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رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل   »ق ال هللا تعالى

 ."  19اآلية    -النمل"  «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحينصالحا ترضاه  
 .والشكر على جزيل نعمه ،الحمد هلل حمدا طيبا مباركا فهو األحق بالحق

 " يشكر الناس لم يشكر هللامن لم  عمال بقول الرسول صلى عليه وسلم "

 نشكر هللا تعالى على توفيقه لنا إلنجاز هذا البحث.

يسعنا ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل، 

 سواء من قريب أو من بعيد.

 ، المشرف على بحثنا،.    منصوري نبيلونخص بالذكر الدكتور القدير:  

ته ونصائحه علينا، ولم يتوانى في تقديم أرائه الصائبة لنا، حتى تم  ف لم يبخل بتوجيها 

  إنجاز هذا العمل.

 البويرة

 "وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"

 
 
 

 



 

 

  
 

 
 

س                        م  م هللا  ب ي رح ل ن ا م رح ل  ا
 .الى من ق ال فيها الصادق الصديق الذي ال ينطق على الهواء                  

 ،   ألجلي"الجنة تحت أقدام األمهات"الى التي حملتني في بطنها و سهرت            
  ةها و حنانها الغاليالى التي باركتني بدعائها و سامحتني بحب             

     ...أمي.دعيني انحني إمامك و اقبل جبينك  و العزيزة على ق لبي           

لى         الى صاحب الق لب األبيض    رتاح و كافح ألنالألالذي تعب    إ

دس رن ع ل ي... ا د ل  .وا

ي  إ ه هللا ل ب ز وه ن ى ك ل غ ى أ ي  إ ل  خوت

ىإ ي    ل م ما ع ل  أ ي ك ل هأخوا م س  با
ى     -شعيب-زاكي–أنيس   -رابح -عبد للرحمن-محمد لمين   " -رفق اء دربي و طفولتي  إل

حمد رافي -داود -م  أذكرهم...  ماعرفهم وللى كل من  إ         "رابح ط

ى جميع رفق اء الجامعة"إ       -هشام-أيمن-عبد هللا -العيد  -كمال-ناصر-مهدي -رابح-أمينل
يوب ....-أ  لى كل رفق اء الجامعة. إ..عادل.

ى         البويرةبجامعة    و الرياضية معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية    أساتذة و طلبة و عمال  إل
رقتني بهم لحطة صدق           . و ف ى من جمعتني بهم لحظة صدق ..        ال

 .أهدي ثمرة جهدي و تعبي                                 
 

 



    

 
الحمد هلل الواجب الوجود، الدائم العطاء والجود، الموجود قبل كل موجود، والصالة والسالم على الرحمة المهداة 

ه، عظمت جميع سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، مأل العلى بكماله، كشف الدجى بجمال
رسول هللا.له، صلى هللا عليك يا سيدي يا آخصاله، صلوا عليه و   

*أهدي ثمرة جهدي إلى التي رآني قلبها قبل عينيها، إلى الزهرة التي فاقت كل الزهور، إلى الشمعة التي يشع 
 فخور، إلى التي هي في وسط قلبي البهجة والسرور،بها منها النور، إلى األزكى من كل العطور، إلى التي أنا 

 الكتابة على السطور، سامحيني...فلو كان هناك أكثر من الحب ألهديته لك... إلى التي من أجلها تعلمت
   إلى أمي الغالية

 "إخوتي "وشاركوني سقف البيت  من قاسموني الحياة بكل ما فيهاكل لى إ*
 ،شفيق ،زكرياء ،أمين ،رابح ،جمال الدين ،فارس  ،عمر، وليد ، عبد هللا ،محمد ،بلقاسم"  *إلى كل األصدقاء:

 " ياسين ،محمد األمين،رفيق ،عبد المجيد،علي ،ناصر ،هارون ،عمار ،رابح
 *كما أهدي عملي هذا إلى كل من عرف هذا العبد المتواضع من قريب أو بعيد.

 *إلى كل من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي*
 *إلى كل من نساهم قلمي ولم ينساهم قلبي*

 *إلى كل من قرأ هذا اإلهداء*
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 الصفحة الشكل عنوان  رقم الشكل
 66  01  السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 67    02السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 68    03 السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 69    04السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 70     05السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 71    06السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 72    07   السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 73    08 السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 74   09   السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (10رقم ) شكل

 75    10السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (01رقم ) شكل

 76   11السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين    (00رقم ) شكل

 77   12السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين    (00رقم ) شكل

 78   13 السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين    (00رقم ) شكل

 79   14السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين    (00رقم ) شكل

 80   15السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين    (00رقم ) شكل

 81   16السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 82   17السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 83   18السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 84   19السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 85   20السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (01رقم ) شكل

 86   21السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 87   22السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 88   23السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 89   24السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل
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 90   25السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 91   26السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 92   27السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 93  28السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 94  29السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 األشكال الخاصة باستبیان التالمیذ
 95  01السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (01رقم ) شكل

 96  02السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 97  03السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 98   04السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 99   05السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 100   06السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 101   07السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 102   08السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 103   09السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 104   10السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 105   11السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (01رقم ) شكل

 106   12السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل

 107   13السؤال ألجوبة النسبية بالدائرة البياني التمثيل يبين   (00رقم ) شكل
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 دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحمة المتوسطة

-دراسة ميدانية على بعض متوسطات والية البويرة-      
إشراف الدكتور:                                      إعداد الطمبة:                            

                عیاش شفیق                                                                            منصوري نبیل

   بمقاسمي مهدي   
تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

 تممیذ 160 أستاذ في التربیة البدنیة والریاضیة 51، وقد قام الباحثان باختیار عینة عشوائیة من المرحمة المتوسطة
 :وقد توصمنا إلى النتائج التالیة وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي، لمالئمتو لطبیعة الدراسة وأداة االستبیان،

عالقة بین أسالیب تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة و تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحمة توجد  -5
 المتوسطة.

ــیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحم -2 ة ـــتطبیق أسموب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة یساعد في تنمــ
 المتوسطة.

 ریاضیة في اختیار أسموب التدریس المالئم لتنمیة العمل الجماعي.تختمف توجيات أساتذة التربیة البدنیة و ال -3

 -   ووفقا لمنتائج التي تم التوصل إلیيا فإن الباحثان یوصیان بما یمي :

 .العمل الجماعي استخدام أسالیب التدریس وفق اإلصالحات التربویة الحدیثة )المقاربة بالكفاءات( من اجل تنمیة -

العمل تشجیع األساتذة عمى االطالع العمیق بمختمف أسالیب التدریس التربیة البدنیة والریاضیة من أجل  -
 لدى التالمیذ .الجماعي 

 باقي األسالیب التدریسیة باستخدام المناىج التجریبیة .القیام بدراسات أخرى عمى أن تشمل  -

إتباع أسالیب التدریس المناسبة إلمكانات المؤسسة والتي تضمن مراعاة میوالت ورغبات التالمیذ والتنویع فیيا  -
ثرائيا   العمل الجماعي.حسب األنشطة لتنمیة  وا 

والتي  ،تدریسیة أكثر فعالیةاالبتعاد عن أسموب التدریس باألمر وما شابو خصائصو السمبیة ،واستعمال أسالیب  -
 التالمیذ العمل الجماعي لدى  تنمي
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إدخال األسالیب التدریسیة ضمن البرامج والمقررات الخاصة بإعداد وتكوین أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة قصد  -
 التكییف مع خصائصيا 

 أسالیب التدریس 

 التربیة البدنیة والریاضیة والعمل الجماعي

 المرحمة العمریة
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میدان التربية البدنية و الریاضية احد الميادین الهامة للتربية الشاملة و التي يسعى النظام الوطني يعد  مقدمة :
التربوي لتحقيقها من خالل مهنة التربية البدنية و الریاضية و السيما مهنة التدریس ذات األصول التربوية التي 

االرتقاء بمستوى الفرد و المجتمع و زیادة كفاءته اإلنتاجية  تستند إلى مجموعة من األسس العلمية حتى تسهم في
من خالل مجموعات متعددة من األنشطة تتفاعل مع بعضها البعض لتشكیل الفرد المتزن قادر على التكیف مع 

 بیئته و مجتمعه.
وتعمل على  ،العام تعتبر التربية البدنية والریاضية النظام التربوي الذي يسعى الى تحسین األداء اإلنساني كما 

تقانها والعناية باللياقة البدنية من اجل صحة العقل السليم باإلضافة الى تحصیل  ،اكتساب المهارات الحركية وا 
ونظرا إلى ما بلغته هذه المادة التربوية من أهمية وفوائد  ،المعارف لتنمية االتجاهات اإلیجابية نحو النشاط البدني

والعمل على  ،تفید من الحصائل االجتماعية والتربوية لها في تطبيع الفرد اجتماعياعلى الفرد والمجتمع الذي يس
 .تنشئته من خالل معطيات األنشطة التربوية

يعد األستاذ من أهم أعضاء التدریس تأثیرا في تشكیل أخالق والقيم الرفيعة لدى التالمیذ، وهذا بالرغم من الكم 
ركها لنا المهتمین بطرائق التدریس ومناهج التربية البدنية والریاضية، التي المعتبر من المعلومات والبحوث التي ت

تسعى جميعها الى التوصل الى أسالیب تساعد المدرس على إدارة الموقف التعليمي بنجاح، فبات الزما على مدرس 
ن إذ لم يعد نجاح المدرس التربية البدنية والریاضية أن یراجع أسالیب تدریسه لكي يكون التأثیر الفعال في المتعلمی

نما امتد نجاحه الى نوعية ما يغرسه وما ینمي لدیهم من عمل  مقصورا على طالبه ألهداف المادة التدریسية وا 
 للمعلم بالنسبة التدریس أسالیب وتعد للفرد والمعرفي الخلقي التكوین  في الحقيقة إسهاماتهجماعي وهذا من خالل 

 من التعليم أسالیب على المعلم تعرف لضرورة التنويه علینا وجب ثم من لطلبةل ماعيالعمل الج لرفع المثلى وسیلته
 انتباه جلب من يمكنه الذي األمثل األسلوب انتقاء من یتمكن حتى المختلفة وأنواعها وطبيعتها مفهومها حیث

 مر ما یتذكر وأن التالمشك ويحل األحداث یدرك أن يستطيع الطالب وألن ،عمله الجماعي من الرفع ومنه الطالب
 .                                                                    عمله الجماعي على یتوقف كله وهذا اإلبداع درجة لماال يصل وقد ومعارف معلومات من عليه
 له لیتسنى إشباعها یجب ورغبات حاجات لديه أن حیث علیها فطر التي طبيعته عن الطالب فصل يمكن ال إذ

 :حول موضوعه دوری والذي اهتمامنا محور البحثا هذ كان هنا ومن العطاء
 "                                           دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة " 

 أي في والبحث بالمعلم یهتم لكونه المجتمع جوانب من كبیر جانبا مسي مهما تربويا مجاال الموضوع هذا ویتناول
 هي التربوية العملية أسالیب أن بما عام بشكل المجتمع یخدم بل فقط التربية یخدم وال وبالطالب به یتصل موضوع
 ، الصفية البیئة في تحكمه ومدى وكفاءته المعلم بمستوى  وثيقا رتباطاا مرتبطا وتحصیله التلمیذ مستوى  وأن للتلمیذ
 . فیها واألخیر األول المتحكم للمعلم التدریسي أسلوب يعد التي األخیرة هذه

 ومنه ارتأینا في انجاز هذا البحث إلى تقسيم الدراسة إلى قسمین:
 قسم نظري وقسم تطبيقي وهذا بعد التطرق إلى الجانب التمهیدي الذي احتوى على:



 مقدمة الدراسة

 

 

 ظ

ن تحدید إشكالية البحث وضبطها، ثم التساؤل العام والتساؤالت الجزئية ثم مدخل عام: التعریف بالبحث الذي تضم
اإلجابة علیها بالفرضيات، بعدها تم عرض أسباب اختيار البحث وعرض أهمية وأهداف البحث، ومن ثم بعض 

م والمصطلحات الدراسات السابقة والتعلیق علیها واستخداماتها في الدراسة الحالية، ثم تعریف البحث وتحدید المفاهي
 األساسية للدراسة.

 الدراسة النظریة قسمناها إلى ثالثة فصول هي:
 تدریس. أسالیبالفصل األول: 
 .التربية البدنية والریاضية والعمل الجماعيالفصل الثاني: 
 .المرحلة العمریةالفصل الثالث: 

 أما الدراسة التطبيقية فقسمناها إلى قسمین وهي كالتالي:
جراءات البحث المیدانية، التي تمثلت في تحدید المنهج اَلمتبع، الفصل الرابع:  تناولنا في هذا الفصل منهجية وا 

بعدها وصف عینة الدراسة ثم وصف األداة المستعملة في الدراسة وكذا األسالیب المعتمدة في المعالجة اإلحصائية 
 للبيانات المتحصل علیها.

ل النتائج المتحصل علیها ثم مناقشتها، والتعلیق على مدى تحقق الفصل الخامس: تم في هذا الفصل عرض وتحلی
 فرضيات الدراسة والتي من خاللها توصلَنا إلى استنتاج عام، ومقترحات مستقبلية، وفي األخیر خاتمة الدراسة
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اإلشكالیة - 1 
تهدف التربیة البدینة على تنمیة النشئ بطریقة متكاملة جسما وعقال وروحا، داخل إطار من القیم، لتقالید 

 1واألعراف.
تلعب التربیة البدینة والریاضیة دورا هاما في تكوین شخصیة التلمیذ وتحقیق النمو المتكامل والمتزن له، إذ أنها جزء 

 مةال یتجزأ من التربیة العا
 واالجتماعیة والنفسیة والعقلیة الجسمیة النواحي جمیع من بالتلمیذ تهتم أن یجب عملیة التربیة أن فیه شك ال مما و 

 وتحقیق المعلومات توصیل في المعلم مهمة لتسهیل وقواعدها التدریس بطریقة االهتمام من البد لذا والعاطفیة
 السلیم والنمو التعلم في یذالتلم أهداف تحقق كما وبسرعة جهد بأقل األهداف

ولقد عملت الدولة الجزائریة من خالل التشریعات المختلفة على إیصال التربیة البدنیة والریاضیة إلى مختلف 
المؤسسات التربویة وسخرت كل اإلمكانات الالزمة لذلك وهذا من خالل جهودها المتمثلة في اإلصالحات الجذریة 

نایة الكبیرة بالتدریس والقائمین علیه، إذ ال أحد ینكر الدور الذي یلعبه مدرس التربیة وتطویر المناهج التدریسیة والع
وٕانما یمتد إلى تربیتهم بكل ما تحمله كلمة  ه ال یقف عند حد تنمیة عضالتهمالبدنیة في حیاة التلمیذ، وٕا ن نشاط

 التربیة من معاني وأهداف واسعة.
وهي مجموعة خطوات یتبعها  ،مكونًا هامًا من مكونات المنهج نیة والریاضیةفي التربیة البد طرق التدریس تعد    

 المعلم لتحقیق أهداف معینة وتتجلى أهمیتها في التأثیر المتبادل بینها وبین كل من مكونات المنهج األخرى 
 ا،ومحتواه ا،ألهدافه وتطبیق المناسبة اهتقیطر  حصة، فلكل الوسائل واإلمكانات والوسائل(-التلمیذ -)األستاذ

أن یكون على درایة ووعي بأهداف المنهج  األستاذ، ولذلك ینبغي على یة للحصةتقویمال ةنشطاألو  والوسائل الالزمة،
  ، ویوطن نفسه على امتالك مختلف طرائق التدریس تقلیدیها وحدیثها حصتهومحتواه، لیتمكن من صیاغة أهداف 

 وخطواتجراءات إ من المتعلمین مع المعلم یتبعه ما كل إلي التدریس طریقة مفهوم شیرفطریقة التدریس  ت
 التدریس مجموع تتضمن طریقة التربویة تاوالخبر  والمواقف المعلومات لتنظیم ابطةر مت متتالیة متسلسلة وتحركات

 اإلجراءات التي یستخدمها المعلم لمساعدة التالمیذ على تحقیق األهداف والنتائج المطلوبة من الدرس وتشتمل
اإلجراءات التي یتخذها المعلم على المناقشات أو توجیه األسئلة أو إثارة المشكالت ما یدعو التالمیذ إلى محاولة 

أو فض الفروض وبالتالي فإن فاعلیة ما یقوم به المعلم بتوقف على الطریقة التي یستخدمها في درسه  االكتشاف
 .قل التكالیفأوجهد وب  أقل وقت والطریقة الناجحة هي التي تحقق األهداف المنشودة في

وكما أن لكل مادة تعلیمیة من مواد التي تعتني بالفرد عقال وجسما، طرق وأسالیب التدریس فكذلك للتربیة البدنیة 
 2صول علم النفس بفروعه المختلفة.امن  ةمشتق والریاضیة أسالیب وطرق عدید لتدریسها تقوم على أسس علمیة

یاضیة حیث إن االستخدام دریس الفعال في مجال التربیة الر لمحاور األساسیة لعملیة التتعد هذه األسالیب إحدى ا
األمثل لهذه األسالیب یعد ضرورة ملحة لنجاحها فمهنة التدریس من المهن الصعبة جدا ألنها تتعامل مع كائنات 
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 :ـ دار الوفاء لدنیا الطباعةـ1طـ  ساسي بين النظرية و التطبيقالرياضية في مرحلة التعليم األبية ساليب تطوير درس التر أ .محمد سعید عزمي 2

  15ص  ـ1998
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یذ وهو یتضمن مجموعة من متشكلة الترتیب ومختلفة عن بعضها البعض، إذ تعتبر همزة وصل بین األستاذ والتلم
ط في أسلوب التدریس الوضوح وقابلیة التطبیق واألستاذ هو الذي یختار األسلوب واقف التعلیمیة والتعلمیة، ویشتر الم

 1وفق الهدف.
، والمحتوى الذي یختاره تدریس من مكونات المنهج األساسیة، ذلك أن األهداف التعلیمیةتعتبر أسالیب ال    

 ناهج ، ال یمكن تقویمهما إال بواسطة المعلم واألسالیب التي یتبعها في تدریسه .المختصون في الم
لذلك یمكن اعتبار التدریس بمثابة همزة الوصل بین التلمیذ ومكونات المنهج . واألسلوب بهذا الشكل یتضمن     

ها ، بحیث یجعل هذه المواقف المواقف التعلیمیة التي تتم داخل الفصل والتي ینظمها المعلم ، والطریقة التي یتبع
  فعالة ومثمرو في الوقت نفسه

حیث أن هذه األسالیب تلعب دورا هاما في التحصیل الدراسي لدى التالمیذ كونها تعد من أهم العوامل التي لها    
 عالقة مباشرة بالفرد مهما كان منصبه أو نشاطه إذ أنها تعتبر كمحفز أساسي للتلمیذ للعمل والمثابرة.

یعرف العمل الجماعي على أّنه اتحاد مجموعة من األفراد واالشتراك فیما بینهم سواء كان بشكل كلي أم جزئي،    
إلنجاز عمل معین أو القیام على تحقیق أهداف معینة تصب في مصلحة الجمیع، وهذا العمل یجب أن یتم تطبیقه 

ب في تحقیقها، وتكمن أهمیة هذا العمل في أن في المنظمات والشركات التي تهدف للوصول إلى الغایة التي ترغ
اإلنسان ال یستطیع العیش بمعزل عن اآلخرین، ویحتاج لغیره من األشخاص من أجل القیام بأي عمل یرغب به، 
وتكون نتائجه محمودة، من أجل االستفادة من األفكار والخبرات الموجودة عند اآلخرین والعمل على تبادلها 

 .وتطبیقها
ل هذا تأتي هذه الدراسة الموسومة بدور أسالیب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة العمل ومن أجل ك

الجماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة ، هادفة للبحث في مدى مراعاة مختلف أسالیب التدریس التي یستخدمها 
قمنا بطرح التساؤل  المرحلة المتوسطة لهذا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ

 العام التالي:
 

 ؟هل ألساليب تدريس التربية البدنية والرياضية دور في تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  عطا هللا احمد- أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية-ط1 الجزائر- دیوان المطبوعات الجامعیة: 2006ـ ص391
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 انطالقا من التساؤل العام نطرح التساؤالت التالية:
نیة و الریاضیة و تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة سالیب تدریس التربیة البدأهل توجد عالقة بین  -

 المتوسطة؟
الریاضیة یساعد في  تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة ق أسلوب تدریس التربیة البدنیة و تطبیهل  -

 ؟المتوسطة
ربیة البدنیة و الریاضیة في الریاضیة مالئما في تطبیق حصة التالتربیة البدنیة و ما هو األسلوب الذي یراه أساتذة  -

 تنمیة العمل الجماعي؟
 فرضيات الدراسة: -2
 الفرضية العامة: -
 ألسالیب تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة دور في تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة. -
 الفرضيات الجزئية: -
اضیة و تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة سالیب تدریس التربیة البدنیة و الریأبین  ةتوجد عالق -

 المتوسطة.
  یة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلةــــتنمتدریس التربیة البدنیة والریاضیة یساعد في تطبیق أسلوب  -

 .المتوسطة
 مل الجماعي.تختلف توجهات أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة في اختیار أسلوب التدریس المالئم لتنمیة الع -
 :ما یليتیار موضوع بحثنا فیخسباب اأتكمن أسباب اختيار الموضوع:  -3
 سالیب التدریس.أبیة البدنیة و الریاضیة في التعلیم المتوسط بموضوع ر ضعف اهتمام معلمي الت -
التدریس التي یمكن لى أهم أسالیب إشارة إلى إالتعلیمیة طوار افتقار مناهج التربیة البدنیة و الریاضیة في كل األ -

 تخدامها لتحقیق مبتغیات العلمیة التعلیمیة و التعلمیة.سللمعلم ا
كون الموضوع یدخل ضمن صلب تخصصنا و یخص جمیع طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة المقبلین على  -

 عملیة التدریس.
 اعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة.في تنمیة العمل الجمبراز دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة إ -
 أهمية البحث: -4

التربیة  وانطالقا من أن موضوع دور أسالیب تدریس تتجلى أهمیة أي دراسة من أهمیة الموضوع الذي نتناوله،
، تمثل صلب العملیة التدریسیة لمادة اعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطةالبدنیة و الریاضیة في تنمیة العمل الجم

و هما تفاعل مونه یربط بین متغیرین هامین یمثالن حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة  یة البدنیة و الریاضیة الترب
، حیث أن التدریس أصبح من ضروریات العمل التربوي و هو یعتمد على جملة من المعطیات األستاذ مع التالمیذ

 شطة التعلیمیة و التقویم(.، األنوسائل التعلم، المحتوى ، أسالیب التدریس ، األهداف)
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خاصة و أن األسلوب أصبح هو الذي یحدد نوع السلوك الذي یمكن أن یسلكه المعلم مع تالمیذه و هذا یؤثر على 
في عملیة شخصیة التلمیذ و ینمي العمل الجماعي لدیه و مع تزاید االهتمام بمادة التربیة البدنیة و الراضیة و دورها 

كان ال بد من دراسة أهمیة التفاعل من خالل أسالیب التدریس من األستاذ في تنمیة العمل العمل الجماعي للتلمیذ 
 الجماعي و الرغبة في التحصیل الدراسي.

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

 ستنا إلى:هذه الدراسة و تهدف درا
عالقة بین أسالیب تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة و تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة معرفة ال -

 المتوسطة.
معرفة دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة دور في تنمیة العمل الجماعي لدى تالمیذ المرحلة  -

 المتوسطة .
یقا من طرف أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة الذي یساهم في تنمیة العمل الجماعي معرفة األسلوب األكثر تطب -

 لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة.
 الدراسات السابقة: -6
تحت عنوان: عالقة  2012/2013مخلوف لسنة  شرق ، ي ياسينقدراسة األولى: دراسة نواري إلياس، دراال

 التربية البدنية والرياضية. ليب التدريس فيالفروع الفردية بين تالميذ باختبار أسا
حیث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في الطور المتوسط من خالل مختلف 

 األسالیب المطبقة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة التي یرونها أكثر مراعاة للفروق الفردیة.
أستاذ تعلیم متوسط موزعین على  152هذه الدراسة على المنهج الوصفي في مجتمع متكون من اعتمد الباحثون في 

أستاذ للتربیة البدنیة والریاضیة في الطور المتوسط تم اختیارهم  20متوسطة تم اختیار عینة متمثلة في  171
 بطریقة عشوائیة.

 تحلیله إحصائیا باستعمال النسب المئویة.أما بالنسبة ألدوات الدراسة فلقد تمثلت في االستبیان الذي تم 
 توصل الباحثون من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

 هناك عالقة إیجابیة بین أسالیب التدریس التي طبقها أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة. -
 ممارسة األنشطة الریاضیة .  األسالیب التي طرقها أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة تراعي میول التالمیذ نحو 
هناك عالقة إیجابیة بین أسالیب التدریس التي یطبقها أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة والفروق الفردیة بین  -

 التالمیذ في الخصائص والصفات البدنیة.
 أوصى الباحثون على:

الحسبان الواقع المعاش للتالمیذ في  العمل على وضع دلیل عملي لمدرسي التربیة البدنیة والریاضیة بأخذ في -
 المدرسة، ویمكن للمدرس من التعرف على مختلف أسالیب التدریس الفعالة وكیفیة تطبیقها میدانیا.
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إعادة النظر في الحجم الساعي لحصة التربیة البدنیة والریاضیة في األسبوع ذلك لكي تحقق التربیة البدنیة  -
 .والریاضیة األهداف الموجودة منها

عقد اجتماعات دوریة من طرف المتخصصین مع أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة للمساهمة في رسكلة وٕاعادة  -
تكوینهم كلما لزم األمر ذلك أو تكلیف األساتذة بإعداد تقاریر ألهم المشاكل التي یعانون منها في المؤسسات لكي 

 یتم أخذها بعین االعتبار.
تأثير "تحت عنوان:  2012- 2011صيف بديدة محمد، بن شبيبة شرف الدين، سنة الدراسة الثانية: دراسة و 

 "أساليب التدريس على تعلم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية
حیث هدفت إلى إثبات مدى تأثیر شخصیة األستاذ وفعالیتها في حصة التربیة البدنیة والریاضیة ومدى درجة 

 .ذا التعرف على نوع األسلوب التدریسي المتبع وٕا براز أنواع أسالیب التدریس وطرقهااالستفادة منه وك
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج الوصفي وتمثل مجتمع الدراسة في أساتذة دائرة تفوت، أما بالنسبة 

 شوائیة ومنظمة.أستاذ تعلم ثانوي تم اختیارهم بطریقة ع 20للعینة فكانت نفسها مجتمع البحث أي 
ما بالنسبة لألدوات المستخدمة فالمدرسة تمثلت في االستبیان والذي تم تحلیله إحصائیا بواسطة حساب التكرارات 

 والنسب المئویة.
 :توصل الباحثون من خالل هذه المرحلة إلى النتائج التالية

 األسلوب السلطوي یؤثر سلبا على سیر حصة التربیة البدنیة والریاضیة. -
األسلوب الدیمقراطي یؤثر إیجابا على سیر حصة التربیة البدنیة والریاضیة وكذلك على تعلم المهارات الحركیة  -

 كونه یساهم في عملیة اإلبداع.
 :أوصى الباحثون إلى

  ضرورة استخدام أسالیب التدریس في جمیع عملیات تعلیم المهارات الحركیة لما لها من تأثیر إیجابي على ذلك. -
تنظیم المنافسات داخل وخارج المؤسسات لها تأثیر إیجابي على التالمیذ في جمیع المیادین خاصة المیدان  -

 التربوي.
یجب على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ضرورة تنویع أسالیب تنوع األنشطة الریاضیة في حصة التربیة البدنیة  -

 والریاضیة للحصول على نتائج تعلیمیة مختلفة.
 لدراسة الثالثة: ا

دراسة تأثير أساليب التدريس "وهي مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في التربیة البدنیة والریاضیة تحت عنوان 
وقام بإعداد دراسة ميدانية بثانويات والية باتنة  "على تعليم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية

 .2008-2007ين خالل السنة الجامعية الطالب: بن خاتم هللاا نور الد
وهذا انطالقا من اإلشكالیة مفادها: "ما هو األسلوب األكثر استعماال في تعلیم المهارات الحركیة من طرف أساتذة 

 التربیة البدنیة والریاضیة"؟ 



التعريف بالبحث                                                                               مدخل عام           

 

 
7 

وزیع االستمارة وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي من خالل تطبیق أداة القیاس المتمثلة في االستبیان حیث تم ت
أستاذ في التربیة البدنیة والریاضیة بمختلف ثانویات والیة "باتنة" وقد تم اختیارهم بطریقة  20على عینة مكونة من 

 عشوائیة
ثم قام بتحلیل استمارة االستبیان تحلیال إحصائیا باستعمال النسب المئویة وتوصیل الباحث من خالل هذه الدراسة 

 :إلى النتائج التالیة
 .األسلوب السلطوي یؤثر سلبا على سیر حصة التربیة البدنیة والریاضیة ألنه قید عملیة اإلبداع لدى التالمیذ -
األسلوب الدیمقراطي یؤثر إیجابیا على تعلیم المهارات الحركیة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة لكونه یساهم  -

 .ن األساتذة یشاركون التالمیذ في المعلومات والقراراتفي عملیة اإلبداع ألنه األسهل لتوصیل المعلومات أل
 نجح واألمثل لتوصیل المعلومات ألنه یسهل في التحكم في الفوج.مري األنسب واألیرى أن األسلوب األ -

 :أوصى الباحث
ختیار یجب على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة اختیار األسلوب التدریسي األنسب لتحقیق األهداف وهذا اال -

 .یكون على أساس الوسائل البیداغوجیة
یجب على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة تنویع أسالیب األنشطة الریاضیة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة  -

 .للحصول على نتائج تعلیمیة مختلفة
 نقاط منها: من خالل استعراض الدراسات یمكن اإلشارة إلى عدة التعليق على الدراسات السابقة:

 أسالیب التدریس.إن الدراسات تناولت أحد متغیرات بحثنا  -
 تنوعت الدراسات السابقة من حیث أدوات البیانات المستخدمة ونخص بالذكر االستبیان. -
 أسالیب التدریس.توصلت إلى نتائج ایجابیة في أن الدراسات  -
 لتربیة البدنیة والریاضیة و هو المنهج الوصفي.إن الدراسات تبنت إحدى المناهج األكثر استخداما في ا -
أسالیب التدریس و التنویع فیها في مجال تدریس التربیة البدنیة أن الدراسات دعت إلى ضرورة استخدام  -

