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 ملخص البحث
 

 -دور األنشطة الالصفية في تحقيق التفاعل اإلجتماعي-
 دراسة ميدانية على ثانويات دائرة سور الغزالن

 األستاذ المشرف:                                    إعداد الطلبة :                                          
                                       طراد توفيق د. *                                  بلعسل طلحة 
 بوطارن محمد أمين 
 زوان يوسف 

 
 ملخص :

ماعي لدى تالميذ المرحلة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور األنشطة الالصفية في تحقيق التفاعل اإلجت
تلميذ وقد استخدم  611أستاذ التربية البدنية والرياضية،  61قام الباحثون باختيار عينة عشوائية من   الثانوي

 المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة وأداة اإلستبيان وتوصلوا إلى النتائج التالية: الباحثون
 ذ الطور الثانوي.لالنشطة الالصفية  دور ايجابي في تفعيل صفتي التعاون والتنافس لدى تالمي 
 .للنشاط الالصفي دور في تفعيل صفة التعاون لدى تالميذ الطور الثانوي 
 .للنشاط الالصفي دور في تفعيل صفة  التنافس لدى تالميذ الطور الثانوي 
 

Abstract  :  

The study aimed to identify the role of extracurricular activities in 

achieving social interaction among secondary school students. The 

researchers selected a random sample of 16 physical education and sports 

teachers, 100 students. The researchers used the descriptive approach to 

suit the nature of the study and the questionnaire tool and reached the 

following results: 

 The extracurricular activities have a positive role in activating the 
cooperation and competition classes among the secondary stage 

students. 
 Non-activism has a role in activating the character of cooperation 

among secondary stage students. 
 Non-activism has a role in activating the competitive character of 

secondary stage students. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مــقـــــدمة البـــــحث
 

 : مقدمة

ل لقد أصبح النشاط البدني الرياضي محط اىتمام كل الشعوب اذ ال يكاد مجتمع من المجتمعات يخمو من شك   
عنصرا أساسيا إلعداد الفرد في بناء اسعا من ميادين التربية العامة و نظمو ميدانا و من أشكالو ألنو يشكل بقواعده و 

في اطاره التفاعمي داخل الجماعات كما ممي التربوي, و بطابعيا العالمجتمع, حيث أنو يعبر عن سموكياتو المنظمة 
الطاعة و  من تحقيق الصفات الخمقية كالنظاميمكنو اجتماعيا بدنيا عبر أطوار حياتو, و كريا و يساىم في اعداد الفرد ف

  1االحترام.و 

التواصل, اضافة لوضعو و الذي يمكنيم من االحتكاك كما يوفر التفاعل االجتماعي االيجابي بين األفراد و    
التنافس لواقع السموك االنساني والذي ات التفاعل االجتماعي كالتعاون و لضوابط اجتماعية يسيل نقميا عبر عممي

خاصة المراىقة, مما يدعو إلحاطتو بالرعاية الكافية من طرف المؤسسات تأثر بكل مرحمة من مراحل الفرد و ي
 التي يحددىا بمنياج تحقيق األىداف العامة لممجتمع و  خاصة المدرسية والتي تمعب دورا أساسيا في جتماعيةإللا
لذلك تظير العالقات االجتماعية بين و  مجة خالل الحصص الدراسية وخارجياخطط تحتوي عمى أنشطة مبر و 

نحو  ذا التفاعل ايجابيا ينموالالصفية, أين يجب أن يكون ىتفاعميم أثناء األنشطة الصفية و  التالميذ من خالل
ىذا ما يعتبره المربون مجاال تربويا ثريا يعمل عمى تكوين التالميذ وتنشئتيم عمى القيم و  التنافسمظاىر التعاون و 

 المطموبة في المجتمع.
امة ل األول التربية العيحتوي عمى ثالث فصول حيث تناولنا في الفصو  الباب األول بابينقد قسمنا بحثنا الى ل   

لنا أنواعو وأثره في حياة المراىق أما الفصل الثاني فتناو جالتيا وأىدافيا وأىميتيا والنشاط البدني معناه و ممعناىا و 
 أنواعيا, أغراضيا, أىميتيا.األنشطة الالصفية مفيوميا, و 

بجميع لتعاون في ىذا االطار تناولنا عممية اا عن عمميات التفاعل االجتماعي و أما الفصل الثالث فتحدثن    
كالو, أنواعو, بالنسبة لمتنافس في المجال الرياضي الذي تطرقنا فيو تعريفو, أش يءأشكاليا وأىدافيا ونفس الش

 التنافس.أىدافو, مبادئو, والعالقة بين التعاون و 
أدوات البحث إلى أىم الخطوات المنيجية وكذلك يحتوي عمى فصمين الفصل األول تطرقنا فيو باب الثاني أما ال   

أكدنا من خالليا صحة خاتمة بوأخيرا  نتائجالمستعممة لدراسة موضوعنا، فيما تناول الفصل الثاني تحميل ومناقشة ال
 فرضيات البحث وبالتالي اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة.
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 االشكالية:   -1
التعميـ فيي توفر أفضل الظروؼ لنمو الطفل و ماعية التي تقـو بعممية التربية تعتبر المدرسة المؤسسة االجت

 المتطورة اليو.اجتماعيا باإلضافة الى أنيا تقوـ بنقل الثقافة نفسيا و  ،عقميا  ،بدنيا
تعتبر الجماعة جزءا فعاال مف نسيج ىذا المجتمع ، أي أنيا الصورة المصغرة لممجتمع الكبير الذي بدوره  كما

