اللةالد  مستوى الداللة   درجة الحریة   المجدولة ²كا  المحسوبة  ²كا  النسبة المئویة  التكرار  النتیجة

   % 26.67  36  نعم
29.4  

 
3.84  

 
01  

 
0.05  

 
  % 73.33  99  ال  دالة

  % 100  135  المجموع

  ).18(للسؤال 2كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 18( رقم جدول
 

27%

73%

)18(یمثل دائرة نسبیة للسؤال ) 18(الشكل رقم 

  نعم

  ال

  
  

  ):18تحلیل و مناقشة نتائج الجدول رقم (
كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات  ،یل اإلحصائيمن خالل نتائج التحل        

من عینة البحث  %26.67 فكانت نسبة إذا كانت اإلجابة بال هل هو معیق ؟ :)18(التلمیذات حول السؤال رقم 
موضح في الشكل  مثل ما هو %73.33قد أجابوا بـ "نعم" مقارنة بنسبة التلمیذات اللواتي أجبن بـ"ال" المتمثلة في 

عند  3.84 المجدولة التي كانت قیمتها أكبر من قیمة  وهي  29.4المحسوبة  ²حیث بلغت قیمة كا ،)18(رقم 
  . 01ودرجة الحریة 0.05مستوى الداللة 

 الریاضیة .یعرقل ممارسة التربیة البدنیة و  نستنتج أن إرتداء الحجاب الاالستنتاج : 
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  :  )19السؤال رقم (
  ؟الریاضیةیطك في ممارسة التربیة البدنیة و كیف ترین نظرة مح       

  : الغرض من السؤال
  الریاضیة .ممارسة التربیة البدنیة و معرفة إن كانت نظرة سكان المحیط مشجعة أو غیر مشجعة للفتاة نحو        

  الداللة  الداللةى مستو   یةدرجة الحر   المجدولة ²كا  المحسوبة ²كا  ئویةالمالنسبة   التكرار  النتیجة
   % 55.56  75  مشجعة 

1.67  
 

3.84  
 

01  
 

0.05  
 

غیر 
  دالة

  % 44.44  60  غیر مشجعة
  % 100  135  المجموع

  ).19(للسؤال 2كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 19( رقم جدول

56%

44%

)19(یمثل دائرة نسبیة للسؤال  رقم) 19(الشكل رقم 

 مشجعة

غیر مشجعة

  

  ):19تحلیل و مناقشة نتائج الجدول رقم (

كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات  ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي        
 فكانت نسبة كیف ترین نظرة محیطك في ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة ؟ ):19التلمیذات حول السؤال رقم (

مقارنة بنسبة  ،ارسة التربیة البدنیة و الریاضیةممن عینة البحث یرین أن المجتمع یشجع الفتاة على م% 55.56
 %44.44المتمثلة في نحو ممارسة الریاضة و  ،رف المجتمعالتحفیز من طال یجدن التشجیع و التلمیذات اللواتي 

لة المجدو أصغر من قیمة  وهيالمحسوبة  1.67حیث بلغت قیمة  )،19مثل ما هو موضح في الشكل رقم (
  .01ودرجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة  3.84 التي كانت قیمتها 

الریاضیة راجع لمیذة لممارسة التربیة البدنیة و نستنتج من خالل التحلیل اإلحصائي أن سبب إهمال التاالستنتاج : 
  الریاضیة .ها على ممارسة التربیة البدنیة و إلى كون المجتمع الذي ال تنتمي إلیه ال یشجع
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   :)20ال رقم (ؤ سال
  ؟الریاضیةتاة من ممارسة التربیة البدنیة و هل یعتبر محیطك أن الدین اإلسالمي یمنع الف    

  : الغرض من السؤال
ذا كان یسمح للفدى فهم المجتمع للدین اإلسالمي و معرفة م     الریاضیة أو ال یسمح .تاة ممارسة التربیة البدنیة و إ

 
 النتیجة التكرار النسبة المئویة المحسوبة ²كا المجدولة ²كا حریةدرجة ال مستوى الداللة الداللة

  
 دالة

  
0.05 

  
01 

  
3.84 

  
48.6 

 نعم  27 % 20
 ال 108 % 80
 المجموع 135 % 100

 ).20(للسؤال ²كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 20( رقم جدول 

20%

80%

   )   20(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم) 20(الشكل رقم 

نعم

ال

 