 والریاضیة.
التربیة البدنیة والریاضیة في تختلف األسالیب المطبقة من طرف أن الدراسات هدفت إلى معرفة واقع تدریس  -

 ة التربیة البدنیة والریاضیة.أساتذ
 استخدامات الدراسة السابقة في الدراسة الحالية:

 الدراسة األولى والثانية والثالثة:
تحت عنوان:  2012/2013نواري إلیاس، دراقي یاسین، وشرق مخلوف لسنة استندنا في دراستنا هذه على دراسة 

، و كذا استندنا على التربية البدنية والرياضية ريس فيعالقة الفروع الفردية بين تالميذ باختبار أساليب التد
تأثير أساليب التدريس "تحت عنوان:  2012- 2011وصیف بدیدة محمد، بن شبیبة شرف الدین، سنة دراسة 

وكذا استندنا على دراسة والریاضیة تحت عنوان  "على تعلم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية
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دراسة میدانیة  "ير أساليب التدريس على تعليم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضيةدراسة تأث"
 .2008-2007بثانویات والیة باتنة وقام بإعداد الطالب: بن خاتم هللا نور الدین خالل السنة الجامعیة 

بدنیة و الریاضیة و كون أن الدراسة هدفت كونها تناولة إحدى متغیرات بحثنا المتمثلة في أسالیب تدریس التربیة ال
إلى معرفة واقع تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة في مختلف األسالیب المطبقة من طرف أساتذة التربیة البدنیة وما 

هو اعتماد الباحثون على إحدى المناهج األكثر استخداما في التربیة البدنیة و دفعنا إلى االستناد بهذه الدراسة 
اضیة وهو المنهج الوصفي حیث تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة كما اعتمدنا على نفس األدوات اإلحصائیة الری

استخدام أسالیب التدریس في جمیع ووسائل جمع البیانات إضافة إلى أن معظم توصیاتهم تدعوا إلى ضرورة 
 عملیات تعلیم المهارات وضرورة التنویع في أسالیب التدریس 

 المصطلحات والمفاهيم: تحديد  -7
 أساليب التدريس: 7-1
 األسلوب: -7-1-1

جاء في لسان العرب أن السطر من الخیل و كل طریق ممتد فهو أسلوب، فاألسلوب الطریق والوجه والمذهب لغة: 
 .1فیقال اخذ فالن أسالیب من القول أي أفانین منه  وجمعه أسالیب، واألسلوب الفني: یقال أنتم في أسلوب سوء،

 .2هو مجموعة من المهام والقوانین واإلجراءات التي تشتمل على خبرة تعلیمیة مترابطة منطقیااألسلوب اصطالحا: 
 التدريس: -7-1-2

هو مجموع العملیات التربویة التي تتضمن عملیة التعلیم لتنفیذ الخطة وقد شبه "شیث" التدریس بعملیة الصید 
وما تتطلبه من وسائل ثم تنفیذ العملیة و تقویمها في عطاء الخطة إ ا و باعتبارها تحتاج إلى تحدید الهدف جید

 .4، فالتدریس نشاط تواصلي یهدف إلى إنارة التعلم و تسهیل مهمة تحقیقه3النهایة
 أساليب التدريس: -7-1-3

لتدریس لدى قد نجد أسلوب ایقصد به مجموعة األنماط التدریسیة الخاصة بالمتعلم و المفصلة لدیه، ویعني ذلك أنه 
معین یختلف عنه لدى معلم آخر رغم أن طریقة التدریس المتبعة واحدة، وهذا ما یدل على أن أسلوب التدریس معلم 

یرتبط ارتباطا وثیقا بالخصائص الشخصیة للمعلم، وبمعنى آخر، فإذا كانت طرق التدریس تعني اإلجراءات العامة 
إجراءات خاصة ضمنیة تتضمنها اإلجراءات العامة التي یجري في  فإن األسالیب یقصد بهاالتي یقوم بها المعلم 

 .5الموقف التعلیمي

                                                 

  إبن المنظور- لسان العرب- الجزء األول، األمیریة بوالق، القاهرة، 1300 ه .-ص17. 1 
  عزو إسماعیل عفانة، جمال عبد ربه الزعانین- التعلم في مجموعات- ط1- عمان، دار المسیرة:2008.-ص 2.105 

  عفاف عبد الكریم.- تصميم المناهج في التربية- ط1- اإلسكندریة، منشأ المعارف:2005 ص 3.16 
ص  -.2011بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة: -1ط -طرائق التدريس التربية البدنية وأساليبها -سعید صالح محمدمحمد داور الربیعي و  

104  
 -2006اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: 1ط--طرق تدريس التربية البدنية -عصام الدین متولي عبد هللا، بدوى عبد العالي بدوى  5

  23ص 
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 :المفهوم اإلجرائي

أسلوب التدریس هو الكیفّیة اّلتي یتناول بها المعّلم طریقة التدریس أثناء قیامه بعملّیة التدریس، أو هو األسلوب اّلذي 
زه عن غیره من المعّلمین اّلذین یستخدمون نفس الطریقة، ومن ثّم یّتبعه المعّلم في تنفیذ طریقة التدریس بصورة تمیّ 

 یرتبط بصورة أساس بالخصائص الشخصّیة للمعّلم.
 العمل الجماعي:-7-2

یكونه شخصین أو أكثر بینهم تفاعل اجتماعي معین یهدف إلى تحقیق غایة معینة و یكون عادة مرتبط لغة: 
 بغایات العمل.

 خاص لهم هدف مشترك.مجموعة من األشإصطالحا: 
 

 :المفهوم اإلجرائي
 هدف مشترك باسم الجماعة. یسعون لتحقیق مجموعة تتكون من شخصین أو أكثر تربطهم عالقة اجتماعیة

 المرحلة المتوسط:-7-3
وفق قانون إجباریة التعلیم تدوم أربعة سنوات وتنتهي هذه المرحلة باجتیاز امتحان شهادة معتمد لدى وزارة التربیة 

 لتعلیم المتوسط.ا
 المراهقة: -7-4
تعني النمو وقولنا راهق الفتى أو راهقت الفتاة أي أنها نمت نموا مستطردا، وكلمة المراهق تفید معنى االقتراب لغة:  

 .1أو الدنو من العلم وبذلك یؤكد علماء قه اللغة أن الفرد الذي یدنو من الحلم هو اكتمال النمو
ا تعني الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي باكتمال الرشد وتعنت أحیانا بأنها مرحلة انتقالیة والمراهقة اصطالحاصطالحا: 

تجمع بین خصائص الطفولة وسمات الرجولة، ویفصل علماء النفس التكویني باستعمال هذا االصطالح اللغوي الن 
 .2نمعزاه ینسجم كثیرا والخصائص الجسمیة والسلوكیة لهذه الفترة من حیاة اإلنسا

تقع بین مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، تحدث خالل هذه المرحلة هي مرحلة من مراحل النمو المفهوم اإلجرائي: 
 عدة تغیرات للفرد منها تغیرات جسمیة، عقلیة، انفعالیة.

 التربية البدنية والرياضية: -7-5
 التربية: -7-5-1

یث نقول ربى  الوالد ولده بمعنى غذاه وجعله ینمو و یزداد مأخوذة من الفعل ربي بمعنى النمو و االزدیاد , حلغة: 
و ربى في بیت فالن بمعنى نما و نشأ فیه , كما جاء في قوله تعالى " وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا " أي 

                                                 
  ب.ي فؤاد، "األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة" دار الفكر العربي، ص272 .1

   ج. نور المراهق، الطبعة الثانیة، دار المعارف، القاهرة 1990، ص17 .2 
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و بمعنى كما اهتما بي و ساعداني  على النمو واالزدیاد حیث أصبحت ما أنا علیه من هیئة جسمیة و قدرة عقلیة 
 .1حالة نفسیة و عالقات اجتماعیة

یختلف تعریف التربیة باختالف وجهات النظر و یتعدد حسب الجوانب و المجاالت المؤثرة فیها و اصطالحا: 
المتأثرة بها و من بین بعض التعاریف نجد أن البعض یعرفها أنها تعني نقل الترماث الثقافي من جیل قد تم إلى 

ته  أما أفالطون " أن التربیة هي إعطاء الجسم و الروح كل ما یمكن من الجمال و جیل جدید بعد تعدیله و تنمی
 .2الكمال " أما أرسطو فیقول " أن الغرض من التربیة هو إعداد العقل لكسب العلم

إن مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة واسع لكنه متعلق مباشرة حسب أهدافه التربية البدنية والرياضية: -7-5-2
ربیة العامة ومنه فهي عملیة توجیه للنمو البدني والقوام لإلنسان باستخدام التمرینات الریاضیة والتدابیر الصحیة بالت

 .3بغرض اكتساب صفات بدنیة ومعرفیة والتي تحقق متطلبات المجتمع أو حاجة اإلنسان التربویة
بطریقة متكاملة و بناء شخصیة متزنة هي نشاط بدني ریاضي تربوي تسعى إلى تنمیة النشء المفهوم اإلجرائي: 

  یتجزأ من التربیة العامة.وفق قیم ومعاییر تتوافق مع المجتمع وهي جزء ال

                                                 

  1  هادي مشعان ربیع ،" مدخل إلى التربية ، ط 1مكتبة عمان ، 2006.،ص14.
     29.ص 2000" دار الفكر العربي ) القاهرة (.  3،, ط  ياضيةأصول التربية البدنية و الر أمین أنور حولي ،"   2

   محمد عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطيء: نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية، ط2، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1992، ص 223
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 تمهيد: 
 

ينظر إلى التدريس باعتباره عالقة مستمرة بين المدرس والتلميذ، حيث أن مثل هذه العالقة تساعد على 
النمو واكتساب المهارات في األنشطة المختلفة، كما ينظر إلى التدريس باعتباره يمثل التطابق المحتمل بين ما 

صول لهذا التطابق توجب على المدرس أن يتعرف يخطط له ويقصد إليه وبين ما يحدث على أرض الواقع، وللو 
إلى العوامل التي يمكن أن تعمل على تحقيق مثل هذا التطابق أو تعوقه وال يكون هذا إال من خالل بناء سليم 

 للدرس.
و لهذا فان إلمام المدرس بمختلف األساليب سيساعده على تسيير عملية التدريس بصورة فعالة ومجدية، في مجال 

البدنية و الرياضية ثم تحليل هذه األساليب بمختلف أنواعها وهذا إلعطاء المطلع و المطبق األساس و  التربية
 القاعدة في بناء أساليب التدريس و التدرج في تطبيقها.
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 التدريس:مفهوم أساليب -1
 األسلوب: مفهوم-1-1

طريق ممتد فهو أسلوب، فاألسلوب الطريق والوجه والمذهب جاء في لسان العرب أن السطر من الخيل و كل لغة: 
 .1فيقال اخذ فالن أساليب من القول أي أفانين منه  وجمعه أساليب، واألسلوب الفني: يقال أنتم في أسلوب سوء،

 .2مترابطة منطقيا هو مجموعة من المهام والقوانين واإلجراءات التي تشتمل على خبرة تعليميةاألسلوب اصطالحا: 
 التدريس: مفهوم-1-2

هو مجموع العمليات التربوية التي تتضمن عملية التعليم لتنفيذ الخطة وقد شبه "شيث" التدريس بعملية الصيد 
باعتبارها تحتاج إلى تحديد الهدف جيدا وا عطاء الخطة وما تتطلبه من وسائل ثم تنفيذ العملية و تقويمها في 

 .4إلى إنارة التعلم و تسهيل مهمة تحقيقهفالتدريس نشاط تواصلي يهدف ، 3النهاية
 أساليب التدريس: مفهوم-1-3

قد نجد أسلوب التدريس لدى يقصد به مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمتعلم و المفصلة لديه، ويعني ذلك أنه 
أسلوب التدريس  معلم معين يختلف عنه لدى معلم آخر رغم أن طريقة التدريس المتبعة واحدة، وهذا ما يدل على أن

يرتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الشخصية للمعلم، وبمعنى آخر، فإذا كانت طرق التدريس تعني اإلجراءات العامة 
التي يقوم بها المعلم فإن األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضمنية تتضمنها اإلجراءات العامة التي يجري في 

 .5الموقف التعليمي
 ريس:تطور أساليب التد - 1-4

لقد ظهرت منذ الستينات مجموعة من أساليب التدريس الحديثة أو ما يعرف بأساليب التدريس لموسكا موستن و 
 ) طيف أساليب التدريس( وقد طبقت هذه األساليب بتوسع سارة أشورث وقد أطلق عليه اسم 

 الحديثة من الباحثين أساليب التدريس في مجال التربية البدنية و الرياضية، ويطلب موسكا موسكن رائد 

التربية البحث في هذا المجال،حيث أن مجموعة األساليب تعطي إمكانية جديدة للقيام بعملية البحث في مجال 
البدنية و الرياضية، و البحث باختبار الفرضيات الموضوعة حول العالقة الممكنة المستمرة و الموجودة بين كل 

، وعملية البحث كفيلة بمسايرة التطور الحاصل في المجتمع بمختلف أسلوب من األساليب و األهداف التربوية
 مكوناته و التي من بينها المدرسة والتي هي أساس بناء شخصية الفرد التي يشكل اللبنة األولى في المجتمع .

                                                 

  إبن المنظور- لسان العرب- الجزء األول، األميرية بوالق، القاهرة، 1300 ه .-ص1.17 
   عزو إسماعيل عفانة، جمال عبد ربه الزعانين- التعلم في مجموعات- ط1- عمان، دار المسيرة:2008.-ص 2.105 

  عفاف عبد الكريم.- تصميم المناهج في التربية- ط1- اإلسكندرية، منشأ المعارف:2005 ص 3.16 
ص  -.2011بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية: -1ط -طرائق التدريس التربية البدنية وأساليبها -محمد داور الربيعي وسعيد صالح محمد 

 4.10 
 -2006اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: 1ط--طرق تدريس التربية البدنية -عبد هللا، بدوى عبد العالي بدوى  عصام الدين متولي 5

 .23ص 
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 الفرق بين األسلوب و الطريقة -1-5

ريقة و األسلوب حيث يختلف الكثير من هناك إشكال كبير يتمثل في وجود تشابه في الهيكل التنظيمي بين الط
ساليب ،باعتبار األسلوب يأتي تبعا الباحثين و التربويين عندما يتكلمون عن التدريس بين مصطلحي الطرائق و األ

رتبط بها وعلى أساس األسلوب تأتي الطريقة، ويقول حنا غالب "أن الفن مجموعة طرائق و الطريقة للطريقة ألنه م
 " 1األسلوب مجموعة ضوابط مجموعة أساليب، و

قد يختلف من معلم ألخر على الرغم من ولهذا فالطريقة أشمل من األسلوب، ومفاد هذا الفرق أن األسلوب 
يستخدم نفس  )ص(يستخدم الطريقة الكلية و المعلم  )س(استخدامهم لنفس الطريقة مثال ذالك تجد أن المعلم 

تويات تحصيل المهارات الحركية للتالميذ،وهذا يعني أن تلك الفروق الطريقة ومع ذالك فقد نجد فروق دالة في مس
 يمكن أن تنسب إلى أسلوب التدريس الذي يتبعه المعلم،وليس إلى الطريقة .

 العوامل التي تحدد اختيار نوع أسلوب التدريس :-1-6

اذ ويرتبط ذي يفضله األستم إلى أن أسلوب التدريس يرتبط بالنمط ال1912تشير دائرة المعارف للبحوث التربوية 
 كثيرا بخصائصه الشخصية،ومن العوامل المحددة لنوع أسلوب التدريس نذكر منها :

 خصائص األستاذ الشخصية .-

 البنية النفسية له بكل جوانبها.-

 خبراته السابقة في مجال تخصصه.-

 مهاراته التدريسية ومدى تحكمه فيها.-

 ب التدريس المختلفة.معرفته باألساس النظري لطرق و أسالي-

 اتجاهاته نحو مهنته،وذاته وكذا نحو مجتمعه.-

 .2نوع المتعلمين و خصائصهم-

 

 

                                                 

  عطا هللا احمد- مرجع سابق،2006ـ ص 13 14 1.42 
 1998ياض، دار الفكر العربي،  الر  -2ط-التربية الميدانية واساسيات التدريس، -مهدي محمود سالم، عبد اللطيف بن حمد الحليبي. 2

  .325ص،
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 أهمية أساليب التدريس: -1-7
إن ألساليب التدريس أهمية كبيرة العملية التربوية وعملية التدريس ، ومما يؤكد هذه األهمية إجراء الكثير من 

لتي تناولت عالقة أساليب التدريس بمتغيرات منها التحصيل الدراسي، حيث الدراسات والبحوث عن تلك األساليب ا
 اثبت أن هناك عالقة ايجابية بين تحصيل الطالب وفعالية أسلوب المدرس أثناء التدريس .

ولهذا فان عملية التدريس لن تكون ناجحة ما لم يتم اختيار المدرس ألسلوب التدريس الالزم والذي يتم من خالله 
 األهداف المرجوة. تحقيق

تعمل التربية البدنية و الرياضية على إكساب التالميذ مهارات و كفاءات من خالل األنشطة الرياضية تجعل كما 
 التلميذ يبلور هذه المكتسبات في مختلف المواقف التي تواجه في المستقبل .

 أهداف أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية : -1-8

لمجموع أساليب التدريس إلى تحقيق مجموعة من األهداف ربية البدنية و الرياضية من خالل معرفته يسعى أستاذ الت
 أهمها:

 التعرف على أساليب التدريس العامة و الخاصة-

 التعرف على طرق نقل المعارف إلى التالميذ.-

 ذ.االستخدام األنسب للوسائل التعليمية وصوال إلى الوفاء برغبات و حاجات التالمي-

 االختيار األنسب لطرائق و أساليب التدريس.-

 تمكين األستاذ من فهم خصائص المتعلم ومراحل نموه وبالتالي مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.-

 .1للمتعلم أثناء حدوثهمساعدة األستاذ على تحليل السلوك التعليمي -

 :تنويع أساليب التدريس في التربية البدنية و الرياضية-1-9

ال يوجد أسلوب تدريسي يمكن أن يوصف بأنه األمثل في التدريس، وذالك ألن نجاح أي أسلوب يتوقف على عوامل 
متعددة،تتصل بالمنهج و التالميذ و ظروف حياتهم، ويقول موسكا موسكن "إن األسلوب الذي يستخدم بنجاح في 

 ."رى وقف أو حصة أخفي مأو حصة ما قد ال ينجح أو يفي بالغرض إذا استخدم  موقف ما،

                                                 
ص  -2008 -دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة -األردن -1، طالتربية الفنية والمهنية والرياضية أساليب تدريسأحمد جميل عياش، 1

183. 
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فالمدرس الذي يستعمل أسلوبا واحدا في درسه فإنه سوف يؤدي إلى الملل و الجمود و عدم تحقيق األهداف 
التعليمية المطلوبة من سلوك متعلم، ولهذا فإن التنويع في األساليب شيء ضروري، حتى ال يحس المتعلم بالروتين 

.إذن هذا التنويع قد 1تالي البد من تعدد األساليب المستخدمة في تحقيقهاو الملل وخاصة أن المعلم تتعدد أهدافه وبال
يكون ضروريا للتأقلم مع متطلبات النشاط الرياضي،وكذالك مع الخصائص العامة للتالميذ والتي تميزها الفروق 

 ،كما قد تكون اختيارية لتجنب الملل و الروتين الذي يصيب المعلم و المتعلم.الفردية

 يف أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية :تصن -1-10

 األساليب المباشرة: -1-10-1

قرب إلى التطبيق مع استعمال التغذية الراجعة النهائية المباشرة و المعلمون المهرة يب األتعتبر هذه األسال
ألساليب تتفاوت يستخدمون أكثر من أسلوب في التدريس،بل ويستخدمون أكثر من أسلوب في الدرس الواحد،وهذه ا

في نسب تنمية كل أو أحد جوانب التعلم )المعرفي،الوجداني والنفسي الحركي( لهذا فهي تكمل بعضها في ضوء 
 متطلبات التنمية الشاملة والمتوازنة للفرد .

 األساليب غير المباشرة:-1-10-2

المعلم يستفيد من أساليب التدريس  يمثل االكتشاف بأنواعه المستويات القاعدية في الهرم التعليمي،وهذا يعني أن
أنها توسع مدارك التالميذ وتعرفهم الغير مباشرة والتي تشجع على الكشف و االكتشاف وحل المشكالت ،حيث 

بأجسامهم و قدراتهم على التحرك في الفراغ،واالستمتاع بتعلم الحركة،ويتم ذالك عن طريق المعلم الذي ال يعطي 
يتم تعريض التالميذ لسلسلة من األسئلة و المشكالت، أو مجاالت تفرض من المعلم النموذج لألداء الحركي بل 

 .2صحيح ويتم إعطائهم الفرصة لحل هذه المشكالت كيفما يرونها مناسبة ، وأي حل عقالني للمشكلة يعتبر 

 أنواع أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضة: -1-11

 التوضيحي (: األسلوب األمري) أسلوب العرض -1-11-1

يتميز هذا األسلوب بقيام المعلم باتخاذ جميع القرارات في بنية وتركيب عملية التدريس بمعنى اتخاذ جميع القرارات 
يم المتعلقة بمختلف مراحل الدرس ) التخطيط،األداء والتقويم ( وبالتالي فالمعلم هو أحد المصادر األساسية لتنظ

دون قوم بدور الملقن للمعلومات، بينما يكون التلميذ مستقبال لهذه المعلومات المعرفة و نقلها إلى التالميذ، وي
، فأوامر القائمة على أن لكل مثير استجابة. وهذا األسلوب يستند إلى المدرسة السلوكية 3مناقشتها أو إبداء رأيه فيها

جهة ومن جهة أخرى فإن كل حركة المعلم المتكررة هي المثيرات التي تدفع التالميذ إلظهار االستجابة ، هذا من 
                                                 

  عطا هللا احمد- مرجع سابق،2006ـ ص 131- 1.133 
  محمود عبد الحليم عبد الكريم، ديناميكية تدريس التربية الرياضية، ط1-القاهرة- مركز الكتاب للنشر- ص2006- ص 2.261-247 

  عطا هللا احمد- مرجع سابق،2006ـ ص 73-.3.74 
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في يقوم بها المتعلم تكون استنادا إلى النموذج الحركي الذي يقوم به المدرس ، وبالتالي فالعالقة بين المعلم والمتعلم 
األسلوب األمري تبنى على أساس األدوار المحددة لكل منهما ، فدور المعلم هو وضع الهدف و دور المتعلم هو 

 ا يخططه المعلم، بدون أي مناقشة أو سؤال للوصول إلى األهداف المحددة.تطبيق ما يريد وم

 تطبيق األسلوب األمري:

خالل حصة التربية البدنية و الرياضية بمراحلها الثالثة تتباين أدوار كل من المعلم و المتعلم و في هذا األسلوب 
 تكون األدوار كما يلي :

من خالل جملة من القرارات المتخذة من تفاعل بين المعلم و المتعلم : وهي عملية اإلعداد للمرحلة التخطيط  -
طرف المدرس، كاختيار األنشطة الرياضية، اختيار المهارة، تحديد األهداف المراد تحقيقها من الدرس وكذا الزمن 

 المخصص لكل جزء من أجزاء الدرس .

لمتعلقة بتطبيق و تنفيذ المهارات المقصود تدريسها ويتضمن هذا الجزء من الدرس كافة القرارات امرحلة التنفيذ:  -
ومن هذه القرارات: مكان تنفيذ المهارة، ترتيب تنفيذ المهارات و الظروف المالئمة لبدء تطبيق المهارة، الوقت 

. هذه القرارات 1المناسب لألداءالفاصل بين مهارة و أخرى، وقت بدء وانتهاء تطبيق المهارة وكذا اإليقاع الحركي 
 تتغير بتغير األسلوب وكذا خصائص التالميذ .

: إن القرارات التي يتم اتخاذها في مرحلة ما بعد الدرس تتمثل في إعطاء التغذية الراجعة ) مرحلة التقويم -
 العكسية ( حول أداء المهارات، وكذالك حول مستوى أداء التلميذ و دوره في االلتزام بالقرارات التي يتخذها المعلم .

 ات هذا األسلوب: مميز 

 هذا األسلوب له مجموعة من الخصائص اإليجابية منها:

 مناسب للتالميذ الصغار السن وكذا المبتدئين لممارسة المهارة . -

 و المعقدة ألجل السيطرة على مسار العمل.مناسب الستخدامه للمهارات الصعبة  -

 زرع النظام و االنضباط داخل الصف. -

 . 2ة للتالميذ عندما يكون هناك أعداد كبيرة من التالميذسرعة إيصال المعلوم -

 كما أن استخدامه ضروري في بعض األنشطة الخطيرة كرمي الرمح و الجلة. -

                                                 

  أحمد جميل عياش،مرجع سابق- 2008- ص1.194-193-184 
  عطا هللا احمد- مرجع سابق،2006ـ ص  2.86-85 
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 .1يساعد على تحسين األداء بسبب التكرار -

 عيوب هذا األسلوب:

 من المعلم وتذكره ألدائه المهاري .اقتصار دور التلميذ على استقبال األوامر  -

 تحديد و تضييق العالقات االجتماعية بين التالميذ . -

 ال يأخذ بعين االعتبار الفروق الفردية في القبليات بين التالميذ. -

 .2ال يعمل على تنمية و تطوير الجانب النفسي و االنفعالي في شخصية كل تلميذ -

 األسلوب التبادلي: -1-11-2

واالعتماد على النفس و العمل في مجموعات  لون من مسؤولية،في هذا األسلوب يتعلم التالميذ بقدر ما يتحم
يضاحها لزمالئهم، وهكذا بالتبادل حيث تقوى المهارات االتصالية بين التالميذ، وهذا  زوجية، واستيعاب المعلومات وا 

تكوين عالقة  األسلوب يفيد في تنمية المفاهيم البدنية و االجتماعية و العاطفية في حياة التالميذ، وهذا يؤدي إلى
 ثالثية على الشكل التالي:

 المؤدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعلم 

 للتلميذ المراقب وفالعالقة هنا غير مباشرة بين المعلم و التلميذ الطبق للتقنية، بحيث يقوم بتقديم التغذية الراجعة 
 الذي ينقل بدوره تلك النصائح إلى التلميذ المنفذ.

 تطبيق األسلوب التبادلي:

 ويمر بالمراحل التالية :

لكي يستخدمها المالحظ لتقييم األداء : يقوم المدرس بتصميم ورقة المعيار أو أي وسيلة ممكنة مرحلة التخطيط  -
 . 3ي أسلوب التعليم بالعرض التوضيحيأثناء تنفيذ الدرس باإلضافة إلى قرارات التخطيط التي تمت ف

: وتتم كما يلي: يقوم المعلم بشرح المهارة شرحا وافيا و يقسم التالميذ إلى مجموعات زوجية و يوزع مرحلة التنفيذ -
عليهم أوراق المعايير، يكون من حق كل مجموعة أن تختار المكان التي تريد تطبيق المهارات فيه والسرعة الالزمة 

                                                 

  زينب على عمر، غادة جالل عبد الحكيم، طرق تدرس التر بية الرياضية، ط1-القاهرة- دار الفكر العربي: 2008-ص 1.25 
  أحمد جميل عياش،مرجع سابق- 2008- ص2.194 

  زينب على عمر، غادة جالل عبد الحكيم- مرجع سابق: 2008-ص. 3.134 
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غير مباشرة، بمعنى له عالقة مباشرة بالتلميذ  المعلم بالتلميذ في هذا األسلوب، عالقة ألداء كل مهارة فعالقة
 المشرف و ليس التلميذ المطبق .

: وهي من اختصاص التلميذ المشرف قبل انتهاء الدرس أما بعد االنتهاء من التطبيق و التبادل مرحلة التقويم  -
 .1وسيلة تعليمية أخرى معايير أو أي فإن المعلم يقوم بعملية تصحيح األخطاء وا عطاء المالحظات وجمع أوراق ال

بين التالميذ و تبادل الحوار و المناقشة حول األداء إن هذا األسلوب يوفر الفرصة الكافية لتعزيز العالقات 
 الحركي، وبالتالي تكون فرصة التعبير الحركي و اإلبداع في هذا األسلوب كبيرة مقارنة باألساليب السابقة .

 مميزات األسلوب التبادلي:

 ال في كل تلميذ لتولي مهام التطبيق .يفسح المج

 إعطاء التغذية الراجعة في الوقت المناسب . -

 ال تحتاج لوقت كبير للتعلم . -

 تصالية بين التالميذ.ممارسة القيادة لكل تلميذ وزيادة المهارات اال -

 عيوب األسلوب التبادلي:

 صعوبة السيطرة على ورقة الجانب الحركي . -

 زة كثيرة.الحاجة إلى أجه -

 كثرة المناقشات بين التالميذ حول تنفيذ الواجب . -

 األسلوب التدريبي )الممارسة (: -1-11-3

يستخدم هذا األسلوب بعد أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي مباشرة، أي عند االنتهاء من عملية التعلم المهاري 
تقانها، وفي هذا األسلوب يتم تحويل قرارات للمهارة المحددة، بمعنى عند محاولة تحسين األداء الفني للمها رة وا 

في هذا األسلوب هو اتخاذ جميع القرارات التخطيط و التنفيذ من المدرس إلى التلميذ، بحيث يكون دور المدرس 
التقويم،مع عدم إعطاء أي أوامر للتلميذ،بحيث تترك له الفرصة ليتعلم كيف يتخذ قرارات التنفيذ . وهذا بغرض 

 را أكثر إيجابا في عملية التعلم من األسلوب األمري.إعطائه دو 

 

                                                 

  أحمد جميل عياش،مرجع سابق- 2008- ص198- 1.199 
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 تطبيق األسلوب التدريبي:

 يتجسد هذا األسلوب من خالل المراحل المختلفة للدرس كما يلي:

، كما هو الحال بالنسبة لألسلوب األول واالختالف : يتخذ المعلم جميع قرارات مرحلة التخطيط  مرحلة التخطيط -
تي تفضي إلى ية انتقال القرارات التي سوف تتم خالل فترة الدرس، وكذا اختيار المهارات اليكمن في اإللمام بعمل
 .استخدام هذا األسلوب

: يصبح التلميذ مسؤوال عن أداء وتنفيذ أي قرار من القرارات الثمانية الخاصة بمرحلة التنفيذ، مرحلة التنفيذ  -
 .اتي سبق اإلشارة إليهوالتي حددها موسكا موستن وال

. 1: تبقى هذه المرحلة من اختصاص المعلم وتشمل عموما إعطاء التغذية الراجعة لجميع التالميذمرحلة التقويم  -
 يبدأ التلميذ في إظهار مشاركته من خالل إبراز القدرات الذاتية له في عملية تطبيق المهارات.في هذا األسلوب 

 مميزات األسلوب التدريبي:

 .وعة كبيرة من التالميذامه مع مجميمكن استخد -

 .إظهار المهارات الفردية واإلبداعيساعد على  -

 يعطي الوقت الكافي للتكرار و الممارسة. -

 .ق الفردية في األداء أثناء الحصةالعناية بالفرو  -

 .توفير تغذية راجعة لتصحيح األداء -

 عيوب األسلوب التدريبي:

 يحتاج إلى أجهزة ووسائل كثيرة. -

 .رة على الحركات الدقيقة للتالميذمن السيط ال يمكن -

  .إلى خلفية جيدة حول تلك المهارة طويال من الدرس كما يحتاجيأخذ وقتا  -

 

 

                                                 

  أحمد جميل عياش،مرجع سابق- 2008- ص1.196-195 



أساليب التدريس           الفصل األول                                                                               

 

 

22 

 أسلوب التطبيق الذاتي متعدد المستويات : -1-11-4

يعرف أيضا بأسلوب التكيف أو أسلوب التضمين و االحتواء، وهذا األسلوب ال يعطي اهتماما كبيرا للعنصر 
اإلدراكي، وتلك الحاجة إلى تقييم المعلم أو األقران، ولكنه اتجاه يهتم بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك العالقة بين 
طموحه وحقيقة أدائه، فهو يتناول عدة مستويات ألداء المهارة حيث يتيح الفرصة لكل تلميذ في أي مستوى من 

على حسب قدرات كل تلميذ على حدة د مستوى أدائه وكذا تطويره األداء يبدأ. ويعني أن للمتعلم حرية كبيرة في تحدي
 دون النظر لآلخرين.