المراىقة التي يتعرض فييا الفرد إلى مشاكل نفسية قد تتطور إلى تغيرات  : يضـ عدة مراحل عمرية مف بينيا
الجتماعية . فالجانب االجتماعي يمعب دورا كبيرا في التنشئة واضطرابات التي تنعكس عمى سموكا تو النفسية ا

االجتماعية لممراىق ، وبناء الجماعات بيف األفراد ، حيث يمكف زيادة عالقات األخوة واالحتراـ والتعاوف والتنافس 
أجانب وكيفية اتخاذ القرارات الجماعية . وقد حظي المجاؿ االجتماعي الرياضي بعدة دراسات مف طرؼ مختصيف 

في عدة موضوعات مف بينيا دراسة التدرج االجتماعي الرياضي ؿ " كنزلي دافيز " و " روبرت مور  " ودراسة 
 . 1الحراؾ االجتماعي في الرياضة ؿ " بيت ريـ  سوروكف "

( فريق لكرة القدـ بألمانيا عمى أف استقرار  الجماعة 18عمى ) 1970" سنة  " اسينج ة دراس أظيرت نتائج 
. وتعتبر التربية البدنية والرياضية بقواعدىا السميمة وبألوانيا المتعددة ميدانا مف مياديف 2يؤدي إلى زيادة تماسكيا

عرؼ كيف يختار الجماعة وكيف يواجو التربية العامة وعامال مف عوامل إعداد الفرد بدنيا وتربويا واجتماعيا ، فييا ي
ضغطيا وبيا يعرؼ متى يساير أو يستقل عف الجماعة . لذى، فطالب المدرسة الثانوية اكبر حاجة مف أي مرحمة 

 تعميمية إلى نوع خاص مف العالقات االجتماعية التي تحقق رغباتيـ وفي نفس الوقت تحقق احتياجاتيـ. 
فمـ تتوانى كل النظـ في ادراجو أنشطتو في تنمية قدرات الطفل, رياضي و ي النظرا لما يكتسبو النشاط البدن

ادماجو في وسطو االجتماعي بصورة طبيعية, حيث يكتسي النشاط الرياضي الالصفي أىمية كبيرة فيو عبارة عف و 
ف المتعمـ اذ الرياضية في تكويعمييا مدرسوا التربية البدنية و  مخطط دقيق وكامل يعد مف أىـ الركائز التي يعتمد

الرياضي الالصفي  يعتبر النشاط البدنيتكويف التالميذ تكوينا متكامل و  في يعتبر أحد السبل التي أوجدىا المربوف 
الرياضية المدرسية بصفة خاصة ألنو يمعب دورا ميما في تكويف يمة في برنامج التربية البدنية و مخاصية أساسية و 

     لمعرفة مدى بموغ النشاط الرياضي الالصفي.ربويا, و ورياضيا وت التالميذ تكوينا اجتماعيا
بعض القيـ االجتماعية )التعاوف وروح التنافس( يجب توفر أدلة الغاية التي وجد مف أجميا ودوره في تنمية 

اعية براىيف نستطيع مف خالليا الحكـ عمى دور ممارسة النشاط الرياضي الالصفي في تنمية بعض القيـ االجتمو 
 انطالقا مف ىذا تمحورت اشكاليتنا عمى النحو التالى:تالميذ الطور الثانوي و عند 

 
 
 

                                                           
 .32، ص 2001،  مركز الكتاب لمنشر، مصر، 1ط  –االجتماع الرياضي  –حسيف باىي  إخالص دمحم عبد الحفيظ، مصطفى - 1
  .103حسيف باىي، نفس المرجع، ص  إخالص دمحم عبد الحفيظ، مصطفى - 2
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 : العام التساؤل-1-1
    ؟لدى تالميذ الطور الثانوي  التفاعل اإلجتماعي  حقيقت دور في ألنشطة الالصفيةىل ل -
 : الجزئية تساؤالتال -1-2

  ؟لدى تالميذ الطور الثانوي صفة التعاوف  تحقيق دور في لمنشاط الالصفيىل 
  ؟لدى تالميذ الطور الثانوي صفة التنافس  حقيقت دور في لمنشاط الالصفيىل 
 
 الفرضيات: -2

تعريف الفرضية عمى انيا حل مسبق إلشكالية البحث بحيث بإمكانيا اثباتيا أو نفييا بعد القياـ بالتحقيق 
أىداؼ البحث, مف خالؿ التساؤالت التي طرحناىا في  المبدئي بالنظر الى الحقيقة الواقعية التي بينت عمييا

وارتأينا أف تكوف  ف تكوف تأكيد عمى الموضوع البحثاالشكالية السابقة تـ وضع الفرضية التالية التي مف شأنيا أ
 عمى النحو التالي:

 :الفرضية العامة -2-1 
  الطور الثانوي  يذلدى تالمحقيق التفاعل اإلجتماعي دور ايجابي في ت لالنشطة الالصفية. 

 الفرضيات الجزئية: -2-2
 لدى تالميذ الطور الثانوي  صفة التعاوف  لمنشاط الالصفي دور في تحقيق. 
 لدى تالميذ الطور الثانوي  التنافس صفة حقيقلمنشاط الالصفي دور في ت. 