  ):20ة نتائج الجدول رقم (تحلیل و مناقش

كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات التلمیذات  ،من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي       
الریاضیة ؟ فكانت و ): هل یعتبر محیطك أن الدین اإلسالمي یعیق عن ممارسة التربیة البدنیة 20حول السؤال رقم (

مثل ما  %80قد أجابوا بـ "نعم" مقارنة بنسبة التلمیذات اللواتي أجبن بـ"ال" المتمثلة في من عینة البحث  %20نسبة 
المجدولة التي  ²وهي أكبر من قیمة كا 48.6المحسوبة  ²)، حیث بلغت قیمة كا20هو موضح في الشكل رقم (

  .01ودرجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة  3.84كانت قیمتها  

تاة من النسبة الكبیرة من التلمیذات كانت ترى أن المحیط ال یعتبر الدین اإلسالمي یمنع الف ننستنتج أاالستنتاج : 
  الریاضیة .ممارسة التربیة البدنیة و 
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  : )21السؤال رقم (
  ؟الریاضیةة البدنیة و قضیة االختالط في ممارسة الفتاة للتربی والدیككیف یرى       

  :  الغرض من السؤال
  الریاضیة .أثناء ممارسة التربیة البدنیة و  لقضیة االختالط الوالدین معرفة نظرة       

 النتیجة التكرار النسبة المئویة المحسوبة  ²كا المجدولة ²كا درجة الحریة الداللةمستوى  الداللة
  

غیر 
 دالة

  
0.05 

  
1 

  
3.84 

  
3.27 

 یسمح 57 % 42.22
 یمنع  78 % 57.78

 المجموع 135 % 100

  ).21(للسؤال 2كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 21( رقم ولجد

42%

58%

)21(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم) 21(الشكل رقم 

یسمح

یمنع

 

  ):21مناقشة نتائج الجدول رقم (تحلیل و 

من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات التلمیذات        
 فكانت نسبة ؟الط في ممارسة التربیة البدنیة والریاضیةقضیة االخت والدیككیف یرى  :)21(حول السؤال رقم 

بقضیة االختالط ، مقارنة بنسبة التلمیذات اللواتي أجبن  حانیسم الولدینمن عینة البحث قد أجابوا بـأن  42.22%
حیث  ،)21(ي الشكل رقم مثل ما هو موضح ف %57.78بقضیة االختالط، المتمثلة في  الوالدین ال یسمحانبـأن 

عند مستوى الداللة  3.84 المجدولة التي كانت قیمتها أصغر من قیمة  وهيالمحسوبة  3.27بلغت قیمة 
  .01ودرجة الحریة 0.05

فتاة تهمل الریاضیة هذا ما یجعل الو  بیة البدنیةقضیة االختالط في ممارسة الر  الوالدین یرفضننستنتج : االستنتاج
 . -سنة رابعة  –ممارسة النشاط الریاضي داخل المؤسسة التربویة في الطور التوسط 
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  : )22السؤال رقم (
  ؟الریاضیة امرأة أم رجلأن یكون أستاذ التربیة البدنیة و هل تفضلین    

  : الغرض من السؤال
یره علیھا أثناء تدریسھا .مدى تأثس أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة ومعرفة رغبة الفتاة في جن    

المجدولة ²كا درجة الحریة مستوى الداللة الداللة المحسوبة ²كا   النتیجة التكرار النسبة المئویة 
 

 دالة
 

0.05 
 

02 
 

5.99 
 

68.4 
 امرأة 72 % 46.67
 رجل 00 % 00.00
 ال أبالي 63 % 53.33

 المجموع 135 % 100  
 )22(للسؤال ²كا وقیم المئویة والنسب التكرارات یمثل): 22( رقم جدول

53%

0%

47%

)22(یمثل دائرة نسبیة للسؤال رقم ) 22(الشكل رقم 

امرأة

رجل

ال أبالي

 

    ):22تحلیل ومناقشة نتائج الجدول رقم (  
من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبیة تبین لنا إجابات التلمیذات حول  

من  %46.67 فكانت نسبة ؟أم رجل امرأةالریاضیة اذ التربیة البدنیة و أن یكون أستهل تفضلین  :)22(السؤال رقم 
 ، مقارنة بنسبة التلمیذات اللواتي یفضلنالریاضیةستاذ التربیة البدنیة و عینة البحث قد أجابوا بـأنهن ال یبالین بجنس أ