 األسلوب الذاتي المتعدد المستويات:
يعرف أيضا بأسلوب التكيف أو أسلوب التضمين أو االحتواء، وهذا األسلوب ال يعطي اهتماما كبيرا للعنصر 

ولكنه اتجاه يهتم بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك العالقة بين  اإلدراكي، وتلك الحاجة إلى تقسيم المعلم أو األقران،
طموحه وحقيقة أدائه، فهو يتناوله عدة مستويات ألداء المهارة، حيث يتيح الفرصة لكل تلميذ في أي مستوى من 

 .1األداء
 :تطبيق األسلوب الذاتي المتعدد المستويات

 مرحلة التخطيط. : يقوم المدرس باتخاذ جميع القراراتمرحلة التخطيط
يقوم المدرس بعرض مفهوم النشاط، وتحديد الهدف الرئيسي من األسلوب ووصف دور التلميذ فيه،  مرحلة التنفيذ:

من خالل تجريب المستويات المختلفة، واختيار مستوى البداية ثم التنفيذ، يليه تقويم التلميذ ألدائه، ومن خالل ذلك 
 .لتالميذيقوم المدرس باإلجابة على أسئلة ا

: يتحرك المدرس بين التالميذ عند اللزوم إلعطاء تغذية راجعة توضح للنشاط التعليمية الخاصة مرحلة التقويم
 .2باألداء، كما يقوم التلميذ بتقويم أدائه من خالل ورقة المعيار

 مميزات هذا األسلوب
 .لفروق الفردية بين التالميذيكون األداء حسب إمكانية كل تلميذ في الصف وبالتالي يؤخذ ويراعي ا - 
 .تشجيع التالميذ على تقويم أدائهم بأنفسهم- 
 .توفير الفرصة لجميع التالميذ للقيام بأدنى حد ممكن من الواجب الحركي- 
 .3 خلق روح التنافس مع الزميل وتشجيع للعمل أكثر وبذل جهد إضافي -

 :عيوب هذا األسلوب
 ميذ عند أداءهم.ال يسمح للمعلم بمراقبة جميع التال -
، باإلضافة إلى أن هذا األسلوب يمكن أن يكون غير مناسب للتالميذ 4يحتاج إلى أجهزة كثيرة ومساحات واسعة -
 الذين ليست لديهم الرغبة في تحسين أدائهم. -

                                                 
 .142.ينب علي عمر وغادة جالل عبد الحكيم، المرجع السابق، ص ز   1
 .142.لمرجع نفسه، ص  2
 .121.عطا هللا أحمد، المرجع السابق، ص   3
 .121.عطا هللا أحمد، نفس المرجع ، ص   4
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 وهناك أساليب أخرى مستعملة في التدريس بصورة ثانوية نذكر منها :

 ه :أسلوب التدريس باالكتشاف الموج-1-12

هو أسلوب يعتمد على توجيه المعلم للتالميذ إلشراكهم في عملية التعلم من خالل إلقاء مجموعة من األسئلة، تمثل 
مثيرات حركية يعقبها استجابة حركية من التالميذ في االتجاه الصحيح لألداء الحركي، مستخدمة في ذالك بعض 

ساب المعلومات والقواعد والحقائق، كما أنه يساعد في اكت العمليات العقلية و الخبرات الحركية، وهو أسلوب شيق
التعلم من خالل االحتكاك بالبيئة، وبالتالي فهو أسلوب يمنح للتالميذ الثقة بالنفس و الشجاعة في مواجهة المواقف 

 المختلفة.

 :ل المشكالت (أسلوب التفكير المتشعب ) ح-1-12-1

حديثة التوجه ، ويتطلب البحث و التوجه و التساؤل البناء، وتضع ويدخل هذا األسلوب ضمن أساليب التدريس ال
المتعلم أمام قضايا شاملة ومعقدة تتماشى وواقعه، وتشجعه على البحث وتدفعه للتفكير وتكوين مواقف عقلية فكرية، 

" موقف  . فالمشكلة هي1الزمة النجاز العمل و حل المشكلةوذالك بعد تنظيم العمل الجماعي وتوفير الشروط ال
" وهذا السؤال يتطلب تفسيرا أو حال، والفرق بين هذا األسلوب  2يحتوي على هدف محدد يراد تحقيقهمعين 

واألسلوب السابق أنه ينمي قدرة التلميذ على التنويع، فيؤدي هذا بدوره إلى اكتشافه لعدة بدائل يمكن التعبير عنها 
 بالحركة.

 دنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات :تطبيق أساليب تدريس التربية الب -1-13

إن التدريس بالكفاءات يعتمد على مقاربة منهجية، تجعل من المتعلم محور العملية التعلمية ، فهو يساهم في بناء 
كفاءات معينة، ويستثمرها في وضعيات إشكالية تواجهه، ومن أجل تحقيق ذالك ينبغي على المعلم أن تكون له 

اء المخططات، وأن يتحكم في المفاهيم الواردة في المناهج ) كفاءة،محتوى،قدرة،مؤشر،هدف...( وأن القدرة على بن
ق المرافقة لها، ودالئل المعلم، ألن ذالك يساعد على فهم اإلستراتيجية التي يتعمق في فهم المناهج الدراسية، والوثائ

الفردية بين المتعلمين، ألن ذالك يساعد على تكييف بني عليها المنهاج بجميع مكوناته وعناصره،وأن يدرك الفروق 
الوضعيات، وفق ما يسمح به المستوى العام للتلميذ ويجب أن يدرك البعد المفاهيمي لبيداغوجيا اإلدماج، ضمن 

ميذ سيرورة بناء الكفاءات أو تنميتها، وال يجعل الحواجز المادية والنفسية بين المواد واألنشطة التي يتعامل معها التل
ألن ذالك يعيق عملية اإلدماج بين المعارف والكفاءات، في شكلها االستعراضي األفقي، فيؤدي إلى عدم تحقيق 
 الكفاءة المستعرضة، وعليه أن يعتمد األساليب الفعالة المالئمة لألنشطة والمواد المراد ممارستها وأن يراعي التدرج.

                                                 

  حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، الجزائر، دار الخلدونية،2005- ص 1.22 
  زينب على عمر، غادة جالل عبد الحكيم- مرجع سابق: 2008-ص. 2.154 
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يب تدريس فعالة ونشيطة التي تتبنى مبدأ المشاركة و العمل حيث تفرض المقاربة بالكفاءات اللجوء إلى أسال
يجاد الحلول المناسبة لها، والتعلم عن طريق الممارسة، وترتكز األساليب  الجماعي وتؤكد على معالجة اإلشكالية وا 

في النشيطة على خبرة التالميذ ومساهمتهم في دراسة الوضعيات المناسبة، وتجعل من المعلم والمتعلم شريكين 
بحيث يكون المعلم منشطا ومحفزا ومقوما،أما المتعلم فيكون حيويا ناشطا  يقوم بدوره  العملية التعليمية التعلمية 

 .1ضمن المجموعة تحت إشراف معلمه يعمل ، يسال ، ينجح، يخفق...إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  نهى اسطوالي.- 1 (http//www.djelfa.info) - الجلفة انفو لألخبار – )2014/02/05(  النشر-) 20/ 2017/01(اإلطالع.
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 :خالصة

ي، فالمدرس هو صانع القرار فيما يتعلق بأغلب يتم التركيز في أساليب التدريس على آليات التنفيذ والتذكر الحرك
جوانب عملية التعليم وهو المسؤول عن تحديد مستوى العمل الذي يقوم به التلميذ فهذه األساليب تكسب التلميذ خبرة 

ومعرفية فلكل أسلوب تدريسي أهداف،مميزات، خصائص وحتى نقائص، فيجب أن يكون األستاذ حركية، عقلية 
كيا وفطنا الختيار األسلوب التدريسي المالئم ومن األفضل أال يكون هنالك أسلوب واحد فقط حكيما، صبورا، ذ

ر األساسية في العملية يعتمد عليه المعلم طيلة العام الدراسي لتقديم مادته، تعتبر أساليب التدريس هي أحد العناص
وياتها، فهي تتضمن تفاعالت مختلفة بين ، والتي أصبحت لها صلة وطيدة بأهداف المناهج الدراسية ومحتالتعليمية

يات المتعلمين والمدرسين والمواد التعليمية والوسائل التعليمية، بحيث تتطور عمليات الحفظ و االسترجاع إلى مستو 
المقارنة والتحليل واالبتكار ويحدث ذالك عندما يصبح المتعلم مشاركا في اتخاذ قرار التعلم كنتيجة مباشرة ألهداف 

 والموقف التربوي الذي يركز على االستثارة الفكرية للمتعلم ودفعه للتفكير والبحث عن الحل واالستكشاف. المدرس
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 تمهيد:

تعتبر التربية البدنية والرياضية عنصرا فعال ومهما في حياة الفرد نظرا للفوائد التي تجنيها منها عند              
ممارستها، سواء من الناحية النفسية أو االجتماعية والتي تساعد على تكوين شخصية قوية والتكيف واالندماج مع 

رياضية على تطوير القيم األساسية التي تفيد األمة كالحرية وروح المسؤولية المجتمع، كما تعمل التربية البدنية وال
 والمعرفة واألخوة وبذل الجهد.

وحسب أراء علماء علم االجتماع الرياضي فإن التربية البدنية والرياضية تعمل على التربية الجسمية فقط بل  
لتربية البدنية والرياضية، كما هو الحال في الدول تساهم في عملية التربية العامة فيجب أن نعطي نفس األهمية ل

المتقدمة التي أصبحت تتنافس فيما بينها من أجل إبراز تفوقها الحضاري، فممارسة التربية البدنية والرياضية في 
المدرسة يتضمن الحالة الصحية ألطفالنا والمحافظة عليها وتنمية القدرات الحركية والنفسية وتحسين العالقات 

جتماعية، والبعض يرى أن التربية البدنية والرياضية حشو داخل البرنامج الدراسي أو كوقت للراحة بعد دروس اال
مرهقة وذلك نتيجة للجهل الثقافي حول أهمية هذه المادة التي تعتبر بمثابة النظام التربوي الذي يندمج في النظام 

فرد من جميع النواحي لمواجه صعوبات وعراقيل الحياة العام للتربية والذي يهدف بطريقة مباشرة إلى تكوين ال
 اليومية.

بدأت المؤسسات التربوية منذ عدة سنوات وفي ظل التغيرات الحديثة تلجأ شيأ فشيأ إلى أساليب العمل كما  
ارات قر يجابيات الإعتقادات السائدة في إلالى ا هاالجماعي وخاصة في إتخاذ القرارات التي تتعلق بالعمل، يعود بعض

  .العمل ها الجماعة مقارنة بالقرارات التي تصدر عن الفرد الواحد في محيطالتي تتخذ
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 التربية العامة: -2-1
 و كهاتشاب نتيجة األخرى  بالجوان نع منها دواح جانب عزل يمكن ال إذ مركبة، و معقدة عملية التربية إن    
  .البعض ضهابع مع لهاتفاع
 أما المستعملة، التقنيات و السائدة الفلسفات و األفكار نتيجةهي  مكان أي في و الحاض عصرنا في يةالترب حالة

 التربية مقومات تتحدد هكذاو  الدراسية، المواد في يهاعل التركيز إلى يؤدي مما البيئة ضهاتفر  مواضيع فيحدد المكان
 .1رمباشرةأوغي مباشرة بطريقة سواء أهدافهاو  مناهجهاو  بطرقها

  مفهوم التربية: -2-1-1
 واحد، اتجاه فيمتجها  مدلولها يبقى لكن االستعمال كثيرة و الناس بين المتداولة الكلمات من التربية كلمة إن    

 في تستعمل ما عادة فهي ،توجههو  الفرد ثقافة وفق سيرياستعمالها  هه وطموحات و غاية المجتمع و بالثقافة مرتبطا
فهي  للشخص، العقائدي و الديني التشبع في منحصر االستعمال هذااألشخاص،و  بسلوك تبطةالمر  التربوية األمور

  لكلمة التربية الشائع االستعمال هذا ولكن ، يقوم به الفرد الذي السلوك علىةللدالل كلمة تستعمل
 ككيان بالشخص ترتبط أن يجب التربية فكلمة .لها الصحيح االستعمال يعني ال فقط الديني بالجانب المرتبطو 

جميع  من متكاملة شاملة  تنمية الفرد تنمية قواعده فالتربية تعني  و قيم و مهنظا له مجتمع في يعيش متكامل
  و لنفسه نافع ليكون  إعداده بهدف شامل و متوازن  بشكل إلخ....واالجتماعية الجسدية و العقلية و الروحية الجوانب
 .2مجتمعه

 تعريف التربية:-2-1-2
 .3أخوذة من الفعل ربى، غدى الولد و جعله ينمو، فأصلها ربى بمعنى زاد ونمام لغة:

التربية اصطالحا تفيد معنى التنمية، وهي تتعلق بكل كائن حي)نبات، حيوان، إنسان( لكل منهم طرائق  اصطالحا:
 .4خاصة للتربية

 :العامة التربية مجاالت -2-1-3
 مكمال مجال كل دور يكون  أن يجب بل واحد، مجال في حصرها اليمكن إذ مجاالت لعدة يتسع التربية مفهوم إن  

 5:  منها سنذكر التي المجاالت لبقية
 هي وته أسر  أسماء هو بالكتابة يبدأ ما أول و بيضاء، كصفحة يولد الطفل أن النفس علماء بعض يرى    :األسرة
 تعويده و تهتنمي و تهتغذي و بالطفل العناية في ادوره يتمثل التي و التربية، عملية في األساسية و األولى القاعدة
 .له المجتمع آداب شرح و االجتماعية العادات بعض على

                                                 
  .31-ص ،  1984الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،متطلباتها و التربية :غياث بوفلجة- 1
 . 13،ص2009الجامعية،االجزائر للمطبوعات الوطني الديوان ،الرياضية و البدنية التربية تدريس،  آخرون  و أحمد هللا عطاء - 2
 .9،ص 1983، ترجمة أديب يوسف، المكتبة األموية، القاهرة، التربية وسيكولوجيةالطفلويلسن وتر:  3
 .19،ص  1982الجزائر، الجامعية، المطبوعات نديوا، 2ط  ،التعليم و التربية أصول :رابح تركي 4
 .19،ص 1982نفس المرجع، :رابح تركي - 5
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 :المدرسة
 تصيب هيف الفنية و الثقافية و الرياضية النشاطات مختلف مابه المقصود التعليم و التربية الطفل يتلقى يهاوف   
 .تربوية عملية في كلها

 :المجتمع
 مثل تبني نحو الفرد يهتوج في تساهم كما ثقافية و دينية مؤسسات من يهيحتو  ا  بكل التربية مليةع على ويؤثر   

 فهو يقوم  إذن الجماعة، مع العيش يحسنله تجع التي بالعادات تزويده و مفيدة، اجتماعية بواجبات القيام و معينة
 نمو و هسلوكجه تو  نموه عملية خالل إلنسانا لها يخضع التي المجاالت بمختلف تتأثر فالتربية تربوية، بعملية
 .مثمرة و سليمة صالحةجهة و  اإلنسان حياة هتوجي وتضمن هعقلو  هجسم

 :والرياضية البدنية التربية مفهوم -2-2
 والتي ، المختلفة العلوم من اتهنظريا تستمد والتي ، العامة التربية فروع إحدى هي والرياضية البدنية التربية إن    

 .1به والتقدم تطويره على تعمل هي فيه يعيش الذي تمعلمجا وحاجات حاجاته مع يالءم بما الفرد تكيف على تعمل
 مجال من جدا قريب فهو اليومية للحياة بالنسبة داللة وأعمق معنا أوسع ، والرياضية البدنية التربية تعبير إن    

 عليه المترتبة والقواعد للعضالت كبير نشاط إلى تؤدي يوه ، منه جزء البدنية التربية تشكل الذي الشامل التربية
 عائق هناك يكون  أن دون  ، التربية عملية من مستطاع قدر ألقصى يستفيد حتى الطفل نمو في وتساهم ، كبيرة
 . 2لنموه

 ومعان ومعلومات ومعارف وعادات مهارات من ، النواحي كل من الفرد إعداد شملت والرياضية البدنية والتربية
 كان سواء ، الفرد يمارسها التي الرياضية واأللعاب البدنية األنشطة خالل من كله وذلك ، مميزة اجتماعي وسلوك

 . 3النادي أو المدرسة في أو المنزل في
  : والرياضية البدنية للتربية التربوي  المفهوم -2-3

 وثقافته تمعلمجا تقاليد مع والشباب لألطفال اجتماعية وتنشئة تطبيع كعمليات التربية إلى ينظرون  االجتماعيون     
 التطبيقي دورها تماما أصبح أن بعد مهمة تربوية مكانة البدنية التربية تحتل السياق هذا وفي ، االجتماعي ونظامه
 في توجد التي بتلك أشبه ونظم وقواعد معايير تحكمها التي الرياضية واأللعاب اللعب خالل من والشباب لألطفال

 والشباب األطفال تدريب توجد الحركية األشكال هذه ومن ، لها مصغرة صورة فهي ، اإلنسانية المعيارية عاتتملمجا
 . التلقين عن وبعيدا التلقائية عن فضال والبهجة والرضا بالحرية يتسم إطار في ومعاييره تمعلمجا قيم على

 المدرسي للبرنامج تضاف زينة أو هامشا ليست وهي العامة التربية العملية من األهمية بالغ جزء البدنية للتربية
 موجه التربية برنامج طريق فعن التربية من حيوي  جزء فهي ، العكس على لكنها الطفل لشغل كوسيلة

                                                 
 .83،ص1992، 2ط ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الرياضية التربية طرق  في نظريات  :ياسين فيصل ، البسيوني عوض محمد - 1
 .29 ص  1994، القاهرة ، مصرية االنجلو مكتبة ، هعبد صالح وكمال معوض حسن ترجمة البدنية التربية أسس  :بيكو تشارلز- 2
 بيروت ، والنشر للطباعة األوسط الشرق  مؤسسة ،  3ط ، والتكميلية العراقية المدارس في التطبيقية العملية لتربيةا  :عضاضة مختار أحمد- 3
 .123 ص ، 1968 سنة ،
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 منهأ كما اجتماعيا وينمو مفيدة بطريقة ، فراغهم وقت لقضاء الالزمة المهارات األطفال يكتسب توجيهاصحيحا
 . والعقلية البدنية الصحة مبهباكتسا الصحية متهحيا مع يتناسب الذي نوعال من ، نشاط في يشتركون 

 مبادئ من هاما ميدانا المتعددة بألوانه السليمة وقواعده نظمه الجديدة التربوية صورته في الرياضي النشاط ويعد
 مجتمعه مع يتكيف أن من تمكنه ، واسعة ومهارات بخبرات يزوده الصالح المواطن إعداد في قويا وعنصرا ، التربية

 يدرك أن المرء ويستطيع ، ونموه تطوره في العصر مسايرة على وتعينه حياته تتشكل أن على قادرا تجعله أو
  .1 واجتماعيا وانفعاليا وعقليا جسميا لإلنسان الشاملة تنمية في تلعبه الذي الدور أهمية بسهولة

 :للتربية اإلجرائي المفهوم -2-4
 : انهأ أساس على إجرائي منظور من والرياضية البدنية التربية مفهوم تناول ويمكن     

 . واالتجاهات والمعرفة الحركية والمهارات البدنية القدرات اكتساب تستهدف : فنية وطرق  أساليب مجموعة-
  . الفنية األساليب وتفسير تبرير على تعمل : ومبادئ نظريات مجموعة-
 واألنشطة. للبرامج وموجهات محكات بمثابة تكون  ، واألغراض افاألهد تشكل : ومثل قيم مجموعة-

 هرمية طبيعة وذات البعض بعضها إلى تقضي هي انهأ كما ومتكاملة مترابطة العمليات هذه فإن يبدوا وكما     
 دافاأله تشكيل بعد األخيرة الخطوة هي انهأ إال ، أوال الفنية والطرق  األساليب ذكر من الرغم فعلى ، متدرجة

  .2 والمبادئ النظريات على العتماد وبعدا واألغراض
 :البدنية و الرياضية التربية معنى -2-5

 من منهما واحد كل تمكن بحيث المدلول اللفظ بين العالقة عن يعبر المعنى أن) Ulman: يقو عالم اللغويات    
 .(األخر استدعاء

 ، من كل ويرى   هي عناصر أربعة أساس على يقوم ىالمعن أن: )  ogdan- Richard و ريتشارد أوجدن ويرى 
 .3 )العاطفي االنفعال ، المدلول ، القيمة ، القصد
 ما ، يتحرك كيف مثل تساؤالت على لإلجابة اإلنسان حركة مجال وممارسة دراسة هي والرياضية البدنية والتربية

 ، النفسي ، الفيزيولوجي الوظيفي المستوى  على حركته نتائج هي وما ، حركته في تؤثر التي العوامل هي
 لهذه االجتماعية واألشكال الثقافية األطر هي وما ، حركته منها تتألف التي واألنماط المهارات هي وما االجتماعي،

 . الحركة
 ، واستطاعته قدراته يدرك حيث الجسمية بذاته الفرد وعي تزيد أن انهشأ من والرياضية البدنية التربية خالل ومن
 للجمال الفرد تثري  أن مقدورها في واالبتكارية التعبيرية األنشطة أن كما وتطويرها تنميتها على يعمل حدوده اوأيض
 . وتقديره

 
                                                 

 .29 ص ، سابق مرجع ، والرياضية البدنية التربية أصول  :الخولي أنور أمين - 1
 .3 ص ،1992،  2ط ، الجامعية المطبوعات ،ديوان الرياضية التربية طرق  في نظريات  :ياسين فيصل ، البسيوني عوض محمد- 2
 .20ص ، سابق مرجع ، والرياضية البدنية التربية أصول  :الخولي أنور أمين- 3
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 : الرياضية البدنية بالتربية العامة التربية عالقة -2-6
 النشأة هوممف من الصلة قريب مفهوم وهو للتربية الواسع الرئيسي النمط على مطلق تعبير العامة التربية   

 الخاص الفرضي النحو على ليس ولكن  واالتجاهات القدرات لتنمية تبذل التي المحاوالت كافة به ، االجتماعية
 المشكالت مع األساسي بالشكل تتعامل الشاملة التربية من جزء فهي ، معينة لوظيفة إعداد أو ما لمهنة

 . ومجتمعه الفرد بين التي العامة والموضوعات
 للقرن  التربوية الظواهر من تعد العامة التربية أهداف لتحقيق كوسيلة والحركية البدنية األنشطة من دةولالستفا
 الكثير قدم ولقد ، 1900 عام منذ والمقبولة المطروحة االتجاهات من أصبحت خالله من للبدن فالتربية ، العشرين

  .1 عامة الحركي والنشاط البدنية تربية ال مفكري  من
 ناشي ويليامز و بختون  هير دراسات فقدمت ، العامة التربية أهداف لتحقيق حيوي  كمجال أو التربوي  لعملل كإطار
 بمثابة ذلك ،فكان بالتربية الحركي النشاط عالقة عن إسهامات كثيرون  باحثون  قدم وقد العالقة لهذه النظري  اإلطار
 لهذه وصدى انعكاسات ( الحركية التربية ) البدنية التربية الحديث  التربوي  الفرعي النظام ويعد االتجاه لهذا

 . 2والجهود االتجاهات
 : الرياضية التربية و التربية بين العالقة -2-7

 طريق عن تأتي تدريب عملية انهأ على فرد يعرفها فقد ، المختلفين لألفراد بالنسبة مختلفة أشياء تعني التربية إن   
  أفضل بطريقة الجديدة الخبرات فهم من الفرد تمكن التي الخبرات مجموعة انهأب آخر ويعرفها ، والتدريس الدراسة
 حياة تكون  التي األحداث بناء إعادة انهبأ ) :عرفها فقد ديوي  جون  أما السلوك لتعديل طريقة انهبأ ثالث ويعرفها
 هو تربية بكلمة المقصود أن أي ، ( أكبر ومعنى غرض ذات وأحداث عوارض من يستجد ما يصبح حتى األفراد
  .3 السابقة لخبراته تبعا يفكر الفرد أن يعني

 : الرياضية التربية و البدنية التربية بين الفرق  -2-8
 أوجه مثل المفاهيم بعض تضمنت أنها نجد السابقة البدنية للتربية المحددة التعاريف لبعض تحليلنا وعند     
 ولو ، الممارسة طريق عن يتحقق والذي النشاط من األوجه هذه يصاحب الذي والتعلم ، المختارة البدنية النشاط
 ميدان ، العامة التربية من متكامل جزء أنها على ) : يعرفها نجده الرياضية التربية بيكو تشارلز تعريف إلى نظرنا

 من ألوان طريق نع وذلك ، واالجتماعية واالنفعالية والعقلية البدنية الناحية من الالئق المواطن تكوين هدف تجريبي
 العقلية الناحية سواء التكامل صفة اكتساب على يدل وهذا ( األغراض هذه تحقيقه بغرض اختبرت البدني النشاط

 فقط البدن على تعود ال والتعاون  فالشجاعة ، المختلفة الرياضات ألوان ممارسة طريق عن واالجتماعية واالنفعالية
 الفرد لها يتعرض تربوية تعليمية مواقف لبعض ممارسة نتيجة تكتسب لكنهاو  عليها البدن تدريب تنمية تكتسب وال

 الرياضية فالتربية ، البدنية التربية من أكثر الرياضية التربية اصطالح المؤلف يفضل ولهذا للرياضة ممارسته أثناء
                                                 

 .15 ص ،  1996سنة ،  1ط ، مصر ، العربي الفكر ردا ، والرياضية البدنية التربية أصول  :الخولي أنور أمين  - 1
 .15ص ،  1996سنة ، نفس المرجع  :الخولي أنور أمين - 2
 .18 ص ،  1998سنة ، طبعة بدون  ، اإلسكندرية ، المعارف منشآت الناشر ، الرياضية التربية درس :عزمي سعيد محمد - 3
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 التربية اصطالح كون في وأشمل أعم الرياضية التربية وألن التنفيذ لسهولة ورياضية بدنية تربية عن عبارة هي
 . 1معنى وأشمل عمقا أكثر الرياضية

 :والرياضية البدنية التربية أهمية -2-9
 في له الشخصية ومقومات خاصة مزايا من اإلنسان يكتسبه لما بالغة أهمية والرياضية البدنية للتربية أن     
 اجتماعية عالقات تنشأ حيث للمجتمع سبةبالن دور لها كما جيدة تنشئة الفرد إنشاء في هام دور لها حيث حياته،
  .2 الناس بين
 وقوانين مواد لها أدرج الجزائري  المشرع أن كما منها الموجودة األهمية وبين ممارستها على حث اإلسالم أن كما

 بحثنا قسمنا وبالتالي ، خاصة ومعاهد مدارس لها وأنشأ هذا يومنا إلى االستقالل منذ وذلك ، ممارستها على تنص
 : أهميتها تبين عناصر أربعة إلى

 : للفرد بالنسبة والرياضية البدنية التربية أهمية -2-9-1
 ومطالب  معلقة، حدوده مجتمعا ليس فهو ، الحديث المجتمع تكيف تعقد لقد : اجتماعي بدور للقيام الفرد إعداد -

نما ، محدودة  لم ما فيه دور أن الفرد على مستحيلال من أصبح حيث ، التعقيد وشدة النمو ضخامة بلغ مجتمع وا 
 دورا فيه يؤدي المجتمع في نافعا عضوا يصبح كي الفرد تعد اليوم الحديثة والمدرسة ، مناسبا تأهيال لذلك يؤهل
 - أخرى  ناحية من االجتماعي والتقدير النفسي الرمز ذلك الفرد ويجد ناحية من وتقدمه مجتمعه رقي ليحقق معينا

خطة التنمية  مطالب تلبي أن الحديث العصر في التربية على أصبح : اقتصاديا واستغالله مهنة الفرد اكتساب
 قويا دافعا الفرد يجد الفرد فإن ولذلك ، والتكنولوجية العلمية والتخصصات المهن شتى في المختلفة التربية بكفاءات
 ثابتا دخال عليه ويبدو ، المجتمع في مالع بها يمارس معينة بمهارة مسلحا الحياة إلى سيخرج فمنها المدرسة لدخول
 . والمعنوي  المالي ووجوده االقتصادي استقالله به يحقق

 .3التربية بها تهتم التي األساسية الركائز من النجاح في للحياة وا عداده الفرد شخصية تنمية -
 : للمجتمع بالنسبة والرياضية البدنية التربية أهمية -2-9-2
 وتقاليدها اتهعاد أبنائها تلقين على تحرس القديمة تمعاتلمجا وكانت ، وتماسكها الجماعة بقاء على المحافظة -

 هذا نفوذها وبالتالي واستمرارها بقائها تضمن وبذلك  األخرى  القبائل بين وتدخل واألسرة القبيلة تذوب ال حتى وذلك
 . قديما
 وطبائعهم تمعلمجا قيم على وتربيتهم األجيال نفوس في االجتماعي التراث بغرس تقوم التي هي فالمدرسة اآلن أما