 : أسباب اختيار الموضوع -3
 أسباب ذاتية: -3-1

 رغبتنا الشخصية في معالجة ىذا الموضوع . 
 وعالقتو بشريحة ىامة مف المجتمع وىي المراىقة . ارتباط الموضوع بالميداف 
 . اعطاء الدافع لممارسة األنشطة الالصفية بالمدارس 
 عتباره ذا صمة بالواقع اإلجتماعي .اختيار الموضوع با 

 
 أسباب موضوعية:  -2 –3

 ميذ ودفعو نحو تفاعل إجتماعي قيـتييئة التم. 
  ير السموؾ االيجابي بيف التالميذالالصفية لتطو استغالؿ األنشطة. 
 الالصفية في بناء شخصية المراىق. ابراز دور األنشطة 
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 : أهمية البحث -4
 أهمية عملية :

 األنشطة الالصفيةقيق التوافق النفسي االجتماعي أثناء ممارسة تح. 
 اثناء ممارسة األنشطة الالصفية ابراز القدرات الذاتية الكامنة لممراىق. 
 .ابراز دور األنشط الالصفية في تحقيق الذات لدى المراىق 

 أهمية علمية :
 ىذا البحثالؿ التوصل إلييا مف خ اولناح تيالنتائج ال فيية ىذا البحث ىمأ  كما تكمف. 
 نشطة ممارسة األ يفب بطتر المتغيرات التي مف  لمجاؿ بجممة ىذا ا في زويد القارئ أو الباحثت

 ني.العدواالسموؾ و  الصفية ال
 

 أهداف البحث: -5
  تحقيق التفاعل اإلجتماعي الصفي فيالنشاط الدور رفة مع. 
  التعاوف صفة  حقيقت الصفي فيالنشاط الدور معرفة. 
  التنافسصفة  حقيقت الصفي فيالنشاط الدور معرفة. 

 
 المشابهة الدراسات -6

 
 : ول الدراسة ال  -6-1

  دور التربية البدنية والرياضية في تفعيل عمليتي التعاون والتنافس من خالل النشطة الالصفيةبعنواف: 
 2007/ 2006 لورنيق يوسف مذكرة نيل شيادة الماجستير مف اعداد الطالب

 هذه الدراسة: أغراض 
 الغرض العممي يتضمف تزويد حقل التربية البدنية والرياضية بمصدر عممي جديد وحديث 
  الغرض العممي يظير مف خالؿ الوصوؿ إلى معرفة مدى تأثير حصة التربية البدنية والرياضية

      .عمى تفعيل عمميتي التعاوف والتنافس مف خالؿ األنشطة الالصفية
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  الدراسة:فرضيات 
  إف لمتربية البدنية والرياضية دور إيجابي في تفعيل عمميتي التعاوف والتنافس مف خالؿ األنشطة

 الالصفية لدى التالميذ.
 د ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفيتعتم :منهج البحث. 
 اجراءات الدراسة: 
 مأخوذة مف أستاذ  40و  تمميذ 160التالميذ بمغ عدد  عشوائية بسيطةاختار الباحث عينة :العينة

 .ثانوية بالعاصمة 12
 نتائج الدراسة: 

 .التالميذ المشاركيف في األنشطة الالصفية أكثر تعاونا 
 .التالميذ األكثر مشاركة في األنشطة الالصفية أكثر تنافسا 

 
 :  نيةالدراسة الثا -6-2

مف في التخفيف من السلوك العدواني لدى التالميذ المراهقين  أثر النشاط البدني الرياضي الالصفيبعنواف: 
 . 2007/2008اعداد الطالب دمحم ناصر 

 :هدف هذه الدراسة 
 معرفة مدى تأثير ممارسة النشاطات الرياضات الالصفية عمى السموكات العدوانية لمتالميذ المراىقيف. 

 :فرضيات الدراسة 
 التالميذ المراىقيف فعالية كبرى في التخفيف مف السموؾ العدواني عند اف لمممارسة االنشطة الالصفية 

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالئمة الدراسة.منهج البحث : 
 اجراءات الدراسة: 
تمميذ وتمميذة يمارسوف النشاط الرياضي  17عينة الجراء ىذا البحث قدرت بػ :الباحث بتحديد  قاـ :العينة

 العينة بطريقة عشوائية طبقية .النشاط الرياضي الالصفي واختير تمميذ ال يمارسوف  75و الالصفي
 
   :الثالثةالدراسة  -6-3

االجتماعية لدى تالميذ المرحلة  دور النشاط الرياضي الالصفي في تنمية بعض القيمدراسة بعنواف:    
         .مف اعداد الطالب: مصطفى عبدوف تحت اشراؼ األستاذ: دمحم طياب الثانوية

 أهداف الدراسة:     
  معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي الالصفي في تنمية بعض القيـ لدى تالميذ الطور الثانوي. 
 التالميذالتعاوف لدى الصفي في تنمية الروح المنافسة و معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي ال. 
  في تدعيـ برنامج التربية البدنيةمعرفة دور النشاط الرياضي الالصفي. 
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 :فرضيات الدراسة 
 .تؤثر خصائص العينة ) الجنس,المنطقة,السف( في تنمية بعض القيـ االجتماعية 

 توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الممارسيف و غير الممارسيف في تنمية بعض القيـ االجتماعية.
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي باعتباره المنيج المناسب لدراسة الظواىر االنسانية.الدراسة منهج : 

 

 

 تحديد المفاهيم: -7
 
 النشطة الالصفية:  -7-1

اليواية ذوي احة الفرصة لمتالميذ المتفوقيف و ىي عبارة عف نشاط تربوي خارج ساعات الدواـ اليدؼ منيا ات
 تحسيف مستواىـ.المستوى الضعيف مف تدارؾ ضعفيـ و يمكف التالميذ ذوي لمرفع مف مستوى أدائيـ و 

 التفاعل االجتماعي: -7-2
يقصد بالتفاعل االجتماعي التقاء سموؾ شخص مع شخص أخر أو مجموعة مف األشخاص في عممية 