 ،)22(ح في الشكل رقم مثل ما هو موض %53.33المتمثلة في و  والریاضیة امرأة أن یكون أستاذ التربیة البدنیة
عند مستوى الداللة  5.99 المجدولة التي كانت قیمتها أكبر من قیمة  وھيالمحسوبة  68.4حیث بلغت قیمة 

 . 01ودرجة الحریة 0.05

ها هي التي تفهم ألن ،الریاضیة امرأةة و نستنتج أن معظم التلمیذات یفضلن أن یكون أستاذ التربیة البدنی: االستنتاج
  شؤونهم أكثر .
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  الجزئیة:مقارنة النتائج بالفرضیات  -2- 5

(العادات والتقالید) تمنع الفتاة من ممارسة التربیة  جتماعیةالقیم اال:الفرضیة الجزئیة األولى 
  والریاضیة. البدنیة

        )6- 5-4- 3-2-1(الجدول بعد تحلیل نتائج االستبیان الموجه لتلمیذات السنة الرابعة متوسط والموضحة في 
%من إجابات الفتیات اللواتي ال تشجعهن  56.06حیث سجلنا نسبة  )6- 5-4- 3-2- 1والمتعلقة باألسئلة (

من إجابات  %19.27، كما سجلنا نسبة داخل المؤسسة التربویة أسرتهن على ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة
 )، أما السؤال رقم02( ، هذا ما بینته نتائج الجدول رقمیمارس الریاضةوجد في عائلتهم من الفتیات اللواتي ال ی

الریاضیة ممارسة الفتاة للتربیة البدنیة و الریاضیة فهي توافق على ة مدركة ألهمیة الربیة البدنیة و ) یبین أن الفتا03(
والموضح في الجدول رقم  )04والمجتمع هو الذي جعلها تتحذ موقفا سلبیا اتجاه هذه المادة ومن خالل السؤال رقم (

وعمل على منع وكبت هذه الرغبة  ، تبین لنا أن المجتمع مازال تقلیدیا في أفكاره حیث فضل الذكر عن األنثى)04(
 ) والموضح في الجدول رقم05هكذا ظلت الفتاة تفقد الكثیر من الحقوق، أما من خالل السؤال رقم(لدى الفتاة و 

 ،القاعات الریاضیة(تحصل علیها من خالل إجابات التلمیذات أن نقص اإلمكانات ) فتبینت لنا النتائج الم05(
 ) فقد كانت نسبة 06السؤال رقم (أما  ،ها نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیةتؤثر سلبا علی )الوسائل البیداغوجیة

نحو ممارسة الربیة البدنیة  من إجابات التلمیذات یرین أن انتقاد اآلخرین له تأثیر سلبي على الفتاة%11.27 
  الریاضیة داخل المؤسسة التربویة .و 

ممارسة الفتاة التي مفادها أن القیم االجتماعیة السائدة تؤثر سلبا على ا یحقق الفرضیة الجزئیة األولى و وهذا م
  ل المؤسسة التربویة.خالریاضیة داللتربیة البدنیة و 
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لممارسة التربیة البدنیة ینعكس سلبا على عدم قبول الفتاة  عف المستوى الثقافي لألولیاء: ضالفرضیة الجزئیة الثانیة

  الریاضیة .و 
 41.67)، سجلنا نسبة 9 - 8 - 7) المتعلقة باألسئلة (9-8- 7الموضحة في الجدول رقم (و  بعد تحلیل االستبیان      

ل سبب إهمالهن للتربیة ما یؤو  ،البدنیة والریاضیة لیائهم ممارسة التربیةمن الفتیات اللواتي لم یسبق ألحد أو %  
ا ما توضحه نتائج الجدول رقم هذ ،جع لعدم التشجیع من طرف األولیاءهذا را ،البدنیة والریاضیة داخل المؤسسة

مع عدم  ،نفر من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیةكما أن تدني المستوى الثقافي للعائلة یجعل الفتاة ت ،)07(
  ).           09) المتعلق بالسؤال رقم (09، هذا ما توضحه نتائج الجدول رقم (ئها األهمیة الكافیةإعطا