 . واستمراره بقاؤه يضمن أخرى  ناحية من تمعلمجا أفراد بين والتماسك واالنسجام الوحدة تتحقق وبذلك القومية
 عليها والحفاظ والتقاليد العادات ذرع على تقتصر ال التربوية المؤسسة دور إن : وتطورها وتقدمها الجماعة استمرار

 .الحديث العصر مع تتماشى ال التي الظواهر بعض إزالة على تعمل لب
                                                 

 19- 18ص ، قساب مرجع ، الرياضية التربية درس :عزمي سعيد محمد- 1
 .11ص ،  1972سنة ، الشعبي الجيش مطبعة ، النفس وعلم التربية في دروس :والثانوي  االبتدائي التعليم وزارة - 2
 .11 ص ، سابق مرجع ، النفس وعلم التربية في دروس :والثانوي  االبتدائي التعليم وزارة- 3
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  .1 تمعلمجا لمصلحة وتوجيهها البشرية الثروة على المحافظة -
 : اإلسالم في والرياضية البدنية التربية أهمية -2-9-3

 والعقلية الروحية الناحيةب اهتمامه جانب إلى للفرد والصحية البدنية بالناحية الحنيف اإلسالمي الدين أهتم لقد     
 . البعض بعضنا بين والربط والنفسية

 ( حق عليك لبدنك إن   ): وسلم عليه هللا صلى الرسول يقول العدد هذا وفي البدنية التربية على اإلسالم أكد لقد
 ( الخيل وركوب والرماية السباحة أبناءكم علموا ) : عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال

 األفقي، االمتداد على هذا ، الوفاة حتى الوالدة من مستمرا إنشاءا اإلنسان إنشاء هي اإلسالم مفهوم في التربية إن 
 . بالرياضة وجسمانية بالمعرفة عقلية ، متوازنة كاملة تربية فهي الرأسي االمتداد على أما
 :الرياضية و البدنية التربية أهداف -2-10
 :الفزيولوجية األهداف-2-10-1

 بصورة المعتادة بوظائفها االجهزة هذه تقوم و حيوية، و بنشاط أجهزته تعمل سليم بجسم اإلنسان يتمتع ندماع     
 فإن الجيد، مظهره في تأثر أو نشاطه، من تقلل أو حركته تعرقل التي البدنية العيوب من خاليا جسمه يكون  و جيدة
 الجسم استخدام و التوازن  و السريعة التلبية و الجد و ا القوةمميزاته أهم من التي البدنية بالكفاية يتسم اإلنسان هذا

  .المهارة من تزيد و الطاقة سهلة توفر بصورة
 و رغباته و قدراتها مع  تتناسب التي الرياضية النشاطات ممارسة حالة في تنميتها الفرد يستطيع الصفات هذه كل

 .2ميوله
 :الحركية رةمهاال افهدأ -2-10-2

 و ة،ته اليوميحيا فيسها يمار  و الفرد جهايحتا التي راتهاالم مختلف تطوير على فهدااأل ذهه تنحصر     
 على ينعكس الئقاظهرا مبه فتكس ،تهاتأدي في الفرد مهارات تزيد و المهارات هذه يتنم لهاك لرياضيةشاطات االن
 .3فضلى بصورة و نجاح و ولةسهب لهعم يؤدي نهأل و المجتمع حياة على بالتالي و العامة تهحيااهر مظ

 :الترويحية دافهاال -2-10-3
  خلق طريق عن ذلك و الترويح هدفها الرياضية األنشطة أو النشاط في تدخل الحركية راتالمها من الكثير كهنا 
 :التالية فهدااال حسب وذلك سليم بشكل الفراغ وقت وقضاء الغيظة و سعادةال
 إلى باإلضافة رياضية أنشطة و اتفعالي من نهتتضم و يهتحتو  ما و رياضيةال و البدنية التربية بدروس التمتع-أ

 ارينالتم – الرياضي النشاط ممارسة أثناء الهدوءو  اإلرتياح حالة
 حركية راتمهاو  

  "1الرياضية الحركية اراتلمهال من يفضل و يحب ما لممارسة هاتهاتجا و لعبته رغب"الطفل يحب ما تحقيق  -ب
                                                 

  160ص ،  1982سنة ، طبعة بدون  ، بيروت ، الكتاب ارد ، اإلسالم ضوء في األجيال وبناء التربية :الجندي أنور- 1
 11بيروت،ص الجيل دار ،الحديثة الرياضية التربية :القادر عبد جميل محمد- 2
  11،ص المرجع نفس ،القادر عبد جميل محمد - 3
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 :الجمالية فاالهدا -2-10-4
 األداء و الجمالي التذوق  فرص أنها توفر كما البهجة، و المتعة من كبيرا قدرا هو توفير الجمالية األهداف من    

 العروض الجمالية و الشعبية الفنون  و لرياضةل الحركية للموضوعات المختلفة األشكال في المتميز الحركي
 2إلخ......الجمباز كالرقص و للتمرينات

 :المعرفية األهداف -2-10-5
 المعرفة تنمية تساهم في أن الرياضية للتربية يمكن كيف و المعرفي و العقلي بالجانب االهداف هذه تتصل    
 اإلدراكية و المعرفية الجوانب على األولية مراحله في الحركية يعتمد المهارات فتعلم التركيب، و التحليل و والفهم
  األبعاد وهذه

 لدى تنمي كما الرياضية، الثقافة عليه نطلق أن يمكن لما ثرية حصيلة الفرد لدى تشكل الرياضية شطةلألن المعرفية
 اليومية حياته في تفيده أن يمكن التي الذهنية المهارات األفراد

 .3 القرارات  اتخاذ و التفكير على تساعده و 
 :االجتماعية افهداال-2-10-6

 تعتبر الرياضية، النشاطات في  ئهزمال مع كهاشترا نتيجة الفرد بهايكتس يالت الكثيرة االجتماعية الصفات إن    
 القيادة و االنفعاالت في التحكم على القدرة و واالبتكار العمل احترام و ون التعا ة،التربية الرياضي أهداف مأه من

 أوتوماتيكيا الفرد مع تنتقل هذه نم الرياضي، للنشاط تهممارس خالل الفرد بهايكتس التي الصفات ن أهمم الصالحة
 .الفاضلة االجتماعية الصفات لتعليمواقعية  مدرسةهو  الرياضي شاطالن أن أيشها يعي التي العامة الحياة إلى

 : والرياضية البدنية التربية أغراض -2-11
 أهداف لها خصص بل زائدين ونشاط حركة أو محدد، هدف يؤدي النشاط ذلك والرياضية البدنية التربية تعد لم    
 عبارة اإلنسان ذلك في ورأت واالجتماعية، والعقلية والحركية البدنية الناحية من الفرد مدرك تنمية إلى الوصول بغية
 الجوانب جميع من متكاملة تنمية الفرد تنمية إلى يهدد صرف فغرضها ووجدانا وجسما عقال متكاملة وحدة عن

 :يلي ما العامة ضهاأغرا ومن .مجتمعه في نافعا عضوا ليصبح
 .البدنية ةءالكفا – أ

 .الحركية المقدرة تنمية – ب
 .العقلية الكفاءة – ت
 .اإلنسانية العالقات – ث
 

                                                                                                                                                                       
 .34 ص ،  1975،الترويح و البدنية التربية و للصحة األمريكي اإلتحاد تحرير :فضائي محمد- 1
 .23 ،ص 1994 القاهرة، العربي، الفكر دار ،المدرسية التربية الرياضية :آخرون  و جلون  درويش نعدنا- 2
 .22 ،ص 1994 نفس المرجع :آخرون  و جلون  درويش عدنان- 3



التربية البدنية والرياضية                                                         الفصل الثاني   والعمل الجماعي  

 

 

35 

                                                                          :البدنية الكفاءة تنمية-2-11-1
 تمرينات من الجسم تنمية مع والمورفولوجي الفيزيولوجية ناحيةال من سليما الجسم يكون  أن بها والمقصود  

 .....والمفاصل العضالت وتقوي  تنمي كما النمو، مرحلة مع تتناسب وتدريبات   
 : الحركية المقدرة تنمية -2-11-2

 وبكفاءة حركاته بجميع للقيام الجسم تؤهل ألنها الحركية المقدرة تنمية أجل من خلفية قاعدة الكفاءة تنمية يعتبر    
 جميع في والسالمة التحمل وقوة المفاصل في ومرونة ورشاقة خفة يكتسب الجسم أن إلى إضافة النظر، مقطعة
 حتى البدنية الناحية من علميا إعدادا الجسم إلعداد خصصت التي البدنية اللياقة عناصر من ذلك وغير األجهزة
 .طالقة وبكل األلعاب جميع مارسةم من يتمكن المركب األعداد في ينشط أن يستطيع

 : العقلية الكفاءة تنمية -2-11-3
 تأدية من يمكنه مما الفيزيولوجية المتواصل وتجديدها العقلية الخاليا على الواضح تأثيره له البدن لسالمة     

 بدورة يتأثر ال العميق والتفكير العقلية القوى  ونمو المعلومات استيعاب عند فالقوة األكمل، الوجه على وظيفته
 .واإلرادة العقل عن للتعبير الوسط هو الجسم ألن تماما، سليما الجسم يكون  بل عندما ,مرضية

 : اإلنسانية العالقة تنمية -2-11-4
طريق  فعن بالفائدة، مجتمعه وعلى عليه وتعود حميدة، خصال عدة للفرد وتنمي تربي والرياضية البدنية التربية    

 .الهزيمة تقبل التحمل، لصبر،ا يكتسب األلعاب
 :الرياضية و البدنية التربية درس -2-12
 :الرياضية و البدنية التربية درس مفهوم -2-12-1

 أصبح و تطور بحيث األخرى، العلوم ككل األكاديمية، المواد أحد الرياضية و البدنية التربية درس أصبح لقد    
 لهاوسائ في أو برامجها في سواء تربويا و اجتماعيا اهااتج تجهات و الحديث، المجتمعأغراض  لتحقيق فعالة أداة

 الخلقية و االجتماعية النواحي من بل فحسب، مانيةجسال الناحية من ال التالميذ لتكوين ذلك و ا،هأساليب و التعليمية
 .1أيضا ةيالعقل و والصحية

 تحقيق كذا و تربوية أغراض عدة يحقق رياضيةال و البدنية التربية درس بأن القول يمكن التعريف ذاه خالل ومن
 .األطوار مختلف في للتالميذ الصحي و البدني النمو

 :الرياضية و البدنية التربية درس محتوى  -2-12-2
  :2 كالتالي هي و أقسام ثالث على الرياضية و البدنية التربية درس يحتوي    
 
 

                                                 

 .152 ،ص 1965 رةھالقا ،1 ج ،المعلمات و المعلمين لدور الرياضية التربية :لطفي الفتاح عبد -1
 ،ص  1992الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان .2،طالرياضية و التربية طرق  و نظريات :الشاطئ نياسي فيصل عوض بسيوني، محمد - 2
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  :ديهيالتم القسم
 يتم بحيث ،هامهم في لمدرسا نجاح يحدد للدرس منظمة بداية يضمن الذي وه و التحضيري  الجزء يسمى ما أو   
  مميزاتها: من و الدرس، خالل ستقام التي المختلفة الحركية الواجبات معرفةو  نفسيا التلميذ إعداد يهاف

 .التالميذ سن و جنس مع التمارين تتناسب مملة، غير بسيطة، تمرينات
 :الرئيسي القسم
 فيقوم العملي، الواقع في لالستخدام يمهالمفا و دهالشوا  و الحقائق وه فالتطبيقي تطبيقي، و تعليمي جزءان هفي    
 التنافس روح بروز وه همميزات مهأ  من و السلة، كرة :مثل الجماعية الرياضة و القوى، كألعاب الفردية الرياضة في
 في كانت سواء اهتعلم الواجب الخبرات و اراتهالم اهفي فتقدم التعليمية أم التدريبية، الحصة نجاح إلى يؤدي مما

 .أوجماعية فردية رياضة
 :الختامي القسم
 و الطبيعية، الحالة إلى هعودت و الجسم أعضاء دئةهت و الطبيعية الحالة إلى الرجوع وه المرحلة ذهه في دفهال    

 .ادئه طابع اتذ وتمارين واالسترخاء كالتنفس لالسترجاع تمارين عدة القسم ذاه يتضمن
 :1الرياضية و البدنية التربية في التدريس طرق  أنواع -2-13

 بين من و النشاط نوع بإختالف المستخدمة الطريقة تختلف و الرياضية التربية في للتدريس متعددة طرق  توجد     
 :الطرق  هذه

 :الكلية الطريقة -2-13-1
 و أجزاء إلى مهاتقسي دون  موحدة كوحدة و مركب ككل كليةال الخبرةالتالميذ  تعلم الكلية بالطريقة يقصد    

 بطريقة و نظريا ككل اراتالمه بشرح المدرب أو المعلم يقوم الكلية بالطريقة الحركية اراتالمه درس ففي وحدات،
 و األخطاء بإصالح التدخل المعلم على و عليها بالتدريب يبدأ ثم ارات،لمهل متكامل حركي نموذج أداء و مبسطة
 العالقات إدراك و ككل فهم المهارة على التلميذ تساعد الطريقة هذهو  الخبرة هلهذ التالميذ مارساتم أثناء اإلرشاد
 أن حيث ارة،المه ألداء الحركي التذكر على التلميذ تساعد الطريقة هذه استخدام و ا،تهمكونا و ئهاأجزا بين المختلفة
 .اتهجزئت يصعب التي بةالمرك غير لةسهال الحركات يالئم مهااستخدا

 :الجزئية الطريقة-2-13-2
و  محدد هدف جزء لكل يكون  حيث وحدات و أجزاء إلى تقسيمها بعد االمهارة التلميذ تعليم يتم الطريقة هذه في   

و أدائها  المهارة تعليم يتم بينها فيما الربط و األجزاء هذه تعليم في بالتسلسل و وحده جزء كل تعلم يتم و واضح،
 .واحدة كوحدة
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 :الجزئية الكلية الطريقة -2-13-3
في  ككل الحركية المهارة بتعليم المعلم يبدأ الطريقة هذه ففي معا، السابقتين الطريقتين بين تجمع الطريقة هذه    

 منفردة ءكأجزا الصعبة األجزاء إلى باالنتقال المعلم يقوم لهذه المهارة التلميذ أداء بعد و مبسطة، بصورة و البداية
التدريب  يتم و ككل الحركية المهارة تؤدي ذلك بعد ثم إتقانها يتم حتى المتعلمة للمهارة العام بالشكل مع ارتباطها

 .تثبيتها التقانهاو
 :المتدرجة الجزئية الطريقة -2-13-4

 بالتسلسل معا ربطها ثم آخر جزء ثم المهارة من جزء التلميذ يتعلم الطريقة هذه في    
 الحركية. للمهارة الجزء النهائي إلى يصل حتى ذاهك و 
 :البدنية خصائص التربية -2-14
 :1 الخصائص أهمها من بعدد التربوية النظم من غيرها عن الرياضية و البدنية التربية تتميز 

 .لألنشطة رئيسي كشكل اللعب على تعتمد -
 .التالميذ لدى الفروق  أنواع جميع مصادفة على يساعد مما األنشطة في الواسع التنوع على تعتمد- 
 .اجتماعية مكانة إحراز على تساعدهم معرفية ثقافية بحركة الشاب تزود فانها بالرياضة ترتبط -
 في و مباشرة غير بطرق  غالبا اكتسابها يتم اآلداب و األخالق و بالمعايير المتصلة الخصال و القيم أن كما -

 التلقين. عن بعيدة ديناميكية ظروف
 العمل الجماعي:-2-15
 تعريف الجماعة -2-15-1

 وتشقليد شخصان فأكثر توجد بينهما عالقةكرتش و كعرفها يعضها،بر من كفات حول الجماعة نذيهناك عدة تعر   
 .2سيكولوجية صريحة

  شروط تكون الجماعة: -2-15-2
اهرة الجماعة وهذا خالل نشرها ة جادة حول ظية إجتماعيتعتبر جوستا ليوون من األوائل الذين قامو بدراسة نفس

 : تكون الجماعة طومن شرو  19لكتاب علم نفس الجماعات في القرن 
 .خل المادي طرف مشترك مثل المكان الجغرافي أو الد -
 . م والمعتقداتيعض القباإلشتراك في  -
 الشعور باالنتماء مثل شعور طلبة الجامعة بأ نهم جماعة يضمهم شيء واحد.  -
 .3التفاعل اإلجتماعيبسمح ي يل الزمن الذتوفر عام -

                                                 

 .7 ،ص1997التربوية، للوثائق الوطني المركز ،البدنية التربية ، التربية قضايا من -1
 .22.ـــ ـديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر.ـــ صعلم النفس اإلجتماعيمصطفى زيدان.ـــ   2
.ـــ 2006للنشر والتوز?ع: عين مليلة، الجزائر،  دار الهدى.ــ مفاهيم أساسية في علم النفس اإلجتماعيالوكيل الهاشمي.ـــ جابر نصرالدين.ــ  3
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 كما يحدد أدجر شاين أربعة أطوار لتكون الجماعة وهي:
 تشكيل الجماعة:

 . حرص الفرد على اإلنتماء بدوافع شخصية -
 . ساس على العقائدون أاإلعتماد هنا يك -
 : الجماعةء ناب
 جرد عاطفة االنتماء. -
 ية.اإل لتحام واإلحترام يكون بدرجة عال -
 .أمام التحديات الخارجية التماسك القوى  -
 :العمل الجماعي  
 .اإلدراك وفهم السلوك يكون بدرجة عالية -
 .العمل الجماعي لتحقيق األهداف -
 التفاعل بين األعضاء يكون بدرجة عالية. -
 اإلستفادة من الخالفات والوقائع. -
 .التعاون واإلتحاد لتحقيق أهداف الجماعة -

 : ج الجماعةمرحلة نض
 عليها. القوة والنجاح والحفاظ التعرف على أسباب نقاط -
 تحديد األهداف ومعرفة سبل تحقيقها والعمل على ذلك -
 تحديد حجم الجماعة وتأثيره على التماسك والرضا. -
 صغر الجماعة يزيد من درجة التماسك والتفاهم. -
 .1تحديد القائد يزيد من تنظيم الجماعة وتماسكها -
 : خصائص الجماعة -2-15-3

 : ن خصائص الجماعة تتمثل فيما يليم أالدكتور حسين حري يرى 
 يعتبر عدد أفراد الجماعة محدود شكل نسبي ليتسنى ألعضائها التفاعل فيما بينهم. -
 .ةكهداف مشتر يوجد ألفراد الجماعة أ  -
 .2تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط سلوك األفراد -
 
 

                                                 
 .182.ــــ ص1997ع: عمان، يدار زهران للنشر والتوز  .ــمي وسلوك األفراد في المنظماتالتنظ السلوك حسين حريم.ــ 1
 .71ص. 2006، مرجع سابق جابر نصرالدين ــــ. الوكيل الهاشمي ـــ 2
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 : جماعة العمل -2-15-4
الشك أن األفراد يقومون بأداء أعمالهم في جماعات تنشأ بينهم عالقات عمل وتكون فيهم روابط إجتماعية فيكون 

وعامة العمل عبارة عن تنظيم غير رسمي ينشأ نتيجة لتنظيم رسمي وذلك ألن األ خر يجمع  منهم نظام غير رسمي
داء أعمال معينة للوصول إلى أهداف محددة، ولنجاح العمل المقام يجب تعاون العمال أوالتالميذ في مكان واحد أل

 .1الجماعة فيما بينهم أو أفراد الفريق
 ديناميكية الجماعة: -2-15-5

ويستخدم  فيعدة تعار بة الجماعة فقد عرف يكيهدف معين، إما مصطلح دينام قة نحو تحقيكة تعني الحر يكيالدينام
 .2عة كمصطلح عام للتعديل على العملياتمصطلح ديناميكية الجما

 :مفهوم تماسك الجماعة -2-15-6
إكتسب موضوع تماسك الجماعة أهمية كبيرة في ميدان سيكولوجية الجماعات حيث يمثل هذا المفهوم الرابطة التي 

 أفراد الجماعة، أو قوة العالقة بينهم. تربط
 كامل والتنسيق بين جهود األعضاء، والعمل بروح الفريقالجماعة يشار إليه بالتضامن والتالصق، والت وتماسك

 .3وكذلك التجاذب نحو الجماعة، وقد أكدت دريت شان الروابط بين أعضاء الجماعة هي روابط تعبر عن التماسك
 : أو الجماعة تماسك الفريق -2-15-7

اضية خاصة تلك الفرق تدور حوله معظم اإلجراءات مع الفرق الري يعتبر موضوع التماسك هو المحور الذي
 .الناجحة، فتماسك الفريق أو الجماعة هو العامل الحاسم في نتائجه

أداء أفضل عن الجماعات منفصلة التماسك وذلك من  كما يشير السيكولوجيون أن الجماعات عالية التماسك تؤدي
 خالل إشارتهم التالية:

تكرسها  تدعيم الفرق، ولذلك فلديها الكثير من الطاقة التيإن الفرق عالية التماسك ال تنفق كثيرا من وقتها وجهدها ل
 .4ألداء عمل أ كثر من الفرق منخفضة التماسك

 : صفات الجماعة المتماسكة -2-15-8
من قيمة العمل الجماعي وفي الجماعة يكون التماسك  إن أعضاء الجماعة يساهمون من رفع قيمة الجماعة أي

عمل في خدمة نفسه، وهنا نجد يعمل على خدمتها أكثر مما يعن الجماعة و  بشكل كبير فنجد العضو فيها يتحدث
ة ية للجماعة في مقابل األهداف الفردكمة األهداف المشتر يد قكمته أنا فبهذا يؤ ينحن في مقابل ق ظستخدم لفيالفرد 

 .لكل عضو من أعضاء الجماعة
 فيها.له كي يبقى عضوا  إحساس الفرد بجذب الجماعة المستمر والقوي  -

                                                 
 .26.ــــ ص2009 ، رسالة ماجيستير، معهد التربية البدنية والرياضية: الجزائر، أثر التسيير بفرق عمل على أداء أفراديعيط عيسى،  1
 .79ص. 2006، مرجع سابقجابر نصرالدين ــــ. الوكيل الهاشمي ـــ  2
 .29.ـــــ ص2006.ــــ دار الفكر العربي: القاهرة، دراسات في علم النفس اإلجتماعيسماح خالد زهران.ـــــ  3
 .38.ــــ ص2001لفكر العربي: القاهرة، ــــ دار ا.1. طالرباضي سكولوجية الفريقحمد أمين فوزي، طارق بدر الدين.ــــ  4
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 اتهم بشغف.بجاتتميز بروح معنوية مرتفعة واإلقدام من أعضائها على أداء و  -
طرح اقتراحات ومحاولة التجديد واالبتكار لحل المشاكل وهذا ما يدل على أن الجماعة بادرة األعضاء بزيادة م -

 .مرتفعة التماسك
عة ونحو أهدافها فعضو الجماعة عالية تتصف الجماعة المتماسكة بتأكيد كل عضو فيها بوالئه نحو الجما - 

 .1التماسك  ال يخون أهدافها وال يسعى إلى تفكيكها
 : مميزات الجماعة المتماسكة -2-15-9
 .الثقافي واإلجتماعي لألعضاء تقارب المستوى  -
 .القدرة على ممارسة التأثيير على الخارجيين -
 .وجود روح التنافس مع الجماعات األخرى  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1.ـــــ ص2008ــــ دار أسامة: األردن، 1.ــــ ط.السلوك التنظيم اإلداري عامر عوض.ــــ  1
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 :خالصة
 للتربية الحيوي  الجزء فهي العامة التربية من يتجزأ ال جزء والرياضية البدنية التربية أن سبق مما نستنتج    

 هي وسيلتها ألن الحديثة التربية أساليب أحدث هي بل ، الحركي النشاط ممارسة طريق عن تتم انهكو  ، العامة
 صحيا، منها يستفيد سليمة أسس على مبني موجه رياضي نشاط في الفرد يشترك فعندما ، العملية الممارسة
 المدنية المسؤولية يمارس وتجعله ، النشاط هذا بفضل اإلنسانية العالقة وتتوطد األساسية الحركية مهاراته وتنموا

 كتسبت لذا بالخبرات، وتزويده الفرد حصيلة زيادة في تساهم التي الطرق  أنسب من تعتبر كما ، عملية ممارسة
 التربية أن أي ، والتطبيق الغرض بين تربط التي االسمية الصلة فأصبحت ، الفرد لتربية هاما دورا الرياضة
 والعقلية االجتماعية الناحية من الفرد نمو على العمل أجل من مقرونتين والرياضية البدنية والتربية العامة

 . تطبيقية أو نظرية كانت سواء المدرسة داخل متت التي التربوية النشاطات لخال من والنفسية والجسمية
 فاإلنسان ، والبدنية الخلقية ، النواحي جميع من الفرد تخدم وأغراض أهداف لها والرياضية البدنية فالتربية إذا

 المستوى  على الحاصل التطور يساير تجعله كما تمعلمجا تخدم اقتصادية ألغراض كذلك البدنية التربية يستعمل
 المستوى  في مهنية كفاءة ذو ومدربين أساتذة وتكوين إعداد تتطلب فهي والرياضية البدنية التربية وألهمية العالمي

 . تهاوفعاليا أهدافها والرياضية البدنية للتربية تضمن تعليمية وطرق  بيداغوجية أساليب على معتمدين ،
سلوك الفرد برة في تحسين واإلرتقاء بيطة يلتطرق في هذا الفصل لنبين إن للعمل الجماعي أهمبا قمناكما 

اإلتصال بقوم يروز شخصيته و ان بمنة القائد على الفوج و بجب أن تكون هبللوصول إلى األهداف المنشودة، و 
 .أهدافهم ققة جد مفهومة لتحقييطر ببجماعته 
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 تمهيد: 
أهمية بالغة في حياة اإلنسان، ذلك ألنها مرحلة انتقال من الطفولة  ذات المراهقة أوتعد المرحلة العمرية          

إلى الرجولة أو الرشد، حسب ما حدده واتفق عليه معظم العلماء، وما یتعرض له المراهق من تغیرات وعقبات تجعله 
لذلك يقال على هذه المرحلة أنها منعطف خطیر في حياة ، ط أسرتهومع المحيطین به، خاصة وس متوترا نفسيا

الفرد، وتلعب ردود فعل األسرة والمدرسة والمجتمع دورا هاما في تخفیف وتحقیق في أدائه النفسي واالجتماعي خالل 
تماعية في هذه الفترة الحرجة من العمر أو رفع معدالت التوتر والمعاناة ومن ثم ظهور المشكالت النفسية واالج

      المراهق.
وتعد المراهقة أكثر مراحل النمو إثارة لدي الدارسین والباحثین في مجال العلوم النفسية واالجتماعية لما لها من 

فهي المرحلة الفاصلة و فیها تظهر السمات األولية لشخصية الفرد، وفیها يكتمل النضج البدني، ، طبعة خاصة
 الجنسي، العقلي والنفسي.
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 مفهوم المراهقة : -3
إن المراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر و التي يكون فیها الفرد غیر ناضج انفعاليا و تكون          

خبرته في الحياة محدودة و يكون قد اقترب من النضج العقلي و الجسدي و البدني ، وهي الفترة التي تقع ما بین 
 ية مرحلة الرشد .مرحلة الطفولة و بدا

وبذالك المراهق ال يعد ال طفال و ال راشدا إنما يقع في مجال تداخل هاتین المرحلتین ، حیث يصفها  عبد العالي 
 1.الجسيماني "بأنها المجال الذي یجدر بالباحثین أن ینشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل و غايات

 تعريف المراهقة : -3-1
 المعنى اللغوي :-3-2
المراهقة معناها النمو، نقول: "راهق الفتى وراهقت الفتاة"، بمعنى أنهما نميا نموا متواصال ومستمرا، واالشتقاق       

 .2اللغوي يغیر هذا المعنى على االقتراب والنمو من النضج والحلم
 المعنى االصطالحي :-3-3

  ن مرحلة الطفولة إلى مرحلة   النضج والرشد"يعني مصطلح المراهقة بما يستخدم في علم النفس "بمرحلة االنتقال م
سنة تقريبا، وال  19سنة إلى  13فالمراهقة مرحلة تأهب لمرحلة الرشد وتمتد من العقد الثاني في حياة الفرد من سن 

يمكننا تحدید بداية ونهاية مرحلة المراهقة ويرجع ذلك لكون المراهقة تبدأ بالبلوغ الجنسي بینما تحدید نهایتها 
 .3لوصول إلى النضج في مظاهره المختلفةبا
 تحديد مراحل المراهقة: -3-4
 ( سنة:14-12المراهقة المبكرة ) -3-4-1

تمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حوالي سنة إلى سنتین بعد البلوغ الستقرار التغیرات البیولوجية    
 الجدیدة عند الفرد.

المراهق إلى االستقالل ويرغب دائما في التخلص من القیود والسلطات التي تحيط  في هذه المرحلة المبكرة يسعى  
به ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه ويصاحبها التفطن الجنسي الناتج عن اإلستثارة الجنسية التي تحدث جراء 

 التحوالت البیولوجية ونمو الجهاز التناسلي عند المراهق.
 (سنة:17-15المرحلة الوسطى ) -3-4-2

يطلق علیها أيضا المرحلة الثانوية وما يمیز هذه المرحلة هو بطئ سرعة النمو الجنسي نسبيا مع المرحلة     
السابقة وتزداد التغیرات الجسمية والفیزيولوجية من زيادة الطول والوزن واهتمام المراهق بمظهره الجسمي وصحته 

 الجسمية وقوة جسمه ويزداد بهذا الشعور بذاته.
 