ليذا السموؾ  متبادلة تجعل كل منيما معتمدة عمى سموؾ األخر أي سموؾ كل منيما استجابة لسموؾ األخر ومنبيا
  1.في الوقت نفسو

 :المراهقة  -7-3
المراىقة ىي مرحمة انتقالية مف الطفولة الى مرحمة النضج فيي تأىب لمرشد تمتد مف العقد الثاني لحياة الفرد 

 . سنة( 13-19(
بيف كممة مراىقة وكممة   Adolesereأف كممة المراىقة مشتقة مف الفعل الالتيني  : يقوؿ مصطفى فيمي

اف نعرؼ البموغ بأنو بموغ وىذه األخيرة تقتصر عمى ناحية واحدة مف نواحي النمو وىي الناحية الجنسية فنستطيع 
 2.مف مرحمة الطفولة الى بدء النضج نضج الغدد التناسمية واكتساب معالـ جنسية جديدة تنتقل بالطفل

 

                                                           
 .19ص  تركي رابح: مرجع سابق, - 1
 . 189, ص 1986, سيكولوجية الطفولة والمراىقة ,)د.ط( , دار المعارؼ الجديدة ,مصر , مصطفى فيمي  -  2
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 تمييد:
برنامج  في المؤسسات التربوية نجد نوعين من األنشطة الرياضية أنشطة صفية وىي التي تمارس في إطار    

أسبوعيا(، وتيدف إلى اإلعداد البدني العام لكسب الصحة والمياقة البدنية وتعميم الميارات النافعة  سا 2) ةالمؤسس
لحسن استغالل وقت الفراغ واكتساب القوام السميم غير أنيا تفتقر لإلعداد الخاص والدقيق في أي نشاط رياضي 

لتي تمارس خارج دوام الحصص محدد بغرض الوصول ألعمى مستوى والنوع الثاني أنشطة ال صفية وىي ا
الرياضية المبرمجة في المؤسسة التربوية بيدف اكتشاف وصقل المواىب الرياضية الكامنة لدى التالميذ والتي لم 
تتح ليم الفرصة إلظيارىا خالل حصص التربية البدنية المبرمجة، كما أنيا تساىم في تحسين مستواىم ولذي الميول 

 لة الرياضية.والرغبات المزيد من المزاو 
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 األنشطة الالصفية: -1
نشاطا تربويا خارج ساعات الدوام واليدف األساسي منيا إتاحة الفرصة لمتالميذ المتفوقين  تعتبر األنشطة الالصفية

لرفع من مستوى أدائيم كما يمنح لذوي اليواية والرغبة المزيد من ساعات المزاولة الرياضية ويمك لمتالميذ ذوي 
 المستوى الضعيف من تدارك ضعفيم وتحسين مستواىم.

سا أسبوعيا( لتحقيق أىداف ىذا الدرس اكتساب  2) التربية البدنية والرياضية غير كافيةلما كانت ساعات درس     
ميارات أولية أساسية وممارستيا ممارسة فعالة كان لمنشاطات الالصفية دورىا البارز في تغطية ىذا النقص 

 من أفضل الميادين التي يمكن أن يطبق فييا التعميم عن طريق الممارسة.  1باعتبارىا
وعمى ذلك فان مجاالت النشاطات الالصفية يمكن أن تشمل التدريب عمى الميارات وتنظيم الدورات ما بين  

الفصول أو ما بين السنوات كما تخول المشاركة في دورات في إطار الرياضية المدرسية أو تنظيم الرحالت 
 والمعسكرات.

ال ينبغي أن يتعارض وتوقيت برنامج الدراسة الرسمية حيث يمكن مزاولة النشاط  توقيت النشاط الالصفيأما 
 الالصفي صباحا قبل الدرس أو في أوقات الراحة وبعد نياية دوام المدرسة.

 
 أنواع األنشطة الرياضية الالصفية -1-1
 النشاط الرياضي الالصفي الداخمي: -1-2
و البرنامج الرياضي الذي تديره المدرسة خارج المنياج المدرسي النشاط الداخمي بالمدرسة ى مفيومو: -1-2-1

 2.لكل من تنظيم ىذه المدرسة
يعتبر ىذا النشاط امتداد لدرس التربية البدنية والرياضية، ويتميز بالمزيد من حرية اختيار التمميذ لما يمارسو من 

عد عمى تدريب التالميذ عمى تحمل المسؤولية أوجو النشاط داخل المدرسة كل حسب ميولو وقدراتو واحتياجاتيما يسا
شراكيم في اإلعداد والتنظيم والتحكم والتسجيل واإلعالم.  3وا 

ىو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدرس داخل المؤسسة التربوية والغرض منو إتاحة الفرصة لكل التالميذ لممارسة 
لطويمة في اليوم المدرسي، وينظم طبقا لمخطة التي النشاط المحبب ليم ويتم عادة في أوقات الراحة القصيرة وا

 4.عروض فردية وأنشطة تنظيمية واء كانت مباريات بين األقسام أويضعيا المدرس، س
 ويعرف النشاط الرياضي كذلك بأنو:

البرنامج الذي تديره المدرسة خارج أوقات الجدول المدرسي أي النشاط الالصفي، وىو في الغالب نشاط اختياري  -
لرياضية ولكنو يتيح الفرصة لكل تمميذ أن يشترك في نوع أو أكثر من النشاط اوليس إجباري كدرس التربية البدنية و 