الفتاة التي مفادها أن تدني المستوى الثقافي ینعكس سلبا على عدم قبول  ما یحقق الفرضیة الجزئیة الثانیةهذا و 
  الریاضیة .  ممارسة التربیة البدنیة و 
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   انعكاس الجانب النفسي الفیزیولوجي للفتاة نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة.: الفرضیة الجزئیة الثالثة

-12-11- 10( المتعلقة باألسئلةو ) 15-14-13-12- 10-11( بعد تحلیل نتائج االستبیان و الموضحة في الجدول

ممارسة التربیة  أثناء رابعة متوسط ترى أنها تشعر بالراحةمن تلمیذات السنة ال%  42.22 سجلنا نسبة) 14-15- 13
هذا  بالالمباالة، من التلمیذات فهي تشعر%  20 تشعر بالخجل، أما نسبة%  24.44 نسبةو البدنیة و الریاضیة 

 إجابات التلمیذات أن معظم) 11( المتعلق بالسؤال) 11( كما یوضح الجدول رقم ،)10( ما تبینه نتائج الجدول رقم
 أخرى جسدیة كما سجلنا نسبةود ألسباب مختلفة منها النفسیة و یع ،ن سبب إهمالهن للتربیة البدنیة والریاضیةتري أ

تنفر ء حیث یجعلها هذا التعلیق تهمل و من التلمیذات اللواتي یزعجهن التعلیق السلبي من طرف الزمال%  46.67
وكدلیل على النتائج المتحصل ) 13،  12( دول رقممن ممارسة النشاط البدني الریاضي كما هو موضح في الج

تبین أن اغلبیة التلمیذات یهملن الریاضة بسبب ) 14،15( والمتعلقین بالسؤالین) 14،15(علیها في الجدول ین رقم
  خوفهن من اإلصابات و فقدان جانبهن األنثوي .   
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  الرابعة:الفرضیة الجزئیة 
-18- 17-16المتعلقة باألسئلة () و 23- 22- 21-20-19- 18- 17االستبیان الموضحة في الجدول (بعد تحلیل نتائج 

منع من إجابات التلمیذات ترى بأن التمسك بتعالیم الدین اإلسالمي ال ی % 35.27) سجلنا نسبة 20-21-22- 19
ما توضحه ) و 17الجدول (، كما هو موضح من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل وخارج المؤسسات التربویة

ارسة من التلمیذات اللواتي یرین أن ارتداء الحجاب معیق لمم%  24.07) سجلنا نسبة 19- 18نتائج الجدول رقم (
، هذا ما جعلها ال تمارس النشاط الریاضي داخل المتوسطة وكدلیل من نتائج الجدول رقم التربیة البدنیة والریاضیة

تاة من ممارسة التربیة لفتیات یرین أن المحیط ال یعتبر أن الدین اإلسالمي یمنع الف) كانت إجابة األغلبیة من ا20(
إال أنه یرفض أن قضیة االختالط في ممارسة التربیة البدنیة هذا ما توضحه نتائج الجدول رقم  ،البدنیة والریاضیة

اللواتي ترفض  أن یكون من التلمیذات %  68.04) سجلنا نسبة 23، أما من خالل نتائج الجدول رقم ()22(
جعل ، كما أن االختالط أثناء الممارسة الریاضیة ی، ألنها متمسكة بالدین اإلسالمي األستاذ رجل و تفضل المرأة
  المجتمع یرفض قضیة االختالط .التلمیذة تبتعد عن الریاضة و 

، حیث قال الرسول یة والریاضیةمها من ممارسة التربیة البدنلم یحر سالمي أعطى كل  الحقوق للمرأة و إن الدین اإل
خیل " ففي حدیثه صلى اهللا علیه وسلم، لم یفرق ركوب الى اهللا علیه وسلم :"علموا أوالدكم السباحة والرمایة و صل

، لكن المفهوم الخاطئ لتعالیم الدین اإلسالمي جعل الفتاة تبتعد عن ممارسة التربیة البدنیة بین الذكر واألنثى
التي مفادها أن الفهم الخاطئ لتعالیم یحقق الفرضیة الجزئیة الرابعة و ، هذا ما سسات التربویةالریاضیة داخل المؤ و 

  الریاضیة .ممارسة الفتاة للتربیة البدنیة و الدین اإلسالمي یؤثر سلبا على 
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   مقارنة النتائج بالفرضیة العامة: -3- 5
  