 

                                                 
 195، ص 1994، دار البيضاء للعلوم ، لبنان ،  سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسيةعبد العالي الجسيماني ،   1
 .323، ص 1994، 1الدار العربية، ط ،سيكولوجية الطفل والمراهقةد/ عبد العالي الجسماني:   2
 .329، ص 1994، مرجع سابقعبد العالي الجسماني:  د/  3
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 (سنة:21-18المراهقة المتأخرة ) -3-4-3
يطلق علیها بالذات مرحلة الشباب ، حیث أنها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة التي یتخذ فیها اختيار مهنة    

المستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزوف ،وفیها يصل النمو إلى مرحلة النضج الجسمي ويتجه نحو الثبات 
لور لبعض العواطف الشخصية مثل : االعتناء بالمظهر الخارج وطريقة الكالم واالعتماد على النفس والتب االنفعالي

 .1روالبحث عن المكانة االجتماعية وتكون لديه نحو الجماليات ثم الطبيعة والجنس اآلخ
 :خصائص النمو في مرحلة المراهقة -3-5
 :يالنمو الجسم -3-5-1

التي تمیز تركیب جسم الفتى والفتاة بصورة واضحة كما یزداد نمو عضالت  في هذه المرحلة تظهر الفروق     
الجذع والصدر والرجلین بدرجة أكبر من نمو العظام وبذلك يستعید الفرد إتزانه الجسمي ويالحظ أن الفتيان یتمیزون 

 .2بالطراوة واللیونة بالطول وثقل الوزن عند الفتيات ، وتصبح عضالت الفتيان قوية في حین تتمیز عضالت الفتيات
 النمو المورفولوجي : -3-5-2

تتمیز هذه المرحلة بضعف التحكم في الجسم ،حیث تمثل مرحلة غياب التوازن في النمو بین مختلف أطراف الجسم 
وهذا نتیجة لعوامل غیر المتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة الهيكل العظمي فإنه احتياطات الدهون تبدأ في الزوال 

عند الذكور ،كما أن العضالت تستطیل مع استطالة الهيكل العظمي ، ولكن دون زيادة في الحجم وهذا خاصة 
يمیز الذكور بطول القامة ونحافة الجسم ،كما أن األطراف السفلى تستطیل أسرع من الجذع واألطراف العليا وفي 

 البنية المورفولوجية لجسم الرياضي. . الذي يعتمد بنسبة كبیرة على3هذه المرحلة یبدأ ظهور التخصص الرياضي
 النمو النفسي : -3-5-3

تعتبر مرحلة النمو النفسي عند المراهق مرحلة من مراحل النمو ،حیث تتمیز بثروة وحیرة واضطراب یترتب علیها 
 الحساسيات جميعا عدم تناسق وتوازن ینعكس على انفعال المراهق مما یجعله حساسا إلى درجة بعیدة ،وأهم هذه

 :4وضوحا هي واالنفعاالت
 خجل بسبب نموه الجسمي إلى درجة يظنه شذوذا أو مرضا .-1
 إحساس شدید بالذنب یثیره انبثاق الدافع الجنسي بشكل واضح . -2
 خياالت واسعة وأمنيات جدیدة وكثیرة  -3
 4عواطف وطنية ، دینية وجنسية .-
  .أفكار مستحدثة وجدیدة -5

 كر النقدي وسعة المالحظة ، ويصبح مضادا للعادات والتقالید ومبتعدا عن القيم العائلية كما ینمو عند المراهق الف

                                                 

     حامد عبد السالم زهران ، الطفولة والمراهقة ، عالم الكتاب ، ط1 ، 1995 ، ص263- 289-252 - 352 .1 

   عنايات محمد أحمد فرج ، مناهج وطرق تدريس التربية البدنية ، دار الفكر العربي ، مصر ،1998 ،ص  742
   مفتي ابراهيم حمادة ، التدريب الرياضي من الطفولة إلى المراهقة ، دار الفكر العربي ، ط 1، القاهرة ، مصر ،1996،ص 121 3 

   توما جورج خوري ، سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط 1، بیروت ،لبنان ، 2000، ص 91 4 
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ويتبع سياسة الهروب نحو األمام ،وهذا عن طريق حلم اليقظة ويصبح كثیر البحث عن اإلمكانيات التي تمكنه من 
 . 1لعب المختلفةإبراز شخصیته ،ومرحلة لتنمية المقدرة عن التحكم في االنفعاالت خالل مواقف ال

 : االجتماعيالنمو   -3-5-4
الواضح ، فیبدو  االجتماعيفي هذه المرحلة یبلغ الطفل مرحلة النضج حیث ینعكس هذا النضج في نموه    

 أة المراهق إنسانا یرغب في أخذ مكانة في المجتمع وبالتالي یتوقع من المجتمع أن يقبله كرجل أو امر 
إلى النوادي واألحزاب أو الجمعيات على اختالف  االنضماممن حیث  االجتماعيةرغبة كما یبدأ المراهق بإظهار ال

 ألوانها مما یؤمن له شعورا باإلنتماء إلى المجتمع كإنسان ذي قيمة فعالة .
أما الشيء الملفت للنظر في هذه المرحلة فهو میل الجنس إلى عكسه ألنه على هذا المیل یتوقف بقاء الجنس 

ترى المراهق مهتما بمظهره الخارجي وذاته الجسمية من أجل جذب اهتمام اآلخرين من الجنس اآلخر البشري لذلك 
 . 2نحو شخصه ،مما یترتب عليه میل اجتماعي جدید للمشاركة فيما بعد ألن يكون إنسانا قادرا على بناء مستقبله

 .3سراره ، والمصغي له "كما یرى البعض أن :" هذه المرحلة تعتبر سن البحث عن الصدیق الكاتم أل
 النمو العقلي والمعرفي : -3-5-5

في هذه المرحلة العمرية يكون المراهق غیر قادر على استيعاب وال فهم المجرد كمنا تكون اهتماماته هي     
ديه محاولة معرفة المشكلة العقائدية ، وهي المرحلة التي تبدأ في التفكیر في المستقبل وهكذا شیئا فشیئا تتبلور ل

  .4الفكرية ويبدأ في البحث عن تكسیر سلسلة الطفولة االتجاهات
كما يالحظ أو المراهق يقترب من النضج ويحصل لديه نمو معتبر في القدرات العقلية ، مما یؤدي إلى حب اإلبداع  

 .5واكتشاف األمور التي تبدو غامضة ،والبحث عن أشياء ومثیرات جدیدة
 النمو الوظيفي : -3-5-6

في هذا الجانب الكثیر من الباحثین لفتوا االنتباه إلى أن النمو الوظيفي یبرز بعض المیول بالنسبة للنمو       
المورفولوجي ، ومن بین عالمات هذا المیول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظيفي للجهاز الدوراني التنفسي أي 

ى بقاء القفص الصدري ضیق ، وهنا یدخل دور إل  GODAINنقص في السعة التنفسية والتي أرجعها )جودان(  
راجع إلى توازن وتطور  GAMAVA" ويالحظ كذلك إتساع عصبي حسب   التربية التنفسيةالرياضة أو بالتدقیق " 

القلب وهذا بالتأقلم مع االحتياجات الوظيفية الجدیدة فیزداد حجمه ويبدأ باإلستناد على الحجاب الحاجز الذي يمثل 
دور الوسيط بین القلب  المرتبطة بحجم الجسم ة ومناسبة للعمل وتعمل شبكة األوعية الدموية له وضعية جید

                                                 
    محمود كاشف ، اإلعداد النفسي للرياضيين ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصر ، 1991 ، ص  1661

   توما جورج خوري ، سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق ، مرجع سابق ،ص  1112
   بولسر و آخرون ، أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة ، ترجمة عبد العزيز سالمة ، مكتبة الفالح ، ط1، الكويت ،1976، ص  4283

  أنوف ويتج ، مقدمة في علم النفس ، ترجمة عادل عز الدین وآخرون ، دیوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ،1994، ص  504
  حامد عبد السالم زهران ، الطفولة والمراهقة ، ط5 ، عالم الكتاب ، 1995، ص  3775
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واألعضاء وهذا ما يعطیها أهمية ال تقل عن أهمية القلب والرئتین في العملية التنفسية للمراهق أثناء العمل أو الجهد 
 . 1البدني

 النمو الحركي : -3-5-7
 مانيل" و "هامبورجر،""جوركنالنمو الحركي في مرحلة المراهقة ،فلقد اتفق كل من " تتعارض اآلراء بالنسبة لمجال  

" على أن حركات المراهق في بداية المرحلة تتمیز باالختالل في التوازن واالضطراب بالنسبة لنواحي التوافق 
راهق بعد ذلك أن تبدل إذ ال یلبث الم ،الحركي يحمل الطابع الوقتي ضطراباالوالتناسق واالنسجام ، وأن هذا 

حركاته لتصبح أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل ، أي أن مرحلة المراهقة هي "فترة اإلرتباك الحركي وفترة 
 االضطراب".     

وال ینبغي أن نطلق على  باالضطراب" أشارت إلى أن النمو الحركي في مرحلة المراهقة ال یتمیز ماتييفإال أن " 
ألزمة الحركية للمراهق بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد في هذه المرحلة أن يمارس هذه المرحلة مصطلح ا

 . 2العدید من المهارات الحركية ويقوم بتثبیتها
كما أن هذه الفترة تمثل انفراجا في المستوى بالنسبة لألفراد العادیین من ناحية والموهوبین من ناحية أخرى ،وبذلك 

ها مرحلة أداء ممیز ، حیث نرى تحسنا في المستوى في بداية المرحلة وثباتا واستقرار فهي ليست مرحلة تعلم ولكن
 .3حركيا في نهایتها

 النمو االنفعالي : -3-5-8
في النقاط  االختالفانفعاالت المراهق تختلف في أمور كثیرة عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ،يشمل هذا     
 : 4التالية

 ولى من المراهقة فترة انفعاالت عنيفة فیثور المراهق ألتفه األسباب .تمتاز الفترة األ - 
فهو يصرخ ويدفع األشياء  االنفعاليةالمراهق في هذه المرحلة ال يستطيع أن یتحكم في المظاهر الخارجية لحالته  -

 . نفعالياال االتزانعند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح فيقوم بحركات ال تدل على 
یتعرض بعض المراهقین لحاالت اليأس والقنوط والحزن نتیجة لما يالقونه من إحباط ،تتمیز المرحلة بتكوين  -

 بعض العواطف الشخصية تتجلى في اعتناء المراهق بمظهره بطريقة كالمه إلى الغیر.
 . أو النظام النفسي عن الوالدین االنفعالييسعى المراهق إلى تحقیق االستغالل  -
 بالرغم من حاجة المراهق إلى الرعاية إال أنه يمیل إلى نقد الكبار. -
 النمو الجنسي :  -3-5-9

يعتبر هذا النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة في مرحلة المراهقة وعالمة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى     
 لوجية في هذه المرحلة .مرحلة  المراهقة وهي نتیجة منطقية لمجموعة التغیرات البسيكو 

                                                 

  قاسم حسن حسنین، الفيزيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضي ، ط1، دار الحكمة ، جامعة بغداد1990 ، ص98-  991
  عنايات محمد أحمد فرج ، مناهج وطرق تدريس التربية البدنية ، دار الفكر العربي ، مصر ،1998 ،ص  712

  بسطويسي أحمد ، أسس ونظريات الحركة ، دار الفكر العربي ،ط1 ، 1996 ، ص  1853
   بسطويسي أحمد ، نفس المرجع ، ص 177 -  1834
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 عندما تبدأ مرحلو المراهقة ويحدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األعضاء الجنسية نشاط حیث تبدأ الغدد التناسلية   
 

 ل ،ولكنها تعتبر مرحلة تكییف علىفي صنع الخاليا الجنسية وهذه المرحلة ال تعني أن الطفل قادر على التناس
 .1أما الصفات الجنسية الثانوية فإنها مصدر التمایز بین الذكور واإلناث لىالنضج الصفات الجنسية األو 

 حاجيات المراهق : -3-6
" إن الحاجة هي الظروف أو الموقف الذي یتطلب العمل للوصول إلى هدف معین  كمال دسوقييعتبر         

األكل و الشرب ففي سبیل المثال البقاء و منها الحاجات البیولوجية التي تتمیز بها كل الكائنات الحية المتمثلة في 
 2.حاجات إجتماعية كما يسمیها البعض حاجات نفسية

 الحاجة للمكانة : -3-6-1
:" یريد المراهق أن يكون شخصا مهما ذو قيمة ، كما یريد أن تكون له مكانة في جماعته  فاخر عاقليقول        

كطفل، لهذا ليس من الغريب أن نرى المراهق يقوم ببعض ، و یتمیز بمكان الراشدین و أن یتخلى عن موضعه 
تصرفات الكبار كما أنه یرفض أن يعامل معاملة الصغار ، أو أن يطلب منه القيام بأعمال األطفال ،ثم أن المكانة 

ياضي التي يطلبها بین رفاقه من مكانته عند أبويه " فالمكانة التي یرغب المراهق تحقيقها قد تحددها في الفريق الر 
خاصة عند فوزه ، ونجاحه في مقابلة رياضية ما إذ أن هذا يشعره أن له مكانة ودور یلعبه في المجتمع الذي يعيش 

 .3فيه وبالتالي تكون له مكانة اجتماعية
 لحاجة لالستقالل :ا -3-6-2

ويظهر قدرة " أن المراهق حريص على تحمل المسؤولية ويقوم بأعمال على وجه حسن  فاخر عاقليقول        
 4اإلبداع واإلنجاز رغم قيامه ببعض األخطاء".

فالمراهق قد يحقق استقاللیته عن طريق ممارسته للرياضة إذ أن هذه اإلستقاللية تبدأ عند اختياره لنوع الرياضة التي 
 .یريد ممارستها دون تدخل األهل في ذلك ويكون بذلك قد تخلى عن قیود األهل

 الحاجة الجنسية :-3-6-3
 نادى "   Frieud.S" وأتباعه من علماء التحلیل النفسي بأن حرمان الحاجة الجنسية هو من العلل األساسية 

لسوء توافق الشخصية واالضطرابات العصبية ، وكما أثبتت دراسته على أن الطفل يكون له إلحاح جنسي لغرض 
 " 5وتأخذ شيء آخر وهو اإلشباع الجنسي اكتشاف الجسم وحین یبلغ مرحلة المراهقة ، نجد أن هذه الحاجة تقوى 

                                                 

  أنور الخولي ، جمال الدین الشافعي ، مناهج التربية البدنية المعاصرة ، دار الفكر العربي ، ط1 ، القاهرة ، مصر ، 2000، ص  2131
   كمال دسوقي ، النمو التربوي للطفل والمراهق ، دار النهضة العربية ، سنة 1979 ، ص 2212

  فاخر عاقل ، علم النفس التربوي  ، دار العلم للمالیین ، سنة 1982، ص  1183
 119فاخر عاقل ، نفس المرجع ، ص  - 4

   كمال الدسوقي ، النمو تاتربو للطفل و المراهق ، مرجع سابق ، ص  1345
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الحاجة الجنسية عادة ما تتحقق في مجتمعنا عن طريق الزواج أما في حالة المراهق الذي ینمو نموا جنسيا         
وتقوى رغباته الجنسية ، فإن الحاجة الجنسية يمكن أن توجه إلى نشاط آخر يسلكه المراهق والرياضة قد تكون 

  .1ق شخصیته السوية بعیدة عن كل انحراف جنسي ، إذ أن بعض المحللین النفسانیینأفضل وسیلة لتحقی
 إلى تحقيق الذات واإلنتماء: الحاجة-3-6-4

ممكن  " إن تحقیق الذات هو أن يستطيع المراهق تحقیق إمكانياته وتنمیتها إلى أقصى حدعواطف أبو العلى تقول 
 قدرات أو يمر بالخبرات التي يستطيع أن یباشرها في جو يستطيع الوصول إليه ، فیدرك كل ما لديه من
 يشعره بالطمأنینة ويسود اإلحساس باإلنتماء ".

، فاأللفة التي تنبثق من داخل األسرة تنتشر داخل هذا بطة بالحاجة إلى المودة والعاطفةكما أن هذه الحاجة مرت
 .2المجتمع الصغیر لتنتقل إلى الجماعات األخرى التي یجد فیها المراهق أن له مكانته الخاصة

بهذا فإن انتماء المراهق لفريق رياضي قد یجعله يستفید ويفید هذا المجتمع الصغیر عن طريق ما يقدمه من أعمال 
تحقیق النجاح كما أنه قد يستخدم ما لديه من إمكانيات في صالح الفريق الرياضي ربما هذا ما رياضية خاصة عند 

 يشعره بالرضا ويحسسه باإلنتماء .
 الحاجة للعطف والحنان :-3-6-5

" تتمثل في شعور المراهق بأنه محبوب كفرد ، وأنه مرغوب فيه لذاته ، وأنه موضع حب  كمال دسوقييقول        
، وهذه الحاجة ناشئة من حياة األسرة العادية ، فهي التي تخلق الشعور بالحب عند المراهق وتتكون لديه ما واعتزاز 

يسمى باألمان النفسي العاطفي ،وهذا ضروري النتظام حياة المراهق النفسية ،لذلك ال بد من إتباع هذه الحاجة عنده 
تتكون لديه روح التعاون والمحبة ولن يكون عدوانيا بكل ما يستطيع الوالدین حتى يحافظ على صحته النفسية و 

 3متخوفا من اآلخرين "
ولعل هذه الحاجة قد تتحقق في الفريق الذي يمارس فيه المراهق الرياضة ، إذ أن التعاون الموجود بین أفراد     

 الفريق واألهداف المشتركة بینهم قد یجعله يشعر بحبهم له واالهتمام به .
 للنشاط والراحة :الحاجة  -3-6-6

" إن النشاط یبعث الرضا واالرتياح كما أن له آثار جسمية تنشأ عن رياضة أعضاء  كمال الدسوقيیرى           
الحس العادية أي الظاهرة كالعین مثال ،كما لوحظ أن كل أثر على أجهزة الجسم يكوم جدید ولكن غیر مؤلم یؤدي 

 4ضاف إلى سابق المعارف "إلى المتعة والسرور لكونه خبرة جدیدة ت
في هذا المجال يقول " إن المراهق في حاجة إلى تفريغ الطاقة في نشاط يمیل  أبو العالء عواطفكما یؤكد أيضا 

إليه ويتفق مع قدراته " إال أن النشاط إلى الحركة والنشاط يقبلها السكون والراحة فالتوازن بین نشاط الجسم وحركته 
إن فترات  النشاط الطويلة أو الزائدة  عن الحاجة  من الناحية البیولوجية إلطراد النمو، وسكونه وراحته البد منه

                                                 

   فاخر عاقل ، علم النفس التربوي  ، مرجع سابق ، ص 120 1 
   عواطف أبو العالء ، التربية السياسية للشباب ودور التربية البدنية ، دار النهضة ، القاهرة ، بدون سنة ، ص  1382

   كمال دسوقي ، النمو التربوي للطفل والمراهق ، مرجع سابق ، ص  1383
   كمال دسوقي ، نفس المرجع ، ص  1214



المرحلة العمرية                                                                      الفصل الثالث                   

 

 

50 

ترهق ممتلكات المراهق الجسمية واالنفعالية والعقلية ،إذ أن الفرد المتعب الجسم أو المرهق الحواس يظهر عموما 
 1تعلمها"عنیدا ،سهل اإلثارة وليس في حالة تسمح له باالستفادة من التجارب التي ی

وهكذا تكون الرياضة نشاط يسلكه المراهق لعله يحقق الراحة والرضا واالرتياح ،بشرط أال یتعدى هذا النشاط 
 الرياضي إمكانيات المراهق كما يقول المثل " إن تعدى الشيء عن حده انقلب إلى ضده ".

یتحقق له النمو السليم ،ولعل  إن مختلف التغیرات التي تطرأ على المراهق تتطلب توفیر بعض الحاجيات حتى
 الرياضة هي أحسن وسیلة لتحقیق مختلف الحاجيات التي ذكرناها سابقا .

                                                                                                               أشكـال من المـراهقة : -3-7
        اهقة :أنواع من المر  4توجد      

 من سمـاتـها : المـراهقة المتـوافقة : -3-7-1
 االعتدال والهدوء النسبي والمیل إلى االستقرار . -
 تزان العاطفي .اإلشباع المتزن وتكامل االتجاهات واال -
 الخلو من العنف والتوترات االنفعالية الحادة . -
القائمة على أساس التفاهم والوحدة لها أهمية كبیرة في حياة  التوافق مع الوالدین واألسرة ، فالعالقات األسرية -

 .2األطفال  فاألسرة تنمي الذات وتحافظ على توازنها في المواقف المتنوعة في الحياة
 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة :

خل األسرة في شؤونه الخاصة ، المعاملة األسرية السمحة التي تتم بالحرية والفهم واحترام رغبات المراهق وعدم تد -
وعدم تقییده بالقیود التي تحد من حريته فهي تساعده في تعلم السلوك الصحيح واالجتماعي السليم ولغة مجتمعه 

 . 3وثقافته وتشبع حاجاته األساسية
 :یليمن سماتها ما  المـراهقة المنطويـة : -3-7-2
أو إحساس من جانب الشخص أنه غیر جدیر لمواجهة  : هو تعبیر عن النقص في التكیف للموقفاإلنطواء  -

الواقع ، لكن الخجل واالنطواء يحدثان بسبب عدم األلفة بموقف جدید أو بسبب مجابهة أشخاص غرباء ، أو بسبب 
 .4خبرات سابقة مؤلمو مشابهة للموقف الحالي التي تحدث للشخص خجال وانطواء

 اة ونقد النظم االجتماعية .التفكیر المتمركز حول الذات ومشكالت الحي -
  العوامـل المؤثرة فيها : 
:األخطاء األسرية التي فیها : تسلط وسيطرة الوالدین ، الحماية الزائدة ، التدلیل ، العقاب  اضطراب الجو األسري  -

 القاسي .....الخ .
 تركیز األسرة حول النجاح مما یثیر قلق األسرة والمراهق . -

                                                 

  عواطف أبو العالء ، التربية السياسية للشباب ودور التربية البدنية ، مرجع سابق ، ص  561
  محمود حسن ،األسرة ومشكالتها ، دار النهضة العربية ، بیروت ، لبنان ، 1981 ،ص 24 2 
  رابح تركي ، أصول التربية والتعليم ، دیوان المطبوعات الجامعية ،ط2 ، 1990 ،ص 173 .3 
  یوسف میخائیل نعيمة ،رعاية المراهقين ، دار غريب للطباعة والنشر ، دون طبعة ،ص  1604
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 .لى التقدیر وتحمل المسؤولية والجذب العاطفيعدم إشباع الحاجة إ -
 )المتمردة ( من سماتها : المـراهقة العدوانيـة : -3-7-3
 التمرد والثورة ضد المدرسة ، األسرة والمجتمع . -

 العداوة المتواصلة واالنحرافات الجنسية : ممارستها باعتبارها تحقق له الراحة واللذة الذاتية . -
                                                 .1 ....الخة السرية، الشذوذ، المتعة الجنسيةاللواط، العاد مثل:

 هو اإلصرار على موقف والتمسك بفكرة أو اتجاه غیر مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية العناد :  
،  األفرادتقام من الوالدین والغیر من مضادة لآلخرين الذین یرغبون في شيء ، والمراهق يقوم بالعناد بغية االن

 .2ويظهر ذلك في شكل إصرار على تكرار تصرف بالذات
 : من سماتها ما یلي : المراهقة المنحرفة -3-7-4
 االنحالل الخلقي التام والجنوح والسلوك المضاد للمجتمع . -
 . االعتماد على النفس الشامل واالنحرافات الجنسية واإلدمان على المخدرات -
 بلوغ الذروة في سوء التوافق . -
 البعد عن المعاییر االجتماعية في السلوك . -

 العوامل المؤثرة فيها :
 المرور بخبرات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور في الرقابة األسرية .  -
 سية القسوة الشدیدة في المعاملة وتجاهل األسرة لحاجات هذا المراهق من حاجات جسمية ونف -
 واجتماعية...الخ   
 الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل المؤثرة .                                         -
 الفشل الدراسي الدائم والمتراكم ، سوء الحالة االقتصادية لألسرة .  -

ن هذه تكاد تكون هي القاعدة ،وكذلك تؤكد هذه  هذا فإن أشكال المراهقة تتغیر بتغیر ظروفها والعوامل المؤثرة فیها وا 
 الدراسة أن السلوك اإلنساني  مرن مرونة يسمح بتعدیله .

 .3وأخیرا فإنها تؤكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي في تعدیل شكل المراهقة المنحرفة نحو التوافق والسواء
 أهمية الرياضة بالنسبة للمراهقين : -3-8

لرياضة عملية تسلية و ترويح لكال الجنسین ، هذا حیث أنها تحضر المراهق فكريا و بدنيا كما تزوده من إن ا      
المهارات والخبرات الحركية من أجل التعبیر عن األحاسيس والمشاعر النفسية المكتظة التي تؤدي إلى اضطرابات 

ن القيم المقیدة التي ال يستطيع تحصیلها في نفسية وعصبية عند انفجاره فیتحصل المراهق من خاللها على جملة م
الحياة األسرية ، كما تعمل الحصص التدريبية على صقل مواهب الرياضي وقدراته النفسية والبدنية وفق متطلبات 

                                                 

   عبد الغني الدیدي ، ظواهر المراهق وخفاياه ، دار الفكر للمالیین ، ط1 ، 1995 ، ص  1531
  یوسف میخائیل أسعد، رعاية المراهقین ، دار غريب للطباعة والنشر ، دون طبعة وبلد وسنة  ، ص  1572

  حامد عبد السالم زهران ، مرجع سابق ،  ص  4403
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العصر ، وأنجح منهج لذلك هو مكیف الحصص الرياضية من أج لشغل وقت الفراغ الذي يحس فيه الرياضي 
اضة یتعب المراهق عضليا وفكريا فيستسلم حتما للراحة والنمو بدال من أن يستسلم للكسل بالقلق والملل وبعد الري

والخمول ، ويضيع وقته فيما ال یرضي هللا وال النفس وال المجتمع ، وعند مشاركة المراهق في التجمعات الرياضية 
یتوقف على ما يحس به عن طريق  والنوادي الثقافية من أجل ممارسة مختلف أنواع النشاطات الرياضية ، فإن هذا

 التغیرات الجسمية والنفسية والعقلية التي يمر بها .
إعطاء المراهق نوعا من الحرية وتحمیله بعض المسؤوليات التي تتناسب مع قدراته واستعداداته كحرية  اختيار  - 

 أماكن اللعب مثال .
 التقلیل من األوامر والنواهي . - 
كتساب المهارات والخبرات المختلفة في الميادین الثقافية والرياضية لتوفر الوسائل مساعدة المراهق على ا -

واإلمكانيات والجو الذي يالئم میول المراهق فهو دائما في حاجة ماسة إلى النصح واإلرشاد والثقة والتشجيع ، فعلى 
 .1هم الرياضيالمدرب أداء دوره في إرشاد وتوجيه وبث الثقة في حياة المراهقین طوال مشوار 

 في الطور المتوسط: والمراهقة والرياضية أساليب تدريس التربية البدنية -3-9
مرحلة هامة في حياة الفرد باعتبارها تواكب مرحلة المراهقة والتي تتأثر بالعدید من  تعد مرحلة التعليم المتوسط      

هم في مقدرة السيطرة على المراهق وجعله یتبع سالیب التدريس التي تساأالعوامل والمواقف التعليمية ومن بینها 
 جتماعية.المسار الصحيح والنمو الشامل وتجنبه األزمات النفسية واال

كبیرا في بناء شخصية المراهق وتحضیره فكربا وبدنيا كما  دورا والرياضية أسالیب تدريس التربية البدنيةكما تلعب 
 النفسية المكتظة كما تساهم في تنمية دوافعه خاصة إذا كان  تتيح له الفرصة التعبیر عن األحاسيس والمشاعر
 األسلوب یراعي ويوافق مع رغبات ومیول المراهق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  معروف رزيق ، خطايا المراهقة ، دار الفكر ، ط2 ، دمشق ، 1986 ، ص  151
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 :خالصـة
من خالل كل ما تم تقديمه عن فترة المراهقة ،نستطيع القول بشكل عام بان مرحلة المراهقة تعد إحدى أهم مراحل 

 وي من تغیرات وتحوالت جسمية ،نفسية ،اجتماعية حركية ، بدنية.....الخ النمو والنضج لإلنسان نظرا لما تحت
هذه التحوالت إذا حسن استغاللها وتطويرها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول بالمراهق إلى مرحلة الرشد وهو في 

ذي يعيش فيه ، وعلى أحسن قدراته الجسمية والنفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال ومنتجا في المجتمع ال
العكس من ذلك تماما فعند أي خلل في هاته الفترة الحرجة یؤدي إلى تأثیرات عميقة على نفسية المراهق تستمر 

االجتماعي، والذي يعد  بعض الحاالت الصعبة إلى االنحرافمعه طوال ما تبقى من مشوار حياته وقد تؤدي في 
 .ها مستقبال إذا لم تتم رعایته في فترة المراهقةمن أخطر األضرار التي يمكن للمراهق مواجهت
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 تمهيد :
في التحكم في المنهجية المتبعة  وأهميتهاوتكمن قيمة البحوث  ،كشف الحقائق إلىتهدف البحوث العلمية عموما 

 . فيها وصدقها وموضوعيتها
وتماشيا مع  ،من خالل المعلومات النظرية التي تم جمعها والمتمثلة في الفصول الثالثة في الجانب النظري 

خدمة البحث  إلىعبارات في استبيان يهدف  أسئلةتم وضع  ،البحث إلشكالية ليةأو الفرضيات المقترحة كحلول 
عينة البحث وذلك باالعتماد على طرق منهجية محددة في الجانب التطبيقي  أفرادوزعت على  ،وتحقيق فرضياته

لشروط وكشف ا لزمانياو حيث تم تخصيص الفصل الرابع لشرح الدراسة االستطالعية وتحديد مجالها المكاني 
 . الدراسة وأدواتوضبط متغيراتها وشرح المنهج المستخدم في ذلك  ألداتهاالعلمية 
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 الدراسة االستطالعية :-4-1
تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة في البحث العلمي نظرا الرتباطها بالميدان، من خاللها نتأكد من      

الدراسة االستطالعية هي دراسة استكشافية تسمح  سوي يعبد الرحمان عالباحث وجود عينة الدراسة، فحسب 
للباحث بالوصول إلى معلومات أولية حول موضوع بحثه، كما تسمح لنا كذلك بالتعرف على الظروف واإلمكانيات 

 .  1المتوفرة في الميدان ومدى صالحية الوسائل المنهجية المستعملة قصد ضبط متغيرات البحث"
اءا على هذا قمنا قبل المباشرة بإجراء الدراسة الميدانية بدراسة استطالعية كان الغرض منها ماوبن  يلي : 

 معرفة حجم المجتمع األصلي ومميزاته وخصائصه  -

 التأكد من صالحية أداة البحث االستبيان وذلك من خالل التعرض للجوانب التالية :

 وخصائصها  وضوح البنود ومالئمتها لمستوى العينة -أ 
 التأكد من وضوح التعليمات  -ب 

المعرفة المسبقة لظروف إجراء الدراسة الميدانية األساسية وبالتالي تفادي الصعوبات والعراقيل التي من شأنها  -ج 
 أن تواجهه .