                                                           
 .626حسن شمتوت وآخرون: التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية", دار الفكر، ص - 1
 626حسن شمتوت وآخرون،مرجع سابق،ص - 2
 .627ص، 6996مرحمة التعميم األساسي, سنة  البدنية والرياضية في دمحم سعيد عزمي: أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية - 3
 .632،ص6992 ، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة2دمحم عوض بسيوني وآخرون: نظريات ورق التربية البدنية، ط - 4
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قبال التالميذ عمى ىذا النشاط مكمال لمبرنامج المدرسي، ويعتبر حقو لممارسة النشاط الحركي خصوصا  الرياضي وا 
 .1يةتمك الحركات يتعمميا التمميذ في درس التربية الرياض

وعمى ضوء ما تقدم فإن النشاط الرياضي الالصفي الداخمي ىو تمك المسابقات الداخمية في المؤسسات التربوية 
 والتي تجري بين األقسام ويشمل الرياضات الجماعية والرياضات الفردية.

البدنية( الذي  انطالقا مما تقدم فإن النشاط الالصفي الداخمي ىو الوقت اإلضافي خارج الدراسة )حصة التربية
شراكيم في اإلعداد والتنظيم.  يمكن التالميذ من القيام بالمسابقات أو األلعاب أو العروض الفردية وا 

كما يقصد بالنشاط الداخمي أوجو النشاطات ىالتي يمارسيا التالميذ ويشرف عمى تنفيذىا مدرسو التربية البدنية 
تربوية وييدف النشاط الداخمي إلى إتاحة الفرصة المناسبة لكل والرياضية خارج أوقات الدراسة وداخل المؤسسة ال

تمميذ أن يشترك فيمون أو أكثر من ألوان النشاط البدني الرياضي، وىذا النشاط يتيح الفرصة لكل تمميذ أن يختار 
 النشاط البدني الرياضي المناسب لو من حيث ميولو وقدراتو وحاجاتو.

لدرس التربية البدنية والرياضية فيو يتيح لمتالميذ فرصة ممارسة وتطبيق ما  والنشاط الداخمي ىو امتداد      
تعمموه من ميارات أساسية في درس التربية البدنية والرياضية، وتطبيقو عمى مستوى المنافسات باإلضافة إلى ذلك 

يوفر لمتالميذ جو اجتماعيا من فان النشاط الداخمي يعمل عمى اكتساب التالميذ المياقة البدنية والميارات والحركية، و 
خاللو يتمقى عدد كبير من التالميذ  في المؤسسة التربوية ويكسب التالميذ عنصر القيادة وتحمل المسؤولية من 

 خالل الميام التي توكل إلييم عن طريق األنشطة البدنية الرياضية المختمفة المتنوعة.
وى في إثراء شخصية التمميذ فيؤىمو من الجانب التربوي إضافة إن  لمنشاط البدني الرياضي التربوي أىمية قص    

إلى الجانب التعميمي وىذا باكتساب ميارات ومعارف واتجاىات تساعده عمى تسييل نمط حياتو االجتماعية، ليذا 
 وجب تحديد وقت التربية البدنية والرياضية في المدرسة حيث يحدث تكامل بين الجانب البدني والفكري فساعتين
أسبوعيا تعد ظمما في حق التالميذ وفي حق التعميم ذاتو وىذا حتى يتسنى لمتمميذ إتقان الميارات الحركية وتطبيقيا 
بشكل صحيح سواء في المنافسات بين األقسام أو داخل القسم نفسو وفي المقابل وجب احترام البرنامج الدراسي 

ا من خالل البرمجة الجيدة لدرس التربية البدنية والرياضية باإلضافة إلى االىتمام بصحة وراحة التمميذ، يكون ىذ
 حتى يصل إلى األىداف المرجوة.

 
 أنواع النشاط الرياضي الالصفي الداخمي: -1-2-2

منافسات في األلعاب الجماعية المختمفة )كرة القدم، كرة السمة، كرة الطائرة، كرة اليد( بين األقسام  -
 المختمفة. والسنوات 
 منافسات في األنشطة الجماعية واالجتماعية )العاب صغرى( بين ىيئة التدريس والتالميذ. -
 .والعاب القوى...الخ( منافسات في األنشطة الفردية )تنس الطاولة، الجمباز، -
 منافسات في الياقة البدنية بين األقسام. -

                                                           
  .65م، ص6986عقيل عبد هللا وآخرون:  اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية، بغداد، سنة  -1
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 عروض رياضية لمتمرينات بين األقسام المختمفة. -
 .1ت مدرسية بمناسبة األعياد الوطنية واالجتماعيةميرجانات وحفال -

 
 أىمية النشاط الرياضي الالصفي الداخمي: -1-2-3
الداخمي يعتبر تكممة لمنياج التربية البدنية والرياضية بالمدرسة فأىميتو تكمن في  إضافة إلى أن النشاط الالصفي  

أنو من أفضل الميادين التي يمكن أن يطبق فييا مبدأ التعمم عن طريق الممارسة فالتمميذ يتعمم بضعة ميارات أولية 
الدرس نفسو، ولكنو يستطيع أن يفعل أساسية في درس التربية الرياضية وال يجد الفرصة الكافية لممارسة فعالة في 

 2ذلك في منياج النشاط الداخمي.
 