  النتیجة  صیغتها  الفرضیة 

لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل ناك عدة أسباب تؤدي إلى إهمالهن ه الفرضیة العامة
  منها االجتماعیة، الثقافیة والفیزیولوجیة . –الطور المتوسط–المؤسسات التربویة 

  تحققت

ارسة ) تؤثر سلبا على ممالقیم االجتماعیة السائدة (العادات، التقالید والعقلیات  الفرضیة الجزئیة األولى 
  الریاضیة .لمیذة للتربیة البدنیة و الت

  تحققت

 لممارسة التلمیذات قبول عدم إلى یؤدي لألولیاء الثقافي المستوى انعدام و ضعف  الفرضیة الجزئیة الثانیة 
  . المتوسط الطور في والریاضیة البدنیة التربیة

  تحققت

 والریاضیة البدنیة التربیة ممارسة على للفتاة الفیزیولوجيو  النفسي الجانب تأثیر  الفرضیة الجزئیة الثالثة 
  . التربویة المؤسسات في

  تحققت

  البدنیة التربیة ممارسة عدم إلى بالفتاة یؤدي اإلسالمي للدین الخاطئ الفهم  الفرضیة الجزئیة الرابعة
  ).الرابعة السنة( المتوسط الطور في الریاضیةو 

  تحققت

  
  لفرضیة العامة: یمثل مقارنة النتائج با)17الجدول رقم (
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  خالصة:
كحلول لمشكلة البحث قد تحققت، هذا بفضل  ،المقترحة األربعة) یبین الفرضیات 23من خالل الجدول رقم (       

ما أثبتته النتائج المتحصل علیها من خالل االستبیان الموجه للتلمیذات ومنه نستنتج أن الفرضیة العامة للبحث قد 
تجعل التلمیذة تهمل وال تعطي األهمیة للتربیة البدنیة  ،القیم االجتماعیة السائدةأن العادات و مفادها  والتيتحققت 

  . -السنة الرابعة  –ل المؤسسات التربویة في الطور المتوسط خدا، الریاضیةو 
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  االستنتاج العام:

  موجه للتلمیذات توصلنا إلى استنتاجات یمكن تلخیصها كالتالي:من خالل نتائج االستبیان ال       
القیم االجتماعیة (العادات ،التقالید والعقلیات)، كان لها تأثیر سلبي على بعض الفتیات وأجبرتهن على إهمال  -1

  ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل المؤسسة التربویة .
األولیاء أثر سلبا على إقبال الفتاة على ممارسة التربیة البدنیة   غیاب الدعم المادي والمعنوي من طرف -2

  والریاضیة داخل المتوسطة .
أما فیما یخص الفتاة من الناحیة الذاتیة، فلیس هناك تأثیر كبیر على هذه الظاهرة حیث وجدنا أغلب الفتیات  -3

، إذ توفر لهن الجو المناسب لممارسة والریاضیة مارسة التربیة البدنیةبأهمیة الریاضة وفائدتها ویكشفن رغبتهن في م
  ) .، توفیر اإلمكانات الالزمةالمحیط االجتماعي ، تشجیع األسرةالتربیة البدنیة والریاضیة (تشجیع 

  الفهم الخاطئ للدین اإلسالمي كان له تأثیر سلبي على الفتاة نحو ممارسة الفتاة للتربیة البدنیة والریاضیة . -4
ستنتج أن أسباب إهمال الفتیات للتربیة البدنیة والریاضیة ولیدة عوامل عدة، تكمن في العامل وفي األخیر ن

  االجتماعي (العادات، التقالید والعقلیات) والعامل األسري وذالك بتشجیع وتوفیر اإلمكانیات الالزمة .
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  خاتمة: 

داخل لتربیة البدنیة والریاضیة لممارسة افي حدود إمكانیاتنا المتواضعة حاولنا دراسة موضوع أسباب إهمال الفتیات 
بالنسبة لفتیات الثانویة لمنطقة حیزر إذ حاولنا معرفة األسباب التي تؤدي بالفتاة إلى إهمال  التربویة ةالمؤسس

  الممارسة الریاضیة، حیث تناولنا هذا الموضوع بالتحلیل والتفصیل.

المحصل اتضح لنا أن إهمال الفتاة لممارسة الریاضة راجع إلى عوامل عدة فانطالقا من الدراسة المیدانیة والنتائج 
منها العادات والتقالید التي تقید حریة الفتاة من جهة وتدني المستوى التعلیمي والثقافي لألولیاء وتماسكهم بالقیم 

لعدم توفیر الجو المالئم السائدة، الشيء الذي دفعهم إلى رفض الفتاة لهذه الممارسة في المؤسسة وخارجها، وذلك 
  لذلك.