 المنهج المتبع في الدراسة : -4-2
مشكلة بحثه وتختلف المناهج باختالف إن المنهج هو الوسيلة األساسية التي يستعين بها الباحث في حل      

 مشكلة البحث، واألهداف العامة والنوعية التي يستهدف البحث تحقيقها.
من خالل هذه الدراسة التي تستهدف اختيار فروض سببية، أي ارتباط العلة بالمعلول وفق نظرية ديناميكية 

تحديد أي اإلجراءات وطرق البحث تكون الجماعة، ومن خالل الفرضيات المطروحة في البحث والتي تساعد على 
مناسبة ومالئمة الختيار الحل المقترح للمشكلة، ووفقا لطبيعة الموضوع ومشكلة البحث الذي نحن بصدد دراسته، 
فإننا نعتمد المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة إجراءات البحث، حيث يصنف هذا البحث ضمن البحوث التي ترمي 

 يتين الوصفية والتحليلية .لدراسة الموضوع من الناح
ويعرف هذا المنهج الوصفي على أنه عبارة عن استقصاء ينصب في ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في 

  2الحاضر بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها.
ى أغراض محددة لوظيفة ويعرف أيضا على أنه طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل منظم من أجل الوصول إل

    3اجتماعية أو مشكلة اجتماعية .
 متغيرات البحث : -4-3
 أساليب التدريس. المتغير المستقل : -4-3-1
 .العمل الجماعيالمتغير التابع :  -4-3-1

                                                
 - عبد الرحمان عيسوي ، سيكولوجية النمو، "دراسة في نمو الطفل والمراهق دار النهضة العربية للطباعة والنشر – بيروت ،األردن .1 

 - تركي رابح ،اصول التربية والتعليم ،الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1990 .2 
 - إحسان محمد الحسن ، األسس العلمية لمنهاج البحث اإلجتماعي دار النشر البلد 1982 صفحة 157 .3 
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 المجتمع : -4-3
ناصر القصد من مجتمع البحث هو كما عرفه الباحثون: "مجموع محدود أو غير محدود من المفردات )عإن 

   الوحدات(، حيث تنصب المالحظات" ويعرفه آخرون على أنه "جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث". 
هذه المجموعة مدارس، فرق  من الناحية االصطالحية "هو تلك المجموعة األصلية التي تؤخذ منها العينة وقد تكون 

نه كل األشياء التي تمتلك الخصائص أو السمات ، تالميذ، أو أي وحدات أخرى"، ويمكن تحديده على أأساتذة
 القابلة للمالحظة، القياس، والتحليل اإلحصائي.

كما يمكن تعريف المجتمع بأنه جميع األفراد واألحداث أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث، كما أنه 
 يشمل على النقاط التالية:

 .ألصليأن يشمل جميع أفراد المجتمع ا -
 .يانات تكون صحيحةالب -
 .كرار األشخاص أو بعض عينات البحثمراعاة عدم ت -
 ذيفي تنمية العمل الجماعي لدى تالم ةياضيوالر  ةيالبدن ةيالترب سيتدر  بيدور أسالبما أن بحثنا يرتكز حول دراسة و 

البويرة،  طات واليةلبعض متوس المتوسطة المرحلة  أساتذة وتالميذ، فتمحور مجتمع بحثنا حول المرحلة المتوسطة 
 :هيو متوسطات   9والتي بلغ عددها 

 العقيد سي محمد المتوسطة -
 مولود قاسم  متوسطة -
 مرابطي ناصري  متوسطة -
 ميراد عمر متوسطة -
 عقو محمد امزيان متوسطة -
 ميهوبي مصطفى متوسطة -
 بورقبة لخضر متوسطة -
 كمال جمبالط متوسطة -
 الشيخ محمد الجعدي  متوسطة -
    عينة البحث وكيفية اختيارها :   -4-4

إن دراسة أي ظاهرة تربوية أو اجتماعية تعتمد أساسا على العينة المأخوذة من هذه الظاهرة، إذ أنه بدون عينة ال 
نستطيع دراسة أي مشكلة و تعرف العينة :"العينة جزء من مجتمع البحث وحجم العينة هو عدد عناصرها"، كما 

نها "مجموعة من المشاهدات المأخوذة من مجتمع معين وبفرض أن ال تكون اإلحصائيات التي يمكن تعريفها بأ
اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية ألنها ابسط الطرق ب كما قمنا   1تتصف بها هذه المشاهدات في المجتمع".

ر العينة الحصول على معلومات كما أنها تعطي فرصا متكافئة لمعظم أفراد المجتمع األصلي، إن الهدف من اختيا
                                                

 - فوزي عبد الخالق ، طرق البحث العلمي "المفاهيم والمنهجيات وتقارير نهائية" المكتب العربي الحديث ، األردن، 2007 . 1 
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نتقاء عدد األفراد لدراسة معينة تجعل النتائج منهم ممثلين لمجتمع امن المجتمع األصلي للبحث، فالعينة إذا هي 
 .1الدراسة، فاالختيار الجيد للعينة يجعل النتائج قابلة للتعميم على المجتمع، حيث تكون نتائجها صادقة

دراسة، تكون أكثر تمثيال للمجتمع األصلي، هذا ما يخول لنا الحصول على نتائج يمكن لقد حددنا عينة لهذه ال     
تعميمها ولو بصورة نسبية، ومن ثم الخروج بنتائج تالزم الحقيقة وتعطي صورة حقيقية للميدان المدروس، شملت 

 أستاذ 15البالغ عددهم  والية البويرة، متوسطاتعلى مستوى بعض  المتوسطالمرحلة وتالميذ عينة البحث أساتذة 
بطريقة وبشكل عشوائي وتمت عملية اختيار العينة بتوزيع استمارات  البحث ، وقد تم اختيارنا لعينةتلميذ 160و

 عشوائيا.والتالميذ ساتذة األعلى 
 مجاالت البحث :  -4-5
ذه الدراسة وقد شمل هذا البشري عدد األفراد الذين تم من خاللهم إنجاز ه يمثل المجالالمجال البشري:  -4-5-1

 من والية البويرة . تم ذكرهم سابقا متوسطاتعلى تسعة تلميذ موزعين  160وأستاذ  15العدد 
متوسطات( وقد قمنا باختيار هذه  9)المتوسطات والية البويرةلقد أجرينا بحثنا على مستوى المجال المكاني : -4-5-2

 التالية:المتوسطات ينا عملية البحث بكل ارتياح وقد شملت دراستنا كوننا نقيم في الوالية مما يسهل علالمتوسطات 
 العقيد سي محمد المتوسطة -
 مولود قاسم  متوسطة -
 مرابطي ناصري  متوسطة -
 ميراد عمر متوسطة -
 عقو محمد امزيان متوسطة -
 ميهوبي مصطفى متوسطة -
 بورقبة لخضر متوسطة -
 كمال جمبالط متوسطة -
 حمد الجعدي الشيخ م متوسطة -
بالنسبة للجانب التمهيدي والجانب  2016لقد تم إجراء هذا البحث من أوائل شهر نوفمبرالمجال الزمني :  -4-5-3

وفي هذه الفترة تم فيها توزيع االستبيان وتحليل النتائج  2017النظري أما الجانب التطبيقي فتم بداية من شهر فيفري 
 صائية.المتحصل عليها باستعمال الطرق اإلح

 
 
 

                                                
، ص 2000إخالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسين باهي، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، مركز الكتاب للنشر، مصر، سنة  - 1

129 . 
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 أدوات البحث : -4-6
 ستبيان :اال -4-6-1

أدوات البحث للوصول إلى النتيجة المتمثلة في التأكيد من صحة الفرضيات أو عدم صحتها وتمثلت قمنا باستخدام 
ن األسئلة جمع النتائج المتحصل عليها للوصول لإلجابة عبذلك ألساتذة و خاص با هذه األدوات في االستبيان

 .ي بحثنا هذاالمطروحة ف
 ستبيان:تعريف اال -

هو إحدى الوسائل لجمع المعلومات مباشرة من مصدرها األصلي حيث أنه مجموعة من األسئلة بحيث تكون 
 .مرتبطة بطريقة منهجية وموضوعية

ويعرف االستبيان أيضا أنه إحدى الوسائل واألدوات الواضحة والدقيقة حتى ال يقع الباحث في احتماالت متعددة 
يرى البعض أنها مجموعة من األسئلة على موضوع ما توجه إلى عدد من الناس لالستطالع على أرائهم و 

 1.والحصول على معلومات تخدم الباحث في مستقبله
 أنواع االستبيان : -4-6-2

يشجع على بيان أنه الستاالنوع من من مزايا هذا  لة المقيدة بـ " نعم " أو " ال "، هي األسئو  األسئلة المغلقة :
حصائها، و  من عيوبه اإلجابة عليها، ألنه ال يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، ويسهل عملية تصنيف البيانات وتحليلها وا 

 2أن المفحوص ال يجد بين اإلجابات الجاهزة ما يريده .
بإمكان ة و على عدد من األسئلاالستبيان ، حيث يحتوي ون اإلجابة على أسئلة حرة مفتوحةتكو  األسئلة المفتوحة :

بكتب رأيه يهدف هذا النوع من األسئلة إلى إعطاء المجيب فرصته يقته ولغته الخاصة، و المجيب اإلجابة عليها بطر 
  3صريح .ريراته لإلجابة بشكل عام و يذكر تبو 
 ستبيان: كيفية تفريغ اال -4-6-3

واالتصال بالمختصين في المجال من  قة وطيدة بموضوع بحثنافي بداية األمر قمنا بجمع المواد التي لها عال     
 اإللمام بالموضوع من جميع النواحي .أجل توفير المعطيات الالزمة و 

العناصر األساسية للموضوع تطرقنا إلى الجانب الميداني الذي وبعد الدراسة النظرية ومحاولة اإللمام بالنقاط و  
التالميذ لمدة  و األساتذة توزيعه علىاالستبيان و  سالفة الذكر، حيث قمنا بإعدادقواعده مبنية على المعطيات ال

 زمنية محدودة .
ن طريق تبويبها التالميذ قمنا بترجمة النتائج المتحصل عليها ع و األساتذةع كل االستمارات الموزعة على بعد جمو 

  اإلجابات حيث :النسبة المؤوية لمجموع ث تضمنت هذه األخيرة التكرارات و حي 4،في جداول إحصائية

                                                
 . 187، ص  1993، بغداد  1ه، دار الهدى للطباعة والنشر، ط وجية محجوب، طرق البحث ومنهاج - 1
 . 68 – 67.ص 1999، دار مجد الوي للنشر، عمان، سنة2سامي عريف وآخرون، مناهج البحث العلمي وأساليبه ،ط - 2
 69سامي عريف وآخرون، نفس  المرجع ص   - 3
 . 187، ص نفس  المرجع وجية محجوب،   - 4
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 مجموع العينة÷  100× النسبة المؤوية = عدد التكرارات 
 صدق االستبيان  -4-6-4

لى مجموعة من األساتذة المحكمين حيث تم تعديله عن طريق تغيير بعض إمن صدق االستبيان قمنا بتقديمه 
 تميز بالصدق.لى بعض األسئلة التي اقترحها المحكمون وبالتالي االستبيان يإوحذف البعض منها وكذلك إضافة 

 حيث تم تحكيم استبيان دراستنا من طرف دكاترة وأساتذة من معهدنا :
 الدكتور زاوي عبد السالم

 الدكتور فرنان مجيد 
 الدكتور منصوري نبيل
 الدكتور علوان رفيق 
 األستاذ برجم رضوان

 :علمية لألداة )سيكومترية األداة(األسس ال -4-7
 الثبات :  -أ

ر مدى الدقة أو االتساق الذي يقيس به اختبار الظاهرة والتي وضع من أجلها، والثبات يعزى يقصد بثبات االختبا
إلى اتساق القياس، الثبات عكس الصدق يتم بالصبغة اإلحصائية نظرا ألن التحليل المنطقي ألي اختبار ال يعطي 

لمتخصصين لإلجابة عنها ثم أي دليل علمي عن الثبات، ويتم ثبات االستبيان بعرض االستبيان لمجموعة من ا
استرجاعها وبعد مدة يتم إعادة توزيع نفس االستبيان من جديد، لإلجابة عنها، ويتم التوصل إلى النتائج باستعمال 

 .2ك
 الصدق :-ب

إن صدق األداة المستخدمة في البحث مهما اختلف أسلوب القياس تعني قدرته على قياس ما وضعت من أجله أو 
 .د من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسهسها، وبعد صدق األداة يأتي صدق االستبيان يعني التأكالصفة المراد قيا

كما يقصد بالصدق "شمول االستبيان لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها 
  1ومفرداتها من ناحية أخرى بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه.

 الموضوعية :-ج
وف على مدى تناسب أسئلة االستبيان مع أهداف الدراسة، وباستخدام طريقة استطالع أراء المحكمين، قمنا للوق

 بعرضها على مجموعة من األساتذة شهد لهم بتجربة وخبرة كبيرتين في مجال البحث العلمي .
تي حصلنا عليها وعلى لألخذ بآرائهم فيما يخص بعض التعديالت حول االستمارة، وقد استفدنا من المالحظات ال

ضافة بعض العبارات  هذا األساس تم استبعاد عدد من العبارات التي اقترحوا حذفها لغموضها أو غير مالئمتها، وا 
، وبعد ذلك تم عرضها مرة ةالتي يرون من األنسب إضافتها وبهذا تم إخراج الشكل النهائي لالستمارة اإلستبياني

                                                
 - فاطمة عوض صابر، ميرفت علي خفاجة، أسس البحث العلمي ، ط1 مصر ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية : سنة 2002 ، صفحة 167 . 1 



جراءات الميدانيةاإلمنهجية البحث و                                                    الرابع الفصل  

 

 
62 

مها، وقد أجمعوا على صدق مضمون االستبيان لهذه الدراسة وتحقيق الغرض أخرى األساتذة والمحكمين قصد تحكي
 الذي وضعت من أجله .

 الوسائل اإلحصائية:-4-8
بما أن البحث كان مختصرا على البيانات التي يحتويها االستبيان فقد وجد أن أفضل وسيلة *النسبة المؤوية : 

 النسبة المؤوية. إحصائية لمعالجة النتائج المحصل عليها هو استخدام
 طريقة حسابها : 

 
 

يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها ، من خالل  : 1(2اختبار كاف تربيع)ك
 االستبيان وهي كمايلي :

 
 

 

  هي التكرارات المالحظة أو الحقيقية: التكرارات المشاهدة

 ة على االحتماالت: تساوي مجموع العينالمتوقعة التكرارات

ذا كان العكس  2ك أكبرالمحسوبة  2ك عندما تكون  ليس هناك من المجدولة هناك دالة إحصائية وا 
 دالة إحصائية.

 لحساب المجدولة يجب توفر شرطين أساسيين هما:

 (α =0.05مستوى الداللة : )-

 ( n-1): درجة الحرية -

 

 
 
 

                                                
 - عبد علين صيف السامرائي ، "طرق اإلحصاء في التربية البدنية والرياضية " بدون طبعة العراق ، جامعة بغداد ،1997 صفحة 75 . 1 

 مجموع أفراد العينة /x  100النسبة المؤوية = عدد التكرارت 
 

 ك2 =) مجموع التكرارات المشاهدة – التكرارات المتوقعة (2  / التكرارات المتوقعة
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 :خالصة
ما ألم بمنهجية البحث، حيث تطرقنا فيه إلى الدراسة االستطالعية للتأكد يعتبر هذا الفصل من البحث نظرة شاملة ل

من وجود المشكلة والتي ساعدتنا كثيرا في تحضير االستبيان ، والدراسة األساسية التي تتضمن المنهج المتبع في 
قنا إلى مجاالت الدراسة ومتغيرات البحث وكذا التعرف على مجتمع البحث وعينة البحث وكيفية اختيارها ثم تطر 

البحث واألدوات المستعملة في البحث وأخيرا الوسائل اإلحصائية التي فرضتها طبيعة البحث، ويعتبر هذا الفصل 
 بمثابة المرشد والدليل الذي ساعدنا على تحقيق أهداف البحث بسهولة كبيرة .

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل  

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 :تمهيـــــد

تتمثل أهداف هذا الفصل في عرض النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق أدوات البحث المستعملة والمتمثلة 
قمنا في بداية هذا  قدنا بتحديدها، و الفرضيات التي قم فيأساسا  في االستبيان وتحليل نتائج المقارنات المتمثلة

ستمارات الموزعة المحصل عليها بعد جمع كل االبخصائص العينة االستمارة الخاصة  تحليل نتائجالفصل بعرض و 
، كما سنقوم بعد المعالجة اإلحصائية عليها بتفريغها في جداول إحصائياترجمة النتائج المتحصل على األساتذة و 

اج مناقشة النتائج حتى نعرف مدى مصداقية الفرضيات إلى أن نصل لالستنته المعطيات بإتباع طريقة تحليل و لهذ
 العام لهذه الدراسة للخروج بخاتمة البحث مع بعض االقتراحات التي نراها مناسبة لخدمة الهدف من هذه الدراسة
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 : تائجنوتحليل ال عرض -5-1
الجماعي لدى : توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل  المحور األول:

 تالميذ المرحلة المتوسطة.

 ( :01) األولالسؤال 
 هل لديك اطالع  مسبق على موضوع أساليب التدريس ؟

  .معرفة ما إذا كان األساتذة على دراية بموضوع أساليب التدريسالغرض من طرح السؤال :
 (01بالسؤال رقم ) الخاصة األساتذة( يمثل إجابات 01جدول رقم)

 التوزيع
 

 تراحاتاالق

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 87% 13 نعم

 13% 02 ال دالة 3.84 1 8.06

 % 15 المجموع

 
 01يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (01شكل رقم )

 النتائج :حليل عرض وت
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %13ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %87 نسبةأن  (01)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2وهي اكبر من قيمة كا 60.08المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(10)في الشكل رقم 

 .01ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 نستنتج أن معظم األساتذة على دراية بموضوع أساليب التدريس.
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 ( :02) الثانيالسؤال 
 يس التربية البدنية و الرياضية ؟ما هو األسلوب الذي تراه مناسبا في تدر 

  مناسب في تدريس التربية البدنية والرياضيةالذي يراه األساتذة األسلوب  ةمعرفالغرض من طرح السؤال :
 (02الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 02جدول رقم)

 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 حريةال

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %0 00 األسلوب األمري 

 دالة 7.81 3 11.93

 40% 06 األسلوب التدريبي

 %53 08 األسلوب التبادلي
األسلوب الذاتي 
 المتعدد المستويات

01 %07 

 100% 15 المجموع

 
 02ياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال يبين التمثيل الب: (02شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

وا بـ من األساتذة أجاب % 40و "تبادلياألسلوب ال"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %53نسبة  نأ (02السؤال رقم )
" مثل األسلوب الذاتي متعدد المستوياتأجابوا بـ "  %07" ومري أجابوا "األسلوب األ % 00، و"األسلوب التدريبي"

المجدولة التي  2ر من قيمة كاكبوهي أ 11.93المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(20)ما هو موضح في الشكل رقم 
 ..3ودرجة الحرية  0.05ى الداللة عند مستو  7.81 كانت قيمتها
 االستنتاج:

 .نستنتج ان األسلوب التبادلي هو الذي يراه األساتذة األنسب لتدريس التربية البدنية والرياضية.
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 (:03)الثالث السؤال 
 هل هذا األسلوب هو ما تطبقه حاليا ؟

  مناسب هو ما يتم تطبيقه من طرفهممعرفة ما إذا كان األسلوب الذي يراه األساتذة الغرض من طرح السؤال :
 (03الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 03جدول رقم)

 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100% 15 نعم

 0% . 00 ال دالة 3.84 1 15

 100% 15 المجموع

 
 03يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (03شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
مــن خــالل نتــائج التحليــل اإلحصــائي كمــا هــي موضــحة فــي الجــدول والــدائرة النســبية تبــين لنــا إجابــات األســاتذة حــول 

أجـابوا بــ "ال" مثـل مـا هـو موضـح  %00ونسبة  "نعم"نة البحث قد أجابوا بـ من عي %100 نسبةأن  (03)السؤال رقم 
المجدولــة التــي كانــت قيمتهــا  2ر مــن قيمــة كــاكبــوهــي ا 15المحســوبة  2حيــث بلغــت قيمــة كــا ،(30)فــي الشــكل رقــم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .م األساتذة يطبقون األسلوب الذي يرونه مناسب لتدريس التربية البدنية والرياضيةنستنتج أن معظ
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 ( :04) الرابعالسؤال 
 هل أسلوب التدريس مالئم لتنمية العمل الجماعي ؟

 الغرض من طرح السؤال : 
 .مالئم لتنمية العمل الجماعي األستاذ أسلوب تدريسمعرفة ما إذا كان 

 (04الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذةإجابات ( يمثل 04) جدول رقم
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100% 15 نعم

 0% 00 ال دالة 3.84 1 15

 100% 15 المجموع

 
 04تمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال يبين ال: (04شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

مثل ما هو موضح أجابوا بـ "ال"  %00ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (04)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(30)في الشكل رقم 

 1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .مالئم لتنمية العمل الجماعيالمتبع أسلوب التدريس على أن يؤكدون  كلهمنستنتج من خالل إجابات األساتذة أن 
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 ( :05) الخامسالسؤال 
 هل يساهم أسلوبك التدريسي في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ أثناء الحصة ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .الحصة في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ أثناء يساهماألسلوب التدريسي الذي يتبعه األستاذ معرفة ما إذا كان 

 (05الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 05جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100% 15 نعم

 0% . 00 ال دالة 3.84 1 15

 100% 15 المجموع

 
 05يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (05شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %00ونسبة  "منع"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (05)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(30)في الشكل رقم 

 1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .في تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ أثناء الحصة يساهمف األساتذة أن األسلوب التدريسي المتبع من طر نستنتج 
 
 
 
 



 النتائج ومناقشة عرض وتحليل                                                                   الفصل الخامس

 
71 

 ( :06) السؤال السادس
 هل يساهم أسلوبك التدريسي في الحد من الخجل لدى التالميذ أثناء الحصة ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .حصةمعرفة ما إذا كانت األسلوب التدريسي الذي يتبعه األستاذ يحد من الخجل اثناء ال

 (06الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 06جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 93% 14 نعم

 07% 01 ال دالة 3.84 1 11.26
 100% 15 المجموع

 
 06يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (06شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  % 7ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %93 نسبةأن  (06)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 11.26المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(90)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 3.84
 االستنتاج:

 .ف األساتذة يحد من ظاهرة الخجل اثناء الحصةنستنتج أن األسلوب التدريسي المتبع من طر 
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 ( :07) السابعالسؤال 
 سلوب التدريسي في ظل المقاربة بالكفاءات  مالئم للعمل الجماعي؟األهل يعد 

 الغرض من طرح السؤال :
 .الجماعي في ظل المقاربة بالكفاءات  مالئم للعملاألسلوب التدريسي المتبع من طرف األساتذة معرفة ما إذا كان 

 (07الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 07جدول رقم )
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %46 07 أحيانا

 غير دالة  5.99 2 4.8
 %47 07 دائما
 %07 01 اأبد

 %100 15 المجموع

 
 07يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (07شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أما "أبدا"  %47 فقد بلغت "دائما"اإلجابة بـ أما "أحيانا"ن عينة البحث قد أجابوا بـم 46%نسبة  أن (07)السؤال رقم 
 8.4المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(07)مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%07فقد كانت نسبة اإلجابة بها 

 .2 الحرية ودرجة 0.05عند مستوى الداللة  5.99المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا صغراوهي 
 

 االستنتاج:
 .للعمل الجماعي مالئم ءاتفي ظل المقاربة بالكفااألسلوب التدريسي المتبع من طرف األساتذة  نستنتج أن
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 ( :08) ثامنالسؤال ال
 هل تأقلم التالميذ مع أسلوبك التدريسي المتبع ؟

 : الغرض من السؤال
  لمتبعمعرفة ما إذا تأقلم التالميذ مع األسلوب التدريسي ا

 (08الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 08جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100% 15 نعم

 0% 00 ال دالة 3.84 1 15

 100% 15 المجموع

 
 08يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (08شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %00ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (08)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(11)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .دريسي المتبعنستنتج أن التالميذ تأقلموا مع األسلوب الت
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 ( :09) السؤال التاسع
 هل تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الجماعية للحصة في اختيار نوع األسلوب المتبع ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .الطبيعة الجماعية للحصة في اختيار نوع األسلوب المتبعبعين االعتبار  يأخذألستاذ ا معرفة ما إذا كان

 (09الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذةابات ( يمثل إج09جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 80% 12 نعم

 20% 03 ال دالة 3.84 1 5.4

 100% 15 المجموع

 
 09مثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال يبين الت: (09شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

ثل ما هو موضح أجابوا بـ "ال" م %00ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةان  (09)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(09)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .ألسلوب المتبعأخذ بعين االعتبار في اختيار نوع اتالطبيعة الجماعية للحصة أن نستنتج 
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 ( :10) السؤال العاشر
 هل يستطيع التلميذ استغالل الوضعيات التعليمية في مواقف خارج المدرسة من خالل أسلوبك التدريسي ؟ 

 الغرض من طرح السؤال :
سلوب األالوضعيات التعليمية في مواقف خارج المدرسة من خالل  استغالل يستطيع ميذالتلمعرفة ما إذا كان 

 . لألستاذ دريسيالت
 (10( يمثل إجابات التالميذ الخاصة بالسؤال رقم )10جدول رقم)

 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100% 15 نعم

 0% 00 ال دالة 3.84 1 15

 100% 15 المجموع

 
 10يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (10شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"بـ من عينة البحث قد أجابوا  %100 نسبة أن (10)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(10)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 التدريسي سلوباألالوضعيات التعليمية في مواقف خارج المدرسة من خالل استغالل  نستنتج أن التلميذ يستطيع
 المتبع.
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 ( :11) السؤال الحادي عشر
 هل األسلوب الذي تتبعه يدوم العمل الجماعي ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .يدوم العمل الجماعي األستاذالذي يتبعه  األسلوب كان معرفة ما إذا

 (11الخاصة بالسؤال رقم ) ألساتذةا( يمثل إجابات 11جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 27%   04  فصل دراسي

 دالة  7.81   3  11.93

 60%  09  حسب طبيعة الحصة

 13%  02  سنة دراسية كاملة

 0% 00 حصة واحدة فقط

 100%   15 المجموع

 
 11يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (11شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

من األساتذة أجابوا بـ  %13 "الحصة طبيعة حسب"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %60نسبة  أن (11)رقم  السؤال
" مثل ما هو موضح في فصل دراسيأجابوا بـ "  %27" وحصة واحدة فقط أجابوا " % 00، و"سنة دراسية كاملة"

المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كابكوهي أ 11.93المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(11)الشكل رقم 
 .3ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  7.81

 االستنتاج:
 يكون حسب طبيعة الحصة.  يدوم العمل الجماعياألستاذ نستنتج ان األسلوب التدريسي الذي يتبعه 
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 ( :12) السؤال الثاني عشر
 بك ويحد من العمل الجماعي ؟ماهي الصعوبات التي تعيق تطبيق أسلو 

 الغرض من طرح السؤال :
 .وتحد العمل الجماعي األستاذ أسلوبتعيق تطبيق  الصعوبات تمعرفة ما إذا كان

 (12الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 12)جدول رقم
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 0%  00  الوقت المبرمج 

 دالة  7.81   3 13.53 

 07%   01  المنهاج المقرر 

 60%  09  عدد التالميذ 

 33% 05 نفس الوسائل

 100%  15  المجموع

 
 12ية ألجوبة السؤال يبين التمثيل البياني بالدائرة النسب: (12شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل 
الوقت "من األساتذة أجابوا بـ  %00و "نقص الوسائل"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %33نسبة  أن (12)السؤال رقم 

" مثل ما هو موضح في الشكل رقم المنهاج المقررأجابوا بـ "  %07" وعدد التالميذأجابوا " % 60و ،"مبرمجال
عند 7.81المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي أ 13.53المحسوبة  2كا حيث بلغت قيمة ،(12)

 .3ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 
 االستنتاج:

اكبر بقليل من  عدد التالميذ يه وتحد عملهم الجماعيصعوبات التي تعيق األساتذة لتحقيق أسلوبهم ج أن النستنت
 .نقص الوسائل
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في  تنمية العمل الجماعي لدى  يساعدالتربية البدنية و الرياضية  تطبيق أسلوب التدريسالمحور الثاني : 
 .تالميذ المرحلة المتوسطة

 ( :13) السؤال الثالث عشر
 في رأيك ماهو األسلوب التدريسي المطبق الذي يساعد التالميذ في الحصول على نتائج جيدة ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 يساعد التالميذ في الحصول على نتائج جيدةاألسلوب التدريسي المطبق معرفة ما إذا كان 

 (13رقم )الخاصة  األساتذة( يمثل إجابات 13جدول رقم)
 التوزيع
 

 تاالقتراحا

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %0  00  األمري  

  دالة 7.81  3  11.93

 %53  08  التبادلي 

 %40  06  التدريبي 
الذاتي المتعدد 

 المستويات
01 07% 

    15  المجموع

 
 13يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (13شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

 "من األساتذة أجابوا بـ  % 40و "يتبادلا ال"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %53نسبة  نأ (13السؤال رقم )
" مثل ما هو موضح في الشكل الذاتي متعدد المستويات أجابوا بـ "  %07" ومري األ أجابوا " % 00، و"التدريبي

عند  7.81 المجدولة التي كانت قيمتها 2ر من قيمة كاكبوهي أ 11.93المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(13)رقم 
 .3ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

 االستنتاج:
 .في الحصول على نتائج جيدة التالميذ ديساعاألسلوب التدريسي الذي يطبقه األساتذة أن نستنتج 
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 ( :14) السؤال الرابع عشر
 هل لهذه األساليب دور في تنمية العمل الجماعي؟

 الغرض من طرح السؤال :
 في تنمية العمل الجماعي اليب دورألسكان ل ا إذاممعرفة 

 (14الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذةإجابات ( يمثل 14جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %100  15  نعم

 %0  00  ال دالة   3.84  1 15 

 %100   15 المجموع

 
 14يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (14شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"ة البحث قد أجابوا بـ من عين %100 نسبةأن  (14)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(14)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .دور في تنمية العمل الجماعي التدريس  يبألسالأن نستنتج 
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 ( :15) السؤال الخامس عشر
 هل التالميذ محفزون ألداء درس التربية البدنية والرياضية مهما كانت طبيعة االسلوب المطبق؟

 الغرض من طرح السؤال :
 المطبق األسلوبطبيعة  مهما كانت التالميذ محفزون ألداء درس التربية البدنية والرياضيةمعرفة ما إذا كان 

 (15الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذةإجابات ( يمثل 15جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %80  12  نعم

 %20  03  ال دالة  3.84  1  5.4 

 %100  15  المجموع

 
 15يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (15شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %20ونسبة  "نعم"البحث قد أجابوا بـ من عينة  %80 نسبةأن  (15)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 5.4المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(15)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 مهما كانت طبيعة األسلوب المطبق. ميذ محفزون ألداء درس التربية البدنية والرياضيةالتالأن   نستنتج
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 ( :16) السؤال السادس عشر
 هل تساهم حصة التربية البدنية في الحد من ظاهرة الخجل لدى التالميذ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 رة الخجل لدى التالميذفي الحد من ظاهت حصة التربية البدنية تساهم معرفة ما إذا كان