 أغراض النشاط الرياضي الالصفي الداخمي: -1-2-4

 يعتبر النشاط الداخمي حقال لتنمية الميارات التي يتعمميا التمميذ في المدرسة. 
 .إتاحة فرص النشاط لمجميع 
 .التعميم عن طريق الممارسة 
 رالتربية لموقت الح. 
 .)...تنمية الصفات االجتماعية) ضبط النفس، التعاون، احترام الغير وحسن المعاممة 
 تنمية روح الجماعة. 
 العناية بالصحة الشخصية. 
 يعتبر معمل لتفريغ الالعبين. 
 التدريب عمى القيادة والتبعية. 
 .اكتشاف ميادين جديدة لم يسبق لمتالميذ أن تطرقوا ليا 

 
 النشاط الالصفي الداخمي: واجبات المدرس نحو  -1-2-5

 وضع الجدول الزمني لممنافسات والمباريات في مكان واضح بالمدرسة. 
 اختيار األنشطة وفق الرغبات وميول وخصائص التالميذ. 
 اشتراك تالميذ المدرسة أو ىيئة التدريس في تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج النشاط الالصفي الداخمي.  
  المادية بالمدرسةتناسب األنشطة واإلمكانات. 
 .مراعاة أن تكون برامج النشاط الالصفي الداخمي مكممة لمنياج الدروس التربوية 
 

                                                           
 .242، ص6998ناىد محمود سعد وآخرون: طرق التدريس في التربية الرياضية, مركز الكتاب لمنشر،القاىرة،  - 1
 .29-26حسن شمتوت وآخرون، مرجع سابق، ص - 2
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 النشاط الالصفي الخارجي: -1-3
 مفيومو:  -1-3-1

الخارجي ىو ذلك النشاط الذي تتبارى فيو وحدات تمثل ىذه الييئة مع وحدات تمثل ىيئات أخرى  النشاط الالصفي
 غالبا ما تكون ىذه المباريات بين أفراد ينتمون إلى نفس الجنس.

ويعتبر ىذا البرنامج جزء متميز من البرنامج العام الشامل لمتربية الرياضية إال انو يختص الممتازين في األداء  
اضي وتجري مباريات ىذا النشاط وفقا لقواعد وشروط متفق عمييا بغرض معرفة الفائز أو الفائزين من بين الري

 .1المشتركين
ىذا الجزء الثالث لتحقيق أىداف خطة التربية الرياضية المدرسية والعمل عمى الخروج من نطاق المدرسة إلى 

المسابقات التي تنظميا إدارة التعميم بين مدارس المنطقة التعامل مع البيئة المحيطة وذلك عن طريق االشتراك في 
أو إقامة أيام رياضية مع المدارس والييئات المجاورة بيدف اكتشاف المواىب الرياضية وصقميا وتوجيييا لتكون 
 ذخيرة فعالة يستخدميا المجال الرياضي في القطاع األىمي كخدمات صالحة لمتمثيل البالد في المباريات المحمية
والدولية أو إشراكيم في النوادي التي تعمل عمى رعايتيم وتنمية مياراتيم وتقوم مديرية التعميم بوضع برنامج ىذا 
النشاط بكل مرحمة عمى حدى في األلعاب المختمفة لممنافسة مع باقي المناطق التعميمية أو الييئات األخرى وىذا 

 2بيا إلى المستويات العميا لتعدىا بدنيا ومياريا واجتماعيا النشاط يعمل عمى اكتشاف المواىب الرياضية والدفع
ىو ذلك النشاط الذي يجري في صورة منافسات رسمية بين فرق المدرسة والمدارس األخرى ولمنشاط الخارجي أىمية 

تيي بالغة لوقوعو في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي ثم النشاط الداخمي لين
 بالنشاط الخارجي.

حيث يصب فيو خالصة الجد والمواىب الرياضية في مختمف األلعاب لتمثيل المدرسة في لمباريات الرسمية كما 
 .يسيل من خاللو اختيار منتخب المدارس بمختمف المنافسات اإلقميمية والدولية

 كما يمكن إعطاء مفيوم لمنشاط الخارجي بأنو:  
ق المدرسية الرسمية كما ىو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثميا في دوري المدارس سواء يتمثل في نشاطات الفر  -

ل التربية تعتبر الواجية الرياضية لممدرسة وعنوان تقدميا في مجاي أو األلعاب الجماعية، وى في األلعاب الفردية
 (3)البدنية والنشاط الداخمي. ىذه الفرق يوجد أحسن العناصر التي تفرزىا درس التربية البدنية والرياضية وفي

 

 

 

 

                                                           
 .642حسن شمتوت ، مرجع سابق، ص - 1
 .628دمحم سعيد عزمي، مرجع سابق، ص - 2

 .633دمحم عوض ، مرجع سابق، ص  3-
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 أىمية النشاط الرياضي الالصفي الخارجي: -1-3-2
أىمية النشاط الخارجي يرى الدكتور ىاشم الخطيب النشاط الرياضي الخارجي ناحية أساسية ميمة في المناىج  وعن

التربية الرياضية ودعامة قوية ترتكز عمييا الحركة الرياضية في المدرسة باإلضافة إلى ذلك فانو يكمل النشاط الذي 
 (1).يزاول الدروس المنيجية

الممارسة التنافسية في الوسط المدرسي أو ىو الفرق المدرسية،ىذه الفرق الرياضية إن النشاط الخارجي ىو تمك 
تحتاج إلى إعداد خاص قبل االشتراك في المنافسة وىذا من حيث االختبار وانتقاء الطالب الرياضيين وتشكيل 

الفرق حيث الفرق الرياضية المدرسية في البداية الموسم الدراسي وكذلك فيما يخص تدريب وا عداد ىذه 
انو تتكون الممارسة التنافسية التربوية من تدريبات رياضية  65( من التعميمة الوزارية المشتركة رقم:27نصت)المادة