وفي األخیر نوجه نداءنا إلى كل المعنیین باألمر والمهتمین وباألخص األولیاء باعتبارهم المسؤولین في تربیة 
المراهق، أن یولوا اهتماما كبیرا وأن یحاولوا قدر المستطاع تشجیع وتحفیز المراهقین بشتى الوسائل والطرق لممارسة 

  الریاضة.

تام نأمل أننا قد وفقنا في اإللمام بهذا الموضوع قدر المستطاع لكي یكون نبذة صغیرة تساعد إخواننا في وفي الخ
على إجراء بحوث أدق، ویكون هذا المشروع قد أضاف نوعیة تساهم في نقل مرآة المستقبل، فتیات الیوم المستقبل 

   .نعید لألمة حضورها بین األمم إلى األمام حتى

 

 

 

 

 

 

 



  خاتمة الدراسة
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    مستقبلیة:فروض اقتراحات و 
لما لها من  االعتبارالتي أردنا أن نأخذها بعین  ،بعض النقاط استوقفتنابعد إنهاء هذا العمل المتواضع     

  التشجیع علیها .للفتاة خارج المؤسسة التربویة و  في تفعیل الممارسة الریاضیة ،إسهامات فعالة
  الخطأ.أولیاء أمورهن لمحاربة المعتقات الوعي الریاضي بین التلمیذات و و نشر الثقافة  
  نشطة الریاضیة حو ممارسة األاإلنجابیة ن لتعزیز االتجاهاتضرورة قیام وسائل اإلعالم بحمالت إعالمیة مكثفة

   والنفسیة. الجسمیة، العقلیة، االجتماعیةجوانب فوائد ممارسة هذه األنشطة للو 
 المعاهد الحدیثة لتهیئة الجو المناسب الت الریاضیة عند بناء المدارس و ضرورة األخذ بعین االعتبار توافر الصا

  لممارسة األنشطة الریاضیة .
 المدارس . الریاضیة فيج الخاصة بقسم التربیة البدنیة و ضرورة قیام وزارة التربیة بتحدیث المناه 
  ارج المؤسسات التربویة .خاة على ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة داخل و تحفیز الفتتشجیع و 
  عطاء الحلول الممكنة للحد من ظاهرة اضیة قصد معالجة هذه ل المشكلة و منتدیات ریإقامة ملتقیات و  اإلهمال.إ
  طریق عقد ندوات دراسیة للبحث عن أهمیة الریاضة  ذالك عنو  انطوائهااد المنطقة إلخراجها من عزلتها و توعیة أفر

مكانیة تطویر قدراتها للفتاة، و    المختلفة.إ
  هناك فهم خاطئ للدین اإلسالمي من الضروري و  یرى الریاضة خاصة بالذكور فقطمادام المجتمع مازال محافظا و

أن یكون أستاذ المادة من نفس الجنس على األقل دون الفصل الكلي في تدریس المادة و  االختالطاللجوء إلى عدم 
 .ال تجد الفتاة حرجا أمام زمالئهافي جمیع المواد حتى 

  وأخیرا نأمل أن نكون قد ساهمنا بهذا العمل المتواضع، بشكل إیجابي لعرض ومعالجة الجوانب المتعلقة بهذا البحث
تفسیر والتعمق، إال أننا لم نوافیها حقها ونرجو بهذا البحث أننا قد والشك أن األمور األخرى كانت تستحق منا ال

 .أتحنا أفاقا جدیدة ألبحاث ودراسات في هذا العمل الموضوع بجوانبه المختلفة 
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  يـــــــــــث العلمــــالي و البحـــــعلم اـــــــــوزارة التعلی 

  –البویرة  –اج ـــــلي محند أولحـــــكأة ــــــــجامع

  معھد علم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

  

  ناستمـــــــــــــارة االستبیـــــــــــــــــا

  
و التي نلتمس منكن اإلجابة على األسئلة  االستمارةو یسرنا أن نضع بین أیدیكم هذه یشرفنا 

مذكرة نلفت انتباهكم  أن هذا االستبیان جزء من العمل الذي نقوم به قصد تحضیر المطروحة، و 
  تخرج لنیل شهادة اللسانس في میدان علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة تحت عنوان : 