 (16الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذةمثل إجابات ( ي16جدول رقم)
 التوزيع
 

 قتراحاتاال
مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05مستوى 

  %100 13  نعم

 %0  02  ال دالة   3.84 1  8.06 

 %100  15  المجموع

 
 16يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (16شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"ة البحث قد أجابوا بـ من عين %100 نسبةأن  (16)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(16)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .في الحد من ظاهرة الخجل لدى التالميذلتربية البدنية تساهم أن حصة ا نستنتج
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 ( :17) عشر السؤال السابع
 ما هو األسلوب التدريسي المالئم للعمل الجماعي؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .األسلوب التدريسي المالئم للعمل الجماعيمعرفة 

 (17الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 17جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 % 0 00  األمري  

 دالة   7.81 3  11.93 

 %53  08  التبادلي 

 %40  06  التدريبي 
الذاتي المتعدد 

 المستويات
01 %07 

 100%  15  المجموع

 
 17يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (17شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

 "من األساتذة أجابوا بـ  % 40و "تبادليا ال"قد أجابوا بـ  من عينة البحث %53نسبة  نأ (17السؤال رقم )
" مثل ما هو موضح في الشكل الذاتي متعدد المستويات أجابوا بـ "  %07" ومري األ أجابوا " % 00، و"التدريبي

عند  7.81 تي كانت قيمتهاالمجدولة ال 2ر من قيمة كاكبوهي أ 11.93المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(17)رقم 
 .3ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

 االستنتاج:
 هو األسلوب التبادلي أكثر بقليل من التدريبي. األسلوب التدريسي المالئم للعمل الجماعيأن نستنتج 
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 ( :18عشر ) الثامنالسؤال 
 ؟ددةساليب تدریسية متعأب واحد آن في التالميذ جميع مع المهام تأدیة فضلهل ت

 الغرض من طرح السؤال :
 .ساليب تدریسية متعددةأب واحد آن في التالميذ جميع مع المهام تأدیةيفضل  األستاذمعرفة ما إذا كان 

 (18الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 18جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات
مجموع 
 التكرارات

 النسب المؤوية
 2كا

 المحسوبة
 درجة
 الحرية

 2اك

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05مستوى 

  %80 12  نعم

  %20  03 ال  دالة  3.84 1  5.4 

  %100  15 المجموع

 
 18يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (18شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
ي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما ه

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %20ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %80 نسبةأن  (18)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(18)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:
 .ساليب تدریسية متعددةأب واحد آن في التالميذ جميع مع المهام تأدیةأن معظم األساتذة يفضلون  نستنتج 
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 ( :  19عشر ) السؤال التاسع
 الجماعي؟ للعمل الحصة خالل معنا قاسيا أسلوبا ینتهج هل 

 الغرض من طرح السؤال :
 .للعمل الجماعي الحصة خالل معنا قاسيا أسلوبا ینتهج األستاذمعرفة ما إذا كان 

 (19الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 19جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
اللة اإلحصائية عند مستوى الد

0.05 

  07% 01  نعم

  93%  14 ال  دالة  3.84  1  11.26

  100%  15 المجموع

 
 19يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (19شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
جدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في ال

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %93ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %07 نسبةأن  (19)السؤال رقم 
لتي كانت قيمتها المجدولة ا 2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(19)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .للعمل الجماعي الحصة خالل هممع قاسيا أسلوبا ونینتهجال  أن األساتذة  نستنتج
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 ( :20) العشرون السؤال 
 ؟الحصة خالل صغيرة مجموعات إلى تقسم عندما أداء فضلأ هل ترى أن تحقيق

 ال :الغرض من طرح السؤ 
 .الحصة خالل صغيرة مجموعات إلى تقسم عندما أداء فضلأ أن تحقيقيرى  األستاذمعرفة ما إذا كان 

 (20الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 20جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
ة عند مستوى الداللة اإلحصائي

0.05 

  100%  15 نعم

  0%  00 ال  دالة  3.84  1 15 

  100%  15 المجموع

 
 20يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (20شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
نسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة ال

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (20)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(20)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .الحصة خالل صغيرة مجموعات إلى تقسم عندما أداء فضلأ أن تحقيقأن األساتذة يرون  نستنتج
 
 
 



 النتائج ومناقشة عرض وتحليل                                                                   الفصل الخامس

 
86 

المحور الثالث : تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنمية 
 ي.العمل الجماع

 ( :21) الواحد والعشرون  السؤال 
 هل لديك معرفة نظرية بكيفية إثارة ميوالت الجماعية لدى التالميذ ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .معرفة نظرية بكيفية إثارة ميوالت الجماعية لدى التالميذ لألستاذمعرفة ما إذا كان 

 (21الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 21جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 % 93 14  نعم

  07%  01 ال  دالة  3.84  1 11.26 

  100%  15 المجموع

 
 21نسبية ألجوبة السؤال يبين التمثيل البياني بالدائرة ال: (21شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %07ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %93 نسبةأن  (21)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 11.26المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(21)م في الشكل رق

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 نستنتج أن األساتذة لديهم معرفة نظرية بكيفية إثارة ميوالت التالميذ.
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 ( :22)  ون الثاني والعشر السؤال 
 هل أنت على دراية بكيفية تحفيز التالميذ نحو العمل الجماعي ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 فيز التالميذ نحو العمل الجماعي على دراية بكيفية تح األستاذمعرفة ما إذا كان 

 (22الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 22جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 راراتالتك

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 100 % 15  نعم

 00 %  00 ال  دالة  3.84  1 15 

  %100  15 المجموع

 
 22يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (22شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (22)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(22)في الشكل رقم 

 1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

على أن الرياضة المدرسية لها دور في جعل التلميذ يشعر نستنتج من خالل إجابات األساتذة أن معظمهم يؤكدون 
 بمسؤوليته في مساعدة زمالئه.
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 ( :23)  السؤال الثالث والعشرون 
 هل ترى أن األسلوب المطبق ينمي العمل الجماعي لدى التالميذ ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .أن األسلوب المطبق ينمي العمل الجماعي لدى التالميذاالستاذ يرى  معرفة ما إذا كان

 (23الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 23جدول رقم)
 لتوزيعا

 
 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 % 100 15  نعم

  0%  00 ال  دالة  3.84  1  15

  100%  15 المجموع

 
 23ألجوبة السؤال يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية : (23شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %0ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (23)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 15المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(23)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .ينمي العمل الجماعي لدى التالميذ من طرف األساتذة األسلوب المطبقأن  نستنتج
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 ( :24)  شرون الرابع والع السؤال 
 على ضوء خبرتك ما هو أنجع أسلوب لتنمية العمل الجماعي لدى التالميذ ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .ضوء خبرت االستاذ في  أنجع أسلوب لتنمية العمل الجماعي لدى التالميذ معرفة

 (24الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 24جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

وع مجم
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 % 6  01 االنضباط والصرامة 

 دالة  5.99  2   8.4

السماح لهم 
باالحتكاك ببعضهم 

 البعض 
10  %67  

  27%  04 فتح مجال من الحرية 

  100%  15 المجموع

 
 24يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (24شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

   ونسبة "ماح لهم باالحتكاك ببعضهم البعضالس "من عينة البحث قد أجابوا بـ %67نسبة  أن (24)السؤال رقم 
لكل واحدة % 27فقد بلغت " فتح مجال من الحرية"ب أجابوا  27% نسبةو  "االنضباط والصرامة "ب أجابوا % 06

 2من قيمة كا أكبروهي  8.4المحسوبة  2، حيث بلغت قيمة كا(24)شكل رقم  مثل ما هو موضح في  ،منهما
 2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  5.99المجدولة التي كانت قيمتها 

 االستنتاج:
 التعلم هو األسلوب الذي يسمح لهم باالحتكاك ببعضهم البعض.العمل الجماعي نستنتج أن األسلوب األنجع 
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 ( :25)  الخامس والعشرون  السؤال
 ؟في حالة تغيير األسلوب التدريسي هل تبقى الرغبة في العمل الجماعي لدى التالميذ 

 الغرض من طرح السؤال :
 في العمل الجماعي لدى التالميذ. الرغبة تغيير األسلوب التدريسي يبقين معرفة ما إذا كا

 (25الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 25جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
اللة اإلحصائية عند مستوى الد

0.05 

  80%  12 نعم

 % 20  03 ال  دالة  3.84  1 5.4 

  100%  15 المجموع

 
 25يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (25شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
ول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجد

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %20ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %80 نسبةأن  (25)السؤال رقم 
تي كانت قيمتها المجدولة ال 2ر من قيمة كاكبوهي ا 5.4المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(25)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .الرغبة في العمل الجماعي لدى التالميذنستنتج أن في حالة تغيير األسلوب التدريسي تبقى 
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 :(26) السادس والعشرون  السؤال
 في حالة اإلجابة بنعم هل يعود السبب إلى طبيعة األسلوب الذي تتبعه؟

 رض من طرح السؤال :الغ
 .األستاذيتبعه إلى طبيعة األسلوب الذي معرفة ما إذا كان السبب يعود 

 (26الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 26جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
وى الداللة اإلحصائية عند مست

0.05 

 93%  14  نعم

 07%  01  ال دالة  3.84  1  11.26 

 100%  15  المجموع

 
 26يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (26شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  %07ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %93 نسبةأن  (26)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 11.26المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(26)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 طبيعة األسلوب الذي يتبعه األستاذ هو الذي يبقي الرغبة في التعلم لدى التالميذ نأنستنتج 
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 ( :27)  السابع والعشرون  السؤال
 ماهو األسلوب الذي تراه مناسبا لتنمية العمل الجماعي لدى التالميذ؟

 ل :الغرض من طرح السؤا
 .مناسبا لتنمية العمل الجماعي لدى التالميذ األستاذالذي يراه  األسلوبمعرفة 

 (27الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 27جدول رقم)
 التوزيع

 
 االقتراحات

مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

  0%  00 األسلوب األمري 

  دالة  7.81  3 11.93 

  40%  06 األسلوب التدريبي

  53%  08 األسلوب التبادلي
األسلوب الذاتي 
 المتعدد المستويات

01 %07 

  100%  15 المجموع

 
 27يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (27شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

من األساتذة أجابوا بـ  % 40و "تبادلياألسلوب ال"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %53نسبة  نأ (27السؤال رقم )
" مثل األسلوب الذاتي متعدد المستوياتأجابوا بـ "  %07" ومري أجابوا "األسلوب األ % 00، و"األسلوب التدريبي"

المجدولة التي  2ر من قيمة كاكبوهي أ 11.93المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(27)ما هو موضح في الشكل رقم 
 .3ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  7.81 كانت قيمتها
 االستنتاج:

 األسلوب التبادلي هو الذي يراه األساتذة األنسب لتدريس التربية البدنية والرياضية. أننستنتج 
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 ( :28)  الثامن والعشرون  السؤال
 هل ترى أن مراعاة ميول التالميذ ينمي العمل الجماعي لديهم؟

 الغرض من طرح السؤال :
 العمل الجماعي لديهملتالميذ ينمي مراعاة ميول امعرفة ما إذا كانت 

 (28الخاصة بالسؤال رقم ) األساتذة( يمثل إجابات 28جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات
مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

  87% 13  نعم

  13%  02 ال  دالة  3.84  1  8.06

  100%  15 المجموع

 
 28يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (28شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات االساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  % 13ونسبة  "نعم"لبحث قد أجابوا بـ من عينة ا %87 نسبةأن  (28)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاوهي اكب 8.06المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(28)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84
 االستنتاج:

 .العمل الجماعي ات ميوالت التالميذ هي التي تنمينستنتج أن مراع
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 ( :29) التاسع والعشرون  السؤال
 في رأيك ما هي العوامل التي تؤدي إلى إقبال التالميذ نحو نشاط معين؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .العوامل التي تؤدي إلى إقبال التالميذ نحو نشاط معينمعرفة 

 (29الخاصة بالسؤال رقم ) اتذةاألس( يمثل إجابات 29جدول رقم)
 التوزيع
 

 االقتراحات
مجموع 
 التكرارات

النسب 
 المؤوية

 2كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 2كا

 المجدولة
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05مستوى 

ألنهم يجدون الحرية أثناء 
 التعلم

03   20% 

  دالة 5.99  2   7.6

إحساسهم بالراحة مع 
 األساتذة 

10  67%  

ألن األسلوب الذي يتبعه 
يراعي ميوالت ورغبات 

 التالميذ
02  13%  

  %100  15 المجموع

 
 29يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (29شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
بية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النس

الن األسلوب الذي يتبعه يراعي ميوالت ورغبات "من عينة البحث قد أجابوا بـ %13نسبة  أن (29)السؤال رقم 
فقد  "يجدون الحرية اثناء اللعب ألنهمأما " %67 فقد بلغت "إحساسهم بالراحة مع األستاذ"أما اإلجابة بـ "التالميذ

وهي  7.6المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(29)مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%20بها جابة كانت نسبة اإل
 .2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  5.99المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا اكبر

بالراحة مع إحساسهم نستنتج انه من أهم العوامل التي تؤدي إلى إقبال التالميذ نحو نشاط معين هو  االستنتاج:
 .األساتذة
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 تحليل نتائج االستبيان الخاص بالتالميذ:
 ( :01) السؤال األول

 هل تعتبر حصة التربية البدنية فردية أم جماعية ؟
 الغرض من طرح السؤال :

   .حصة التربية البدنية فردية أم جماعيةما كان التالميذ يعتبرون معرفة ما إذا 

 (1الخاصة بالسؤال رقم ) ميذالتال( يمثل إجابات 30جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 19%. 30 فردية

 81% 130 جماعية دالة 3.84 1 62.5

 100% 160 المجموع

 
 01ثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال يبين التم: (30شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
حول  التالميذمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات 

" مثل ما  رديةف أجابوا بـ " %19ونسبة  " جماعية "من عينة البحث قد أجابوا بـ  %81 نسبةأن  (01)السؤال رقم 
المجدولة التي  2وهي اكبر من قيمة كا 5.62المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(30)هو موضح في الشكل رقم 

 .01ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84كانت قيمتها 
 االستنتاج:

   .ة أم جماعيةحصة التربية البدنية فردينستنتج أن معظم التالميذ يعتبرون 
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 ( :02) الثانيالسؤال 
 ماهو رأيك في حصة التربية البدنية والرياضية؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .في حصة التربية البدنية والرياضية التالميذ رأيما هو معرفة 

 (02الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 31جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

لنسب ا

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 75% 116 حصة مفضلة

 دالة 5.99 2 113.05  

حصة كباقي 
 الحصص

30 %17 

حصة غير 
 مرغوب فيها

14 %08 

 %100 160 المجموع

 
 02ئرة النسبية ألجوبة السؤال يبين التمثيل البياني بالدا: (31شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

فقد  "حصة كباقي الحصص"أما اإلجابة بـ "حصة مفضلة"من عينة البحث قد أجابوا بـ 75%نسبة  أن (02)السؤال رقم 
مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%08" فقد كانت نسبة اإلجابة بها  حصة غير مرغوب فيها أما " %17 بلغت

عند  5.99المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا ركباوهي   113.05المحسوبة 2حيث بلغت قيمة كا ،(31)
 .2 ودرجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 االستنتاج:
 .مفضلة حصةكان  في حصة التربية البدنية والرياضية ميذالتال معظم رأينستنتج أن 
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 (:03)الثالث السؤال 
 هل تعتبر مادة حصة التربية البدنية والرياضية؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .مادة حصة التربية البدنية والرياضيةالتالميذ يعتبرون معرفة ما إذا كان 

 (03ال رقم )الخاصة بالسؤ  التالميذ( يمثل إجابات 32جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 89% 142 أساسية

 11% 18 ثانوية دالة 3.84 1 96.1 

 %100 160 المجموع

 

 03لدائرة النسبية ألجوبة السؤال يبين التمثيل البياني با: (32شكل رقم )
 النتائج :عرض وتحليل 

حول  التالميذمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات 
 " مثل ما ثانوية أجابوا بـ " %11ونسبة  " أساسية "من عينة البحث قد أجابوا بـ  %89 نسبةأن  (03)السؤال رقم 

المجدولة التي  2وهي اكبر من قيمة كا 96.1المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(32)هو موضح في الشكل رقم 
 .01ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84كانت قيمتها 

 االستنتاج:
 .اسيةأس مادة حصة التربية البدنية والرياضيةنستنتج أن معظم التالميذ يعتبرون 
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 ( :04) الرابعالسؤال 
 هل تساعد زميلك اثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟

 الغرض من طرح السؤال : 
 .اثناء حصة التربية البدنية والرياضية هساعد زميليالتلميذ معرفة ما إذا كان 

 (04الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 33) جدول رقم
 التوزيع

 

 تاالقتراحا

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 81% 130 نعم

 %19 30 ال دالة 3.84 1 62.5 

 100% 160 المجموع

 
 01يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (33شكل رقم )

 النتائج :تحليل عرض و 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

أجابوا بـ "ال" مثل ما هو موضح  % 19ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %81 نسبةأن  (04)السؤال رقم 
المجدولة التي كانت قيمتها  2ر من قيمة كاكبوهي ا 62.5المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(33)في الشكل رقم 

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 3.84
 االستنتاج:

 .اثناء حصة التربية البدنية والرياضيةنستنتج أن معظم التالميذ يقومون بمساعدة زمالئهم 
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 ( :05) الخامسالسؤال 
 رياضة نوع الرياضية التي تحب ممارستها وتشعرك باالرتياح؟ماهي نوع ال

 الغرض من طرح السؤال :
 .باالرتياح هتشعر نوع الرياضة التي يحب أن يمارسها والتي معرفة ما 

 (05الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 34جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 حسوبةالم

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 95% 152 رياضة جماعية

 %5 08 رياضة فردية دالة 3.84 1 129.6 

 %100 160 المجموع

 
 05يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (34شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
ل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خال

رياضة أجابوا بـ " % 05ونسبة  " رياضة جماعية "من عينة البحث قد أجابوا بـ  %95 نسبةأن  (05)السؤال رقم 
 2ر من قيمة كاكبوهي ا 129.6المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(34)" مثل ما هو موضح في الشكل رقم فردية

  .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 3.84المجدولة التي كانت قيمتها 

 االستنتاج:
 نستنتج أن معظم التالميذ يحبون الرياضة الجماعية ألنها تشعرهم باالرتياح.
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 ( :06) السؤال السادس
 طريق ممارستك لحصة التربية البدنية والرياضية؟ هل تعرفت على أصدقاء عن 

 الغرض من طرح السؤال :
 .لحصة التربية البدنية والرياضية هتعرف على أصدقاء عن طريق ممارست التلميذمعرفة ما إذا 

 (06الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 35جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 ؤويةالم

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %100 160 نعم

 %00 00 ال دالة 3.84 1 160

 100% 160 المجموع

 
 06يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (35شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
ج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائ
أجابوا بـ "ال" مثل ما هو  % 00ونسبة  "نعم"من عينة البحث قد أجابوا بـ  %100 نسبةأن  (06)السؤال رقم 

المجدولة التي كانت  2ر من قيمة كاكبا وهي 160المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(35)موضح في الشكل رقم 
 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 3.84قيمتها 

 االستنتاج:
 .لحصة التربية البدنية والرياضية همعلى أصدقاء عن طريق ممارست ون عرفيتنستنتج أن التالميذ كلهم 
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 ( :07) السابعالسؤال 
 ضية تنمي؟هل ترى أن التربية البدنية والريا

 الغرض من طرح السؤال :
 .التربية البدنية والرياضيةكان التالميذ على دراية بما تنمي  معرفة ما إذا

 (07الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 36جدول رقم )
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

لة اإلحصائية عند مستوى الدال 

0.05 

 %17 28 الفكر

 %39 62 الجسم دالة 5.99 2 18.65 

 %44 70 االثنين معا

 100% 160 المجموع

 
 07يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (36شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول  من خالل نتائج التحليل اإلحصائي

 أما " %17 فقد بلغت " الجسم "أما اإلجابة بـ " الفكر "من عينة البحث قد أجابوا بـ 17%نسبة  أن (07)السؤال رقم 
 2حيث بلغت قيمة كا ،(36)مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%39" فقد كانت نسبة اإلجابة بها  االثنين معا
ودرجة  0.05عند مستوى الداللة  5.99المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا صغراوهي  18.65المحسوبة 

 .2 الحرية
 االستنتاج:

 .االثنين معانستنتج أن معظم التالميذ أجابوا على أن التربية البدنية والرياضية تنمي 
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 ( :08) ثامنالسؤال ال
 ر ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية؟في رأيك ما هو تأثي

 : الغرض من السؤال
 . حصة التربية البدنية والرياضيةل ممارستهف يتأثر التلميذ من خالل معرفة كي

 (08الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 37جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %11 18 اقضي أوقات الفراغ         

 دالة 5.99 2 36.05 
مساعدة الزمالء 

 واألصدقاء
76 48% 

 %41 66 التعلم  

 %100 160 المجموع

 
 08جوبة السؤال يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية أل: (37شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

مساعدة  "أما اإلجابة بـ "  اقضي أوقات الفراغ "من عينة البحث قد أجابوا بـ 11%نسبة  أن (08)السؤال رقم 
مثل ما هو موضح في  ،%41" فقد كانت نسبة اإلجابة بها  التعلم أما " %48 فقد بلغت " الزمالء واألصدقاء

المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا اكبروهي  36.05المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(37)الشكل رقم 
 .2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  5.99

 االستنتاج:
 ون بمساعدة الزمالء واألصدقاء أكثر بقليل من التعلم.نستنتج أن معظم التالميذ يقوم
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 ( :09) السؤال التاسع
 ماهو أحسن أسلوب لتشجيع العمل الجماعي أثناء الحصة ؟

 الغرض من طرح السؤال :
 . اهو أحسن أسلوب لتشجيع  التالميذ على العمل الجماعي أثناء الحصة معرفة ما

 (09صة بالسؤال رقم )( يمثل إجابات التالميذ الخا38جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

 %72 116 تشجيــع معـــنوي 

خلق نشاطات  دالة 3.84 1 32.4 
 جماعية

44 28% 

 %100 160 المجموع

 
 09يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (38) شكل رقم

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

خلق  أجابوا بـ " % 28ونسبة  " تشجيــع معـــنوي  "من عينة البحث قد أجابوا بـ  %72 نسبةأن  (09)السؤال رقم 
ر من كبوهي ا 32.4المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(38)" مثل ما هو موضح في الشكل رقم  نشاطات جماعية

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84 المجدولة التي كانت قيمتها 2قيمة كا
 االستنتاج:
 .هو تشجيع معنوي  العمل الجماعي أثناء الحصةالتالميذ على  لوب لتشجيع أحسن أسنستنتج  أن 
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 ( :10) السؤال العاشر
 في حالة تلقي أوامر من األستاذ خالل الحصة هل هذا؟

 الغرض من طرح السؤال :
 .أوامر من األستاذ خالل الحصةرأي التالميذ حين يتلقون معرفة 

 (10اصة بالسؤال رقم )الخ التالميذ( يمثل إجابات 39جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

يشجعك على 
 العمل مع زمالئك

 78 
 

49% 

 دالة  5.99  2  57.95 
تعمل لوحدك في 

 النجاح
 74 

46% 

 ليس هناك أي 
 فــــرق 

 08 
5% 

 %100 160  المجموع

 
 10يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (39شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول 

 "أما اإلجابة بـ " يشجعك على العمل مع زمالئك "من عينة البحث قد أجابوا بـ 49%سبة ن أن (10)السؤال رقم 
مثل ما  ،%05" فقد كانت نسبة اإلجابة بها  ليس هناك أي  فــــرق  أما " %46 فقد بلغت " تعمل لوحدك في النجاح

المجدولة التي  2يمة كامن ق اكبروهي  57.95المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(39)هو موضح في الشكل رقم 
 .2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  5.99كانت قيمتها 

 أوامر من األستاذ خالل الحصة يشجعهم على العمل مع زمالئهم:نستنتج أن معظم التالميذ حين يتلقون االستنتاج
 .العمل لوحدهم في النجاحأكثر بقليل من 
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 ( :11) السؤال الحادي عشر
 األستاذ يساعد أكثر ؟ هل أسلوب تدريس

 من طرح السؤال : الغرض
 .أسلوب تدريس األستاذ يساعد التالميذ أكثر معرفة ما إذا كان

 (11الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 40)جدول رقم
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

اإلحصائية عند مستوى الداللة 

0.05 

 %59  94 للذكـور

 %32  52 لإلناث دالة  5.99  2  60.05 

 %9  14 امع

 %100 160  المجموع

 
 11يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (40شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
ما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول من خالل نتائج التحليل اإلحصائي ك

 أما " %32 فقد بلغت " لإلناث "أما اإلجابة بـ للذكـور "من عينة البحث قد أجابوا بـ %59نسبة  أن (11)السؤال رقم 
المحسوبة  2قيمة كاحيث بلغت  ،(40)مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%09جابة بها فقد كانت نسبة اإل " امع

 .2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  5.99المجدولة التي كانت قيمتها  2من قيمة كا اكبروهي  60.05
 االستنتاج

 .نستنتج أن أسلوب تدريس األستاذ يساعد أكثر الذكور
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 ( :12) السؤال الثاني عشر
 ؟ حو ممارسة حصة التربية البدنية والرياضيةحسب رأيك ماهي المظاهر التي تعكس العمل الجماعي للتالميذ ن

 الغرض من طرح السؤال :
 .العمل الجماعي للتالميذ تعكس ممارسة حصة التربية البدنية والرياضيةت معرفة ما إذا كان

 (12الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 41جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

الداللة اإلحصائية عند مستوى 

0.05 

تركيز االنتباه  
 أثناء الممارســة

92 
 

57% 
 

 دالة  5.99  2  47.45 
سرعــة اكتساب 

 المهـــارة  
 22 

 
14% 
 

اإلحساس بالسعادة 
 أثناء الممارسة

 46 
 

29% 

 %100 160  المجموع

 
 12يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (41شكل رقم )

من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا النتائج :عرض وتحليل 
 النتباه أثناء الممارســةتركيز ا "من عينة البحث قد أجابوا بـ %57نسبة  أن (12)إجابات األساتذة حول السؤال رقم 

فقد كانت نسبة  " اإلحساس بالسعادة أثناء الممارسة أما " %14 فقد بلغت "  سرعــة اكتساب المهـــارة "أما اإلجابة بـ
من  اكبروهي  30المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(41)مثل ما هو موضح في الشكل رقم  ،%29جابة بها اإل

 .2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  47.45قيمتها  المجدولة التي كانت 2قيمة كا
تركيز هي  العمل الجماعي للتالميذ تعكسالتي  ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية نستنتج أن االستنتاج:

 .االنتباه أثناء الممارســة
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 ( :13) السؤال الثالث عشر
 معين ؟ في رأيك ماهي العوامل التي تؤدي إلى تشارككم نحو نشاط

 الغرض من طرح السؤال :
 .نحو نشاط معينالتالميذ  إلى تشارك تؤدي العواملت معرفة ما إذا كان

 (13الخاصة بالسؤال رقم ) التالميذ( يمثل إجابات 42جدول رقم)
 التوزيع

 

 االقتراحات

مجموع 

 التكرارات

النسب 

 المؤوية

 2كا

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 2كا

 المجدولة

ية عند مستوى الداللة اإلحصائ

0.05 

ألنكم تجدون الحريـة 
 أثنـاء اللعب  

 40 
 

25% 

إحساسكم بالراحة مع  دالة  3.84  1  40
 األستاذ 

120 
 

75% 

 %100 160  المجموع

 
 13يبين التمثيل البياني بالدائرة النسبية ألجوبة السؤال : (42شكل رقم )

 النتائج :عرض وتحليل 
نتائج التحليل اإلحصائي كما هي موضحة في الجدول والدائرة النسبية تبين لنا إجابات األساتذة حول  من خالل

 % 25ونسبة  "  ألنكم تجدون الحريـة أثنـاء اللعب "من عينة البحث قد أجابوا بـ  %75 نسبةأن  (13)السؤال رقم 
المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا ،(42)الشكل رقم " مثل ما هو موضح في  إحساسكم بالراحة مع األستاذ أجابوا بـ "

 .1ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84 المجدولة التي كانت قيمتها 2ر من قيمة كاكبوهي ا 40
 : الستنتاجا
 .تاذالعوامل تؤدي إلى تشارك التالميذ نحو نشاط معين هي إحساسكم بالراحة مع األسنستنتج أن  
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 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات: -5-2
 النتائج بالفرضيات الجزئية: بلةمناقشة ومقا -

دور أساليب تدريس التربية البدنية والرياضية في تنمية العمل قصد معرفة  من خالل الدراسة التي قمنا بإجرائها
ثالث  متفرعة عن اإلشكالية ثم اقترحنا ، قمنا بطرح ثالث أسئلة جزئية،اعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطةالجم

 النتائج من خالل الواقع الميداني.تسجيل فرضيات لدراستها ميدانيا و 
 النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى: بلةمناقشة ومقا

 .المتوسطة توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة
 المحور األول .الداللة اإلحصائية لعبارات : (43) الجدول رقم -

 نتائج المحور األول
الداللة 

 اإلحصائية
 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
 2كا                                                

 العبارات                                                  
 01العبارة رقم  8.06  3.84 دالة

 02العبارة رقم   11.93  7.81 دالة

 03العبارة رقم   15  3.84 دالة

 04العبارة رقم   15  3.84 دالة

 05العبارة رقم   15  3.84 دالة

 06العبارة رقم   11.26  3.84 دالة

 07العبارة رقم  4.8 5.99 دالةغير  
 08العبارة رقم  15 3.84 دالة
 09العبارة رقم  5.4 3.84 دالة
 10العبارة رقم 15 3.84 دالة
 11العبارة رقم  11.93 7.81 دالة
 12العبارة رقم  13.53 7.81 دالة

 
بعد و  المتوسطالرياضية في زع على أساتذة التربية البدنية و الذي و نتائج االستبيان الذي قمنا به و  تحليلبعد عرض و 

ة الحقائق التي كنا قد طرحنا من خاللها فرضيات بحثنا، وانطالقا من الفرضية م الوصول إلى أغلبيتعملية التحليل 
توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل تنص على أنه الجزئية األولى التي 