متخصصة وتحضيرية لممنافسة فيي تستيدف المشاركة في التعبئة واإلدماج االجتماعي لمشباب في شكل منافسة 
  2.في أواسط التربية والتكوين

 لنشاط الالصفي الخارجي:أغراض ا -1-3-3
إن اليدف العام واألصمي لمنشاط الخارجي ىو نفسو اليدف العام لكل عممية تربوية وىو تنمية الفرد سميمة متكاممة، 

 أما األغراض القريبة فيمكن إيجازىا فيما يمي:
   :االرتفاع بمستوى األداء الرياضي 

إن المباريات الرياضية، ما ىي إال منافسات بين أفراد أو فرق تحاول كل منيا التفوق عمى اآلخرين في ميدان كل 
مقوماتو األداء الرياضي الفردي والجماعي، وبذلك يتم االستعداد لمقاومة المتنافسين باإلعداد والتدريب المنظم 

مستوى االداء الرياضي ويزيد التمتع بالناحية الفنية  والصحيح، ووضع عال لممستويات الميارية، وبذلك يرتفع
الجمالية ليذا الفن، وقد يكون ىذا المستوى موضوعا يمكن قياسو كما في القفز العالي والطويل، ويكون اعتباريا 

 3نسبيا كما في األلعاب الجماعية.
 :تنمية التطبع االنفعالي 

و ىي أول خطوة في سبيل النقد الذاتي وعالمة من عالمات إن معرفة الفرد أو الفرق لنواحي قوتو ونواحي ضعف
النضج االنفعالي كما يعتبر التحكم في النفس أثناء المعب وتقبل النتائج، ميما كانت بيدوء وعدم انفعال وخاصة 
عندما يرتكب احد الالعبين خطأ ضد أخر أو حينما يحاسب الالعب عمى خطأ يعتقد انو لم يرتكبو ويعتبر ىذا 

 . 4ة من عالمات النضج االنفعاليعالم
 
 

                                                           
 .689،ص  6988، بغداد،سنة 2اريخ التربية الرياضية،جمنذر ىاشم: ت - 1
 ، متعمقة بتنظيم الممارسة في الوسط المدرسي لممؤسسات التربوية.6993فيفري  23مؤرخة في  65تعميمة وزارية مشتركة رقم: - 2
 .65،ص6986، العراق، سنة األستاذ حسن شمتوت،حسن معوض: التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية، مطبعة دار الفكر العربي - 3
 .65األستاذ حسن شمتوت، نفس المرجع، ص - 4
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  :االعتماد عمى النفس 

ان ممارسة االعتماد عمى لنفس وكذلك الصفات الخمقية األخرى كتحمل المسؤولية وقوة اإلرادة وعدم اليأس واإلحراز 
نكار الذات كل ىذه مميزات وصفات واجب حضورىا وتوفرىا أثناء االندماج في لمقابالت  الرياضية عمى النصر وا 

 1المدرسية.
  :حسن قضاء الفراغ 

ان من اكبر مشاكل العصر الحديث كثرة وازدياد وقت الفراغ، وان قياس مدى قدم الدول حديثا مرىون بمدى معرفة 
 ابنائيم لكيفية قضاء اوقات فراغيم، والتنافس الرياضي يعتبر من اجع لوسائل لقضاء وقت الفراغ.

   المعب:تعمم قوانين االلعاب وتكتيك 
ىذا غرض عقمي اجتماعي فتفيم القوانين نصا وروحا ثم دراسة التكتيك سواء كان فرديا أو جماعيا يتطمب مقدرة 
عقمية وفكرية معينة اما التطبيق العممي ليذا التكتيك مع االلتزام بما تفرضو القوانين والقواعد يعتبر ممارسة 

 والقواعد والعمل في حدودىا وعدم الخروج من اطارىا العام.اجتماعية عمى احترام القوانين والموائح 
 
  :اكتساب الصحة البدنية والعقمية والمحافظة عمييا وتنميتيا 

لقد امست الصحة وفقا عمى خمو الجسم من االمراض، بل ىذه  قاعدة اساسية لمصحة فقط اما التعريف االم فيشمل 
عمى التكيف االجتماعي وتتطمب المباريات الرياضية ان يعمل الفرد صحة الجسم والعقل والنضج االنفعالي والمقدرة 

 بكل قواه الجسمية والعقمية والوجدانية في تكامل تنافس يؤدي الى توازن الشخصية.
والمباريات الرياضية بما فييا من انطالق وتعبير عن النفس وتعتبر مجال اإلفصاح عن المشاعر والعواطف، كما 

حيان تكون صمام أمان لشخصية الفرد من االنييار، فاشتراك الفرد مع فريق مدرستو يمثل ي أنيا في كثير من األ
 حد ذاتو االعتراف بذاتيتو وامتيازه.