  

  
  

  

، امةث العلمي، و تحظى بأهمیة و سریة تتطویر البحعلما بأن إجابتكم ستكون مساهمة فعالة في 
كما أنها ال تستعمل إال ألغراض علمیة، لهذا نرجوا منكم ملء هذه االستمارة و اإلجابة على األسئلة 

  من أجل التوصل إلى نتائج تفید دراستنا 

  فائق االحترام و التقدیرو لكم منا 

  إشرافتحت                                                           من إعداد الطالبتین  

  أ. رامي عز الدین                                                           عشوع أمینة  ش 
  أكساس أمال 

  

 

أسباب إهمال الفتیات لممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة في المؤسسات 
 سنة) 15-12سنة رابعة من ( –طور متوسط  –التربویة 



للریاضة  ةالقیم االجتماعیة السائدة (العقلیات، العادات والتقالید) تؤثر سلبا على ممارسة التلمیذ :المحور األول
  .(الطور المتوسط)

 هل تشجعك أسرتك على ممارسة الریاضة؟ -1

        ال                     نعم          
 ؟العائلةهل هناك ممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في  -2

  ال                     نعم          
 على ممارسة المرأة للتربیة البدنیة والریاضیة؟ ینل توافقه -3

  ال                     نعم          
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Résumé de recherche: 
Est notre adresse de note dans les motifs de la négligence des filles de pratiquer 

l'éducation physique et du sport, où cette étude a pour objectif de trouver les raisons pour le 
problème de recherche abordées, et ce problème a été mise en place sous-questions suivantes: 
Est-ce que les valeurs sociales dominantes (social, culturel et physiologique) nuisent à 
l'exercice de la jeune fille Sports. 

Il est la faiblesse du niveau culturel des parents conduit à la non-acceptation de la jeune 
fille à exercer dans l'organisation. 

Il est du côté psychologique et physiologique a un effet négatif sur l'exercice de la fille du 
sport. 

Ces questions ont été répondues sous la forme d'hypothèses de l'hypothèse générale: 
l'abandon de plus de la pratique du sport pour les filles en milieu scolaire à plusieurs raisons 
(sociales, culturelles et subjectives) 

Hypothèses partielles: les valeurs sociales dominantes nuisent à l'exercice de la fille de ce 
sport. 

Deux fois le niveau culturel des parents conduit à la non-acceptation de la pratique de la 
jeune fille dans le milieu du sport. 

Psychologique et physiologique effet secondaire de la jeune fille sur l'exercice. 
L'étude théorique a été divisée en trois classes: l'éducation physique et du sport, dans la 

phase intermédiaire de l'adolescence, les raisons de négliger les filles de pratiquer l'éducation 
physique et des sports. 

Le côté pratique: le domaine d'étude où l'échantillon a été sélectionné dans la manière 
destiné mesures statistiques. 

Temporelle et spatiale terrain: où l'étude de terrain a été menée au niveau de la commune 
de Bouira moyenne dans la période pour le côté théorique depuis la fin Novembre, tant pour le 
côté pratique a été les questionnaires de la distribution du 15 au 16 Avril. 

Approche: nous avons adopté dans notre recherche sur la méthode descriptive en 
conformité avec le caractère approprié de la recherche à faire. 

Les instruments utilisés dans l'étude ont été suivis technique du questionnaire, qui est l'un 
des moyens les plus efficaces pour obtenir des informations sur un sujet ou d'un problème ou 
d'une situation. 

Les résultats obtenus: 
À travers les hypothèses avancées concluent que les raisons de la négligence des 

adolescentes à pratiquer l'éducation physique et des sports le résultat de plusieurs facteurs, il 
réside dans le travailleur social (coutumes, traditions et mentalités) et le facteur interne, le 
spectre d'encourager et de fournir les moyens nécessaires. 

Des propositions et des hypothèses futures: 
La diffusion de la culture et de la sensibilisation du sport parmi les étudiants et leurs 

tuteurs pour lutter contre les fausses croyances et la nécessité de prendre en compte la 
disponibilité des simulateurs lorsque la construction d'écoles et d'institutions modernes pour 
créer la bonne atmosphère pour les activités sportives, et aussi pour encourager et motiver les 
habitués à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements 
d'enseignement. 