 .لدى تالميذ المرحلة المتوسطة الجماعي
إضافة إلى  (12(، )11(، )10(، )09(، )08(، )07(، )06(، )05)(، 04(، )03(، )02(، )01)ومن خالل الجداول رقم  

وبما  %60 ،%60،%100،%80،%100،%47،%93،%100 ، %100، %100،%53 .%87النسب المئوية 
تساهم  أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية أن تبين( 2كا)اختباربين نتائج  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
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، وهذه النتائج تتوافق مع الفرضية الموضوعة ومما يزيد من تأكيدها نتائج  ل الجماعي لدى تالميذو تنمية العمفي 
 السابقة وأراء الباحثين في هذا المجال حيث نجد أن آراءهم تصب في اتجاه تحقيق الفرضية. تالدراسا

بوية يصبحون مع مرور الوقت المبدعين بتوظيف المواقف المختلفة في أهداف تر  االساتذةكما يفسر الباحثين أن 
على خبرة في اتخاذ القرارات الحكيمة من خالل اختيار األهداف في المرحلة المناسبة من الصعوبة التي قد يعاني 
منها الطلبة ، فهم يتابعون تقدم ونجاح تعلم الطلبة باستمرار وهم يوظفوا مبادئ معروفة للتعلم لكل الطالب، كما 

أنــه  (GoldBerger, 1984)يمية التي على عالقة مباشرة باألهداف اليومية. حيث أشار يختارون النشاطات التعل
ال يوجد استراتيجية تعلم أو سلوك تعليمي يحقق الهدف المقصود من العملية التعليمية لجميع الطالب على 

 وير العمل الجماعيتطاختالفهم، وأن أفضل المعلمين هم الذين يطوروا مجموعة من األساليب التي تساعدهم في 
هو مجمل  خالل حصة التربية البدنية والرياضية من األمور التي تؤخذ بعين االعتبار في اختيار النشاط التعليميف

. من اجل خلق بيئة مساعدة في العمل الجماي للتالميذ الجسدية والعقلية والعاطفية واالجتماعية التالميذاحتياجات 
معظم النشاطات  فان اساليب التدريسذلك ل، و وجماعية وتشاركية  مية أكثر نظاما  يحتاجون لبيئة تعليفالتالميذ 

يشجع بتطبيقات اساليب التدريس المختلفة تهدف من خالل نتائج االستبيان عينة الدراسة الى ان و  الفردية والجماعية
فإن  واالشتراك في االنشطة م بالتعلمواحد من يقو  التلميذ، أي بما أن بصورة جماعيةأن يأخذوا زمام المبادرة  التالميذ

االهتمام يجب أن ينصب في توفير الوسائل المختلفة التي تحقق التعلم األفضل، وهناك عدة عوامل تجتمع لتجعل 
متعلم فريدا  في الطريقة التي يتجاوب فيها مع أسلوب تدريس عن أسلوب آخر ومن هذه العوامل:  تلميذمن كل 
بأنه على المعلم أن  (Francke, 1983)لتعلم الخاصة بهم، تجاربهم واهتماماتهم، وأشار ، قدرات االتالميذشخصية 

بأن  (Rink, 1985)يهيئ البيئة التعليمية المرغوبة وذلك بناء على تفهمه لخلفيات الطلبة واهتماماتهم، كما وجد 
ير المتجاوبين يتعلموا في البيئات ذوو القدرات المنخفضة باإلضافة لغير المحفزين وغير االجتماعيين وغ التالميذ

ذوو القدرات العالية، االجتماعيين، المحفزين،  للتالميذغير المنظمة بشكل أفضل وذلك عكس ما وجد من تجاوب 
 وجماعية. والمتجاوبين الذين يتعلموا في البيئات المنظمة

أن الفرضية الجزئية األولى قد ومن خالل كل هذا نستنتج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، وعليه نستنتج 
توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة تحققت أي 
 .المتوسطة

 بأنه قد تحققت صحة الفرضية الجزئية األولى بنسبة كبيرة.يمكن القول  وبالتالي
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 :الجزئية الثانيةفرضية النتائج بال بلةمناقشة ومقا
 تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية و الرياضية يساعد في  تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

 .المحور الثانيالداللة اإلحصائية لعبارات : (44) الجدول رقم -
 نتائج المحور الثاني

الداللة 

 اإلحصائية
 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
 2كا   

 عبارات                                                  ال
 13العبارة رقم  11.93  7.81  دالة

 14العبارة رقم  15  3.84  دالة

 15العبارة رقم  5.4  3.84  دالة

 16العبارة رقم  8.06  3.84  دالة

 17العبارة رقم  11.93  7.81  دالة

 18العبارة رقم  5.4  3.84  دالة

 11.26  3.84  لةدا

 
 19العبارة رقم 

 20العبارة رقم  15 3.84 دالة

 
تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية و الرياضية يساعد في   انطالقا من الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها أن   

 .تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
المئوية  إضافة إلى النسب ،(20) (،19) ،(18) (،17) ،(16) (،15) (،14) (،13) رقم ومن خالل الجداول 

بين وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية   ،100%،93%، 80%، 53%، 87%، 80%، 100%،53%
في  تنمية العمل يساعد تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية يرون أن  معظم األساتذةأن (، تبين 2كا)اختبارالنتائج 
السابقة  ت، ، وهذه النتائج تتوافق مع الفرضية الموضوعة ومما يزيد من تأكيدها نتائج الدراساي لدى تالميذالجماع

 وأراء الباحثين في هذا المجال حيث نجد أن آراءهم تصب في اتجاه تحقيق الفرضية.
 مجموعات تكوين ال تطبيق اسلوب التدريس مهما كان نوعه هو  الهدف األساسى منويفسر الباحثون ان 
البعيد القصير وحتى  التعلم على المدى  التفاعل االجتماعي و على التالميذهو تشجيع في اطار العمل الجماعي 

معا  لفترات طويلة يمكن ان تصل الى فصل  يمارسون حصة التربية البدنية باسلوب جماعي التالميذبمعنى ان 
ن المجموعات وان تكون على معرفة جيدة بخصائص دراسى كامل ، ويجب اال نتعجل عند تشكيل هذا النوع م

المشتركة ويمكن ان تتشكل المجموعات ايضا  عندما  الجماعيةوقد يأتى التقسيم فى ضوء االهتمامات  التالميذهؤالء 
يشعر كل شخص بارتباطه مع اشخاص اخرين بشكل ما ويمكن ان نستخدم استبانه نطلب فيها من كل طالب ان 

 كثر من الطالب يألفهم ويشعر معهم بالراحة .يختار اثنين او ا
او فضاء اجتماعي في تنمية العمل  المجموعات من اساليب للتدريس في خلق  ان هذا النوع من          
يمكن ان يعلم زميله ويراجع له  تلميذفال والتعلم والمساعدة  للقيام بمهمة التعليم تلميذيتيح الفرصة امام كل الجماعي 
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تطبيقهم مدى التلتاميذ ممارسة المهارات وان يصحح التقارير ويناقش التكليفات وغير ذلك ، كما يناقش  ويرشده فى
 لالهداف التربية والماسعدة على تطبيق الجيد للمهارات المقدمنة من طرف االستاذ 

ية الثانية قد ومن خالل كل هذا نستنتج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، وعليه نستنتج أن الفرضية الجزئ
تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية و الرياضية يساعد في  تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ أن تحققت أي 

 .المرحلة المتوسطة
  .وبالتالي نستنتج أن الفرضية الثانية قد تحققت إلى حد كبير

 النتائج بالفرضية الجزئية الثالثة: بلةمناقشة ومقا
  .ذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنمية العمل الجماعيتختلف توجهات أسات

 (: الداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثالث.45الجدول رقم ) -
 الثالثنتائج المحور 

الداللة 

 اإلحصائية
 2كا

 المجدولة
 2كا

 المحسوبة
 2كا   

                    العبارات                               
 21العبارة رقم  11.26  3.84  دالة

 22العبارة رقم  15  3.84  دالة

 23العبارة رقم  15  3.84  دالة

 24العبارة رقم  8.4  5.99  دالة

 25العبارة رقم  5.4  3.84  دالة

 26العبارة رقم  11.26  3.84  دالة

 27العبارة رقم  11.93  7.81  دالة

 28العبارة رقم  8.06 3.84 دالة

 29العبارة رقم  7.6 5.99 دالة
 

تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية  حصة انطالقا من الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادها أن     
 في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنمية العمل الجماعي

( إضافة إلى النسب 29) (،28) (،27) ،(26) ،(25) ،(24) ،(23) ،(22) ،(21ومن خالل الجداول رقم )    
وبما أن هناك فروق ذات داللة   ،%67،%87،%53، %93، %80، %67، %100، %100،%93المؤوية 

اختيار أسلوب التدريس المالئم نحو  همتختلف توجهاتاألساتذة  معظم هأن( تبين 2كا)اختباربين النتائج إحصائية 
السابقة  ت، وهذه النتائج تتوافق مع الفرضية الموضوعة ومما يزيد من تأكيدها نتائج الدراسالتنمية العمل الجماعي

 وأراء الباحثين في هذا المجال حيث نجد أن آراءهم تصب في اتجاه تحقيق الفرضية.

الكتــــاب الســـابقة واراء  توهـــذه النتـــائج تتوافــــق مـــع الفرضــــية الموضـــوعة وممــــا يزيـــد مـــن تأكيــــدها نتـــائج الدراســــا     
كـل مـن  ونـذكر علـى سـبيل المثـال مـا ذكـره ،والباحثين في هذا المجال حيث نجد ان اراءهم تصب فـي اتجـاه الفرضـية



 النتائج ومناقشة عرض وتحليل                                                                   الفصل الخامس

 
112 

علــى أن هنـاك العديــد مـن األســاليب التـى تعمــل فـي تكامــل  م1994" وعفــاع عبـدالكريم، مSinger  "1984سـنجر"
ثـارة عقـل ال مــتعلم وزيـادة دافعيتـه ممـا يسـاعده علـى االنتبـاه لعمليـة الشــرح لمعالجـة المـنهج، إلثـراء العمليـة التعليميـة، وا 

أن اعتماد المعلم على أسـلوب واحـد فـي  م1996" أحمد حسين اللقانىكما يوضح " ،السترجاعوالتركيز واالستيعاب وا
تخدم الــتعلم لــيس بالضــرورة أن يــؤدى إلــى تعلــم جميــع المتعلمــين بــنفس المســتوى ومــن هنــا فــال بــد علــى المعلــم أن يســ

 .سبة ألكبر عدد ممكن من المتعلمينالعديد من أساليب التعلم من أجل توفير مواقف تعليمية متنوعة ومنا
ومن خالل كل هذا نستنتج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، وعليه نستنتج أن الفرضية الجزئية الخامسة      

المالئم لتنمية دافعية  رياضية في اختبار أسلوب التدريستختلف توجهات أساتذة التربية البدنية والقد تحققت أي انه 
 التعلم.

 
ومن خالل كل هذا نستنتج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، وعليه نستنتج أن الفرضية الجزئية الثانية قد 

مية العمل تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنأنه تحققت أي 
  .الجماعي

 
 بالفرضية العامة: الفرضيات الجزئية مقابلةمناقشة و 

 مقابلة النتائج بالفرضية العامة.:(46) الجدول رقم -
 

 

 لفرضيةا
 

 صياغتها
 

 النتائج

 

الفرضية الجزئية 

 األولى
توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية 

 ميذ المرحلة المتوسطةالعمل الجماعي لدى تال
 

 تحققت

 

الفرضية الجزئية 

 الثانية

 

تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية و الرياضية يساعد في  تنمية 
 العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

 

 تحققت

 

الفرضية الجزئية 

 الثالثة

 

ب تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلو 
 التدريس المالئم لتنمية العمل الجماعي

 

 تحققت

 

 الفرضية العامة
ألساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية دور في تنمية العمل 

 الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
 

 تحققت
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ومن خالل هذا  الفرضيات الجزئية المقترحة في بداية الدراسة قد تحققت، يتبين لنا أن (46)رقم الجدول خالل من
ألساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية دور في تنمية العمل نستطيع القول بأن الفرضية العامة والتي تقول أن 

 .أيضا بنسبة كبيرةقد تحققت  الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
جال التربية البدنية والرياضية األساليب إحدى المحاور األساسية لعملية التدريس في م ومنه يمكن ان تعتبر    

حيث أن التدريس الفعال ال يعتبر مجرد عمل أو وظيفة، بل هو عملية تصميم مشروع ضخم متشعب الجوانب، له 
مرتكزات واضحة التصاله بصورة مباشرة بمستقبل أولئك الذين نقوم بتعليمهم، وتعتبر األساليب التدريسية تلك 

وخلق  والتلميذ والتي تؤثر إيجابيا أو سلبيا في تحقيق األهداف الموضوعة للدرسالعالقات التي تنشأ بين المعلم 
 .للعمل الجماعي أساليب
التدريس بصورة فعالة ومجدية، ونظرا  ةعملي ولهذا فإن إلمام المدرس بمختلف األساليب سيساعده على تسيير     

من تطور هذه األساليب وأهميتها في مجال التربية ألهمية الموضوع فقد تم التطرق إليه بشيء من التفصيل انطالقا 
البدنية والرياضية ثم تحليل هذه األساليب بمختلف أنواعها وهذا إلعطاء المطلع والمطبق األساس والقاعدة في بناء 

 أساليب التدريس والتدرج في تطبيقها. 
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 خالصة:
ئج البحث، لكل من الفرضيات التي تناولناها على شكل محاور احتوى هذا الفصل على عرض وتحليل ومناقشة نتا
دور أساليب تدريس التربية البدنية والرياضية في تنمية العمل وذلك لمعرفة آراء ووجهات نظر األساتذة حول 

 2كا ، واستخدمنا في الحصول على النتائج كل من النسبة المئوية واختبار الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
 وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه النتائج.

 وفي األخير توصلنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات المطروحة. 
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 :االستنتاج العام

تحتوي  بعد دراسة وتحليل مختلف نتائج عينة الدراسة والمبينة في الجداول التي جاءت في الجانب التطبيقي والتي
هل مختلف المعلومات اإلحصائية الخاصة بمتغيرات فرضيات دراستنا والتي دارت حول اإلشكالية التالية:  على

 ؟ألساليب تدريس التربية البدنية والرياضية دور في تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة 
الل أجوبة األساتذة بعد تحليلها ومناقشتها استنتجنا ومن خالل كل ما سبق واالستنتاجات التي توصلنا إليها من خ

 ما يلي:
توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة  -1

 المتوسطة وهذا ما بينته الفرضية الجزئية األولى.
اعد في  تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة تطبيق أسلوب التدريس التربية البدنية و الرياضية يس -2

 المتوسطة وهذا ما بينته الفرضية الجزئية الثانية.
تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنمية العمل الجماعي وهذا  -3

 ما بينته الفرضية الجزئية الثالثة.
 ب التدريس بحسب عينة الدراسة وفق ما يلي: وقد جاء ترتيب أسالي

 أوال: األسلوب التبادلي. 
 ثانيا: األسلوب التدريبي.

 .الذاتي متعدد المستويات ثالثا: األسلوب
 رابعا: األسلوب األمري.

وأخير بينت الدراسة أن ألساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية دور في تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ 
 .مرحلة المتوسطة وهذا ما بينته الفرضية العامةال
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 :خاتمة

ومختلف العوامل  كل ما يتعلق بالعملية التدريسية التدريس الفعال في مجال التربية البدنية والرياضية يتطلب فهمعد ي
المؤثرة فيها، لكي يسهل علينا األمر فيما بعد، التكلم عن أساليب العملية التدريسية. وهذا بالنظر إلى أن أساليب 

بالقدر الكافي من االهتمام، ومن جميع الجوانب عند التدريس ودروس التربية البدنية والرياضية حاليا، التحضى 
ى، لذا يصعب أن تلتحق بمرتبة من غير دروس المرتبة من دون مضاعفة جهود مقارنتها مع مباحث المناهج األخر 

القائمين عليها من أصحاب التخصص لتطوير المفاهيم النظرية والعلمية لها، وتفعيل واقع هذه الدروس لتحقيق 
من البحث  أهداف مناهجها بشكل أفضل، ولهذا كان البد في مجال التدريس وخاصة في التربية البدنية والرياضية

عن مخرج جديد وموقف أخر، تحقق من خالله األهداف التربوية الجديدة والمتجددة فظهرت فكرة أساليب التدريس 
حيث يقول:" إن والدة مجموعة األساليب في التربية البدنية قد جلبت معها االبتهاج والضيق الحديثة لموسكا موسكن 

المعارف ووجهات النظر" ومع ذالك فإن مجموعة األساليب قد  ألي رأي أو فكرة جديدة تتحدى ماهو موجودة من
 النظرية لعملية التدريس وتطبيقا للعملية التدريسية. اتسع مداها عبر السنين من حيث مداركها 

دور أساليب تدريس التربية البدنية والرياضية في تنمية العمل الجماعي لدى ومن هنا جاءت دراستنا الموسومة ب" 
 " ومن خالل الطرح النظري والتطبيقي وكذا تحليل النتائج توصلنا إلى: المرحلة المتوسطةتالميذ 

توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية و تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلة  -1
 المتوسطة

  العمل الجماعي لدى تالميذ المرحلةية ــــتنمتدريس التربية البدنية والرياضية يساعد في تطبيق أسلوب  -2
 . المتوسطة

 .تختلف توجهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسلوب التدريس المالئم لتنمية العمل الجماعي -3

وبقى أن نقول أن أساليب التدريس الحديثة تتغير حسب طبيعة عملية التعليم، حيث تشير العملية التدريسية إلى 
وقيادة الخبرات التعليمية، تحقيقا للغاية منها، وهي إحداث تغيير ونمو لدى التالميذ، وهي مجموعة عالقات تنظيم 

تساعد التلميذ على النمو واكتساب المهارات التي يريد أن تتحقق مستمرة تنشأ بين المعلم والتلميذ، وهذه العالقات 
العالقات ينبغي عليه التعرف على العوامل التي تسهم في لديه ولكي يتمكن معلم التربية البدنية من تحقيق هذه 

تحقيقها، مما يتطلب إيجابية المتعلم في التعليم بهدف إظهار قدرات التالميذ الكامنة واالرتقاء بها ولم تعد األساليب 
العديد من التقليدية في التدريس تالئم الحياة المعاصرة، ولذالك ظهرت نظريات تربوية عديدة تساعد على اكتساب 

في إتاحة الفرصة للمتعلمين المهارات العقلية والحركية واالجتماعية وتتمثل مهمة المعلم الحديث وفقا للطرق الحالية 
 .لتحصيل المعرفة بأنفسهم، والمشاركة بفعالية في كافة أنشطة التعليم
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 :وفروض مستقبليةاقتراحات 
تفيد المهتمين  أنالتي من شانها  والفرض المستقبلية تقدم الباحثان ببعض واالقتراحاتيوفي ختام هذه الدراسة 

 :خاصة ومنها والرياضيةوالباحثين في علوم التربية البدنية  التعليمية عامةبالعملية 

 .العمل الجماعياستخدام أساليب التدريس وفق اإلصالحات التربوية الحديثة )المقاربة بالكفاءات( من اجل تنمية  -
 .الثانوي والطور  بتدائياالر طو ال على ات أخرى مشابهةدراس إجراء -
العمل مية نالبدنية والرياضية من اجل ت التدريس التربيةتشجيع األساتذة على االطالع العميق بمختلف أساليب  -

 .لدى التالميذ الجماعي
 .العمل الجماعي تنمية في فعاليتها إلثبات التدريس أساليب مختلف بين مقارنة -
 .باستخدام المناهج التجريبية التدريسية األساليب باقي تشمل أن على أخرى  بدراسات القيام -

، لعرض ومعالجة الجوانب المتعلقة بهذا البحثنأمل أن نكون قد ساهمنا بهذا العمل المتواضع بشكل إيجابي  وأخيرا
خرى كانت تستحق منا التفسير والتعمق، إال أننا لم نوافيها حقها ونرجو بهذا البحث أننا قد أتحنا والشك أن أمور أ

 لمختلفة. أفاقا جديدة ألبحاث ودراسات في هذا الموضوع بجوانبه ا
 



 
 

 

 

 البيبليوغرافيا
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 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 
 
 

 
 
التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط .ىذه االستمارة االستبيانية موجية إلى أساتذة    

 سالم اهلل عميكم وبعد:
في اطار البحث العممي  إليكم بيذا االستبيان الذي يندرجأساتذتنا الكرام يشرفنا ويسيرنا أن نتقدم   

  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةفي لنيل شيادة ليسانس لتحضير مذكرة تخرج 
 التخصص النشاط البدني الرياضي التربوي.

 تحت عنوان:
 
 
 
 
 

منكم افادتنا بالمشاركة في انجاز ىذه الدراسة واعطاء اجوبتكم الشخصية عمى ما تحتويو لذا نرجو 
ة.االستمار   

ونحيطكم عمما أن ىذا االستبيان يبقى في السرية التامة، وأجوبتكم تستعمل لغرض البحث العممي فقط 
نتائج  جابة عمى األسئمة من أجل التوصل إلىوليس لغرض آخر. ليذا نرجو منكم ممئ ىذه االستمارة واإل

تفيد دراستنا، وفي اآلخير تقبموا منا فائق التقدير واإلحترام.   
 

تحت إشراف الدكتور:                                                         داد الطالبين:من إع    
 عياش شفيق                                                     منصوري نبيل

 بمقاسمي ميدي
 

2012/2012السنة الجامعية   

 
 
 

 

دور أسالیب تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة العمل "
"یمی  المرلةة المتسسةةالجماعي لدى تال  



دنية و الرياضية و تنمية العمل الجماعي توجد عالقة بين أساليب تدريس التربية البالمحور االول : 
 لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.

عمى موضوع أساليب التدريس ؟مسبق  ىل لديك اطالع  -1  
 نعم                                      ال

 
ما ىو األسموب الذي تراه مناسبا في تدريس التربية البدنية و الرياضية ؟ -2  

األسموب التدريبي                             مري     ألسموب األ  
األسموب الذاتي المتعدد المستوياتاألسموب التبادلي                                  

   
ىل ىذا األسموب ىو ما تطبقو حاليا ؟ -3  

  نعم                                                            ال          
 

كانت اإلجابة بال فماذا تطبق إذا ؟..........................................إذا  -  
 ؟ مالئم لتنمية العمل الجماعي التدريس موبىل أس -4

  نعم                                                            ال          
 

دى التالميذ أثناء الحصة ؟لتنمية الثقة بالنفس ىل يساىم أسموبك التدريسي في  -5  
 نعم                                                            ال  

 
          كيف ذلك؟..........................................................

 
ىل يساىم أسموبك التدريسي في الحد من الخجل لدى التالميذ أثناء الحصة ؟ -6  

نعم                                                                 ال            
 

؟مالئم لمعمل الجماعي أسموب التدريسي في ظل المقاربة بالكفاءات  يعدىل  -7  
 أحيانا                              دائما                                     أبدا

 
أسموبك التدريسي المتبع ؟ ىل تأقمم التالميذ مع -8  

نعم                                                        ال      
 إذا كانت اإلجابة " ال " كيف ذلك؟........................................



الحصة في اختيار نوع األسموب المتبع ؟ الطبيعة الجماعية لمحصةىل تأخذ بعين االعتبار  -9  
 نعم                                                                              ال  

 
ىل يستطيع التمميذ استغالل الوضعيات التعميمية في مواقف خارج المدرسة من خالل أسموبك  -11

 التدريسي ؟ 
نعم                                                                                 ال  

 
؟ العمل الجماعي ىل األسموب الذي تتبعو يدوم -11  

فصل دراسي                                        حسب طبيعة الحصة     
سنة دراسية كاممة                                   حصة واحدة فقط             

 
؟ حد من العمل الجماعيوي أسموبك تطبيق ماىي الصعوبات التي تعيق -12  

 الوقت المبرمج                                            المنياج المقرر         
عدد التالميذ                                             نقص الوسائل             

 
في  تنمية العمل الجماعي  يساعدالتربية البدنية و الرياضية  التدريس أسموبتطبيق  المحور الثاني :

.لدى تالميذ المرحمة المتوسطة  
الذي يساعد التالميذ في الحصول عمى نتائج جيدة ؟ التدريسي المطبق في رأيك ماىو األسموب -13  

التبادلي                                     األمري       
ب الذاتي المتعدد المستوياتاألسمو                            التدريبي              

 
ىل ليذه األساليب دور في تنمية العمل الجماعي؟ -14  

 نعم                                                   ال
 

؟ميما كانت طبيعة االسموب المطبق ىل التالميذ محفزون ألداء درس التربية البدنية والرياضية -15  
ال                           نعم                         

 
ىل تساىم حصة التربية البدنية في الحد من ظاىرة الخجل لدى التالميذ؟ -16  

 نعم                 
ال                                    



 ؟المالئم لمعمل الجماعيالتدريسي  سموبما ىو األ -17
التبادلي     األمري                                       

األسموب الذاتي المتعدد المستوياتالتدريبي                                         
 

 ؟تدریسية هتعددة بأساليب واحد آى في التالهيذ جويع هع الوهام تأدیة فضلهل ت -81

 نعم                                                  ال
 

 

 ؟للعول الجواعي الحصة خالل هعنا اسياق أسلىبا  ینتهج هل -81

 نعم                                                  ال
 

 ؟الحصة خالل صغيزة هجوىعات إلً تقسن عندها أداء فضلأ ى تحقيقأهل تزي  -20

 نعم                                                  ال
 

اتذة التربية البدنية و الرياضية في اختيار أسموب التدريس المالئم تختمف توجيات أسالمحور الثالث : 
 لتنمية العمل الجماعي.

التالميذ ؟ الجماعية لدى ىل لديك معرفة نظرية بكيفية إثارة ميوالت -21  
ال             نعم                                 

 
؟ عمل الجماعيالىل أنت عمى دراية بكيفية تحفيز التالميذ نحو  -22  

ال               نعم                              
 

لدى التالميذ ؟ العمل الجماعيينمي المطبق ىل ترى أن األسموب  -23  
ال                   نعم                             

 
لدى التالميذ ؟العمل الجماعي عمى ضوء خبرتك ما ىو أنجع أسموب لتنمية  -24  

                   االنضباط و الصرامة  
بعض الالسماح ليم باالحتكاك ببعضيم    
فتح مجال من الحرية    
 
 



لدى التالميذ ؟ العمل الجماعيفي حالة تغيير األسموب التدريسي ىل تبقى الرغبة في  -25  
ال      نعم                                        

 
نعم ىل يعود السبب إلى طبيعة األسموب الذي تتبعو؟في حالة اإلجابة ب -26  

ال                              نعم               
 

لدى التالميذ؟العمل الجماعي ماىو األسموب الذي تراه مناسبا لتنمية  -27  
األسموب التدريبي                          األسموب االمري          

األسموب الذاتي المتعدد المستويات                              األسموب التبادلي    
   

لدييم؟ العمل الجماعيىل ترى أن مراعاة ميول التالميذ ينمي  -28  
ال                     نعم                               

 
في رأيك ما ىي العوامل التي تؤدي إلى إقبال التالميذ نحو نشاط معين؟ -29  

ألنيم يجدون الحرية أثناء التعمم    
إحساسيم بالراحة مع األستاذ    
ألن األسموب الذي يتبعو يراعي ميوالت ورغبات التالميذ   
 

   



 جامعة آكمي محند أولحاج
 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 
 
 

 
 
التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط . تالميذىذه االستمارة االستبيانية موجية إلى    

 سالم اهلل عميكم وبعد:
في اطار البحث العممي  إليكم بيذا االستبيان الذي يندرجا الكرام يشرفنا ويسيرنا أن نتقدم تالمذتن  

  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةفي لنيل شيادة ليسانس لتحضير مذكرة تخرج 
 التخصص النشاط البدني الرياضي التربوي.

 تحت عنوان:
 
 
 
 
 

منكم افادتنا بالمشاركة في انجاز ىذه الدراسة واعطاء اجوبتكم الشخصية عمى ما تحتويو لذا نرجو 
ة.االستمار   

 
 
 
 

تحت إشراف الدكتور:                                                         من إعداد الطالبين:    
 عياش شفيق                                                     منصوري نبيل

 بمقاسمي ميدي
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دور أسالیب تدریس التزبیة البدنیة والزیاضیة في تنمیة العمل "
"الجماعي لدى تالمیذ المزحلة المتوسطة  



 

أنـثى                                          ذكـر                     :    الجـنس   
:    المستوى  

 
 م جماعية ؟أهل تعتبر حصة التربية البدنية فردية  -1

 فردية                                    جماعية
 
 ماهو رأيك في حصة التربية البدنية والرياضية؟ -2

 حصة غير مرغوب فييا          حصة مفضمة            حصة كباقي الحصص      
 
 هل تعتبر مادة حصة التربية البدنية والرياضية؟ -3

 أساسية                                              ثانوية

 هل تساعد زميمك اثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ -4
 نعـم                                        ال

 
 الرياضة نوع الرياضية التي تحب ممارستها وتشعرك باالرتياح؟ ماهي نوع -5

 فردية ةرياض                          رياضة جماعية    
 
 ؟لحصة التربية البدنية والرياضيةهل تعرفت عمى أصدقاء عن طريق ممارستك  -6

 ال                                          نعم    
 
 تنمي؟ التربية البدنية والرياضيةن أهل ترى  -7

 االثنين معا                          الجسم                   الفكر
 
 



 حصة التربية البدنية والرياضية؟في رأيك ما هو تأثير ممارسة  -8
  وقات الفراغ        أاقضي 

صدقاءمساعدة الزمالء واأل  
 التعمم  
 لعمل الجماعي أثناء الحصة ؟ماهو أحسن أسموب لتشجيع ا -9

 تشجيــع معـــنوي                         
 خمق نشاطات جماعية

 ؟هذاهل  تمقي أوامر من األستاذ خالل الحصةفي حالة  -10
          مع زمالئكالعمل  ك عمىيشجع

 تعمل لوحدك في النجاح
قفــــر  ليس ىناك أي   

 
 ؟أكثر األستاذ يساعد  سموب تدريسأهل  -11

معا                                لإلناث                        لمذكـور                    
                 

لماذا ...................................................................؟    
حو ممارسة حصة ماهي المظاهر التي تعكس العمل الجماعي لمتالميذ ن حسب رأيك -12

 ؟ التربية البدنية والرياضية
 تركيز االنتباه أثناء الممارســة        

 سرعــة اكتساب الميـــارة  
 حساس بالسعادة أثناء الممارسةاإل
 نحو نشاط معين ؟ كمفي رأيك ماهي العوامل التي تؤدي إلى تشارك -13
 جدون الحريـة أثنـاء المعب  تم كألن

 احة مع األستاذ م بالر كإحساس
         

 



 