  :التدريب عمى القيادة 
من المعموم أن لكل مجموعة قائد ولكل فريق رئيس، و تنص قوانين اغمب الرياضات الجماعية أن رئيس الفريق ىو 

النشاط الرياض الخارجي مواقف عديدة لممارسة 1ريق وىذه مسؤولية قيادية وتوفر مباريات الممثل الرسمي لمف
 2.اختصاصات ىذا المركز القيادي بما فيو من مسئوليات وسمطات وفي ىذا التدريب عمى القيادة

 الرياضي الالصفي الخارجي: النشاط أسس إعداد وتنظيم -1-4
بسائر أجزاء البرنامج، من حيث الواجبات التربوية وفي بعض دول العالم مفيوم النشاط الرياضي الخارجي  يكتمل

اغمب ىذه الدول توجد لو تحديات رياضية  يوجد تنظيم متقدم لمغاية إلدارة ىذا المون من النشاط بين المدارس وفي

                                                           
 .66األستاذ حسن شمتوت، نفس المرجع، ص - 1
 .66األستاذ حسن شمتوت، نفس المرجع، ص - 2
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ي يرى متخصصة في إدارة ىذا النشاط الرياضي المدرسي، ولكي نتيح فرص النجاح لمنشاط الرياضي الخارج
(، إن من أىم ىذه األسس التي يجب 682) أسس بناء التربية الرياضية،ص  الدكتور دمحم المحامحي في كتابو

 مراعاتيا ما يمي:
  مراعاة المرحمة السنية لمطالب عند اختبار لفرق الرياضية، حيث أن كل نشاط يتطمب خصائص بدنية

 وقدرات خاصة.
 ن ذوي األخالق الحميدة والمستوى المناسب في األداء، االىتمام مراعاة اختيار أعضاء الفرق الرياضية م

 بتحديد فترات لتدريب أعضاء الفرق الرياضية وبحيث ال يعوقيم التدريب عن التحصيل الدراسي.
   االىتمام بتوفير اإلمكانات الالزمة لنجاح النشاط، العمل عمى تكوين فرق رياضية في عدة نشاطات

 مى نوع أو نوعين من النشاط.متنوعة وعدم االقتصار ع
  االىتمام بضرورة احترام أعضاء الفرق الرياضية لمقوانين ولمروح الرياضية ولمقيم التربوية، تخصيص

 جوائز لمفائزين وألحسن فريق ميزوم وألحسن العب في األخالق.
فية والبرامج الالصفية، وفي ىذا السياق، يرى الدكتور عباس احمد صالح انو يجب أن يكون تنافس بين البرامج الص

 أي يجب أن يتدرب الطالب عمى ما تعمموه من الدرس،حيث أن النشاط الالصفي ييدف إلى أساسين:
  تنمية الصفات األساسية عند لطالب مثل القوة العضمية،السرعة، المطاولة، الرشاقة والمرونة،وىي صفات يمكن

 حيث ال يسعنا الدرس في المدرسة إلى تنميتيا. تنميتيا والتقدم بيا في النشاطات الالصفية
    ترقية الميارات الرياضية والنشاطات الالصفية، مجال كبير لترقية الميارات الرياضية والسيطرة عمييا حيث

 يوجد متسع من الوقت لذلك، وعمى ذلك يمكن تحديد األسس الرئيسية لمنشاطات الالصفية فيما يمي:
  درس التربية البدنية والرياضية وتتبع خطة متقنة عمى مدار السنة.أن تكون  مرتبطة بنشاطات 
 أن تيدف إلى تنمية الصفات البدنية  األساسية. 
 أن تيدف إلى ترقية الميارات واأللعاب الرياضية الموجودة في الخطة. 
 .أن تحضي بإمكانات تتالءم مع حم النشاط من مالعب ومدربين مؤىمين 
 1ب وان تحقق أىداف الرياضة المدرسيةأن تحقق ادني طموحات الطال. 

 
 أىداف النشاط الرياضي الالصفي الخارجي: -1-5

  إفساح المجال لمفرق المدرسية لمتنمية االجتماعية والنفسية وذلك باالحتكاك مع غيرىم من تالميذ
 المؤسسات والمدارس األخرى.

 .االرتفاع بالمستوى األداء الرياضي بين التالميذ 
 .إتاحة الفرصة لتعمم قواعد وقوانين األلعاب وكيفية تطبيقيا 

 
                                                           

 .229، ص6986عباس احمد صالح: طرق تدريس التربية الرياضية، الجزء األول، جامعة بغداد، - 1
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 1إعطاء الفرصة لتعمم القيادة التبعية وكذا االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية. 
 واجب المدرس اتجاه النشاط الرياضي الالصفي الخارجي: -1-6

 .اإلشراف عمى الفرق الرياضية في األنشطة المختمفة وتدريبيا 
  الزيارات مع المدارس المجاورة وبرمجة لقاءات رياضية ودورية معيا.تبادل 
 .التصميم التدريب واإلشراف عمى العروض الرياضية عمى المستوى المدرسي 
 2االىتمام بالنشاط الكشفي وخدمة البيئة المحمية. 

 مميزات النشاط الرياضي الالصفي الخارجي: -1-7
 .رعاية المواد الرياضية بالمدرسة من حيث صقميا وتنميتيا 
  الكشف عن األفراد الممتازين رياضيا حتى يكونوا ذخيرة فعالة يستخدميا المجال الرياضي في القطاع

 األصمي.
 .كفاءات صالحة لتمثيل الدولة في المباريات المحمية واإلقميمية والدولية 
 اء المباريات.إتاحة فرصة التدريب عمى القيادة أثن 
 .تنمية السموك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات بينيم وبين العبي الفرق األخرى 
 .تحقيق الشخصية الرياضية من الناحية البدنية والخمقية واالجتماعية والصحية 
 االرتفاع بمستوى األداء الرياضي لألفراد الممتازين.   
 وقوانين األلعاب المختمفة تعمم النواحي الخططية والميارية . 
 خمق نوع من التضامن الشريف بين المتعممين بالمدرسة لالشتراك الخارجي . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .37سابق، صدمحم عوض بسيوني، مرجع  - 1
 .68، ص6997محسن دمحم حمص: المرشد في تدريس التربية البدنية"منشأة المعارف، االسكندرية،  - 2
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 خالصة:
إن ميمات وأىداف النشاط الرياضي الالصفي بشقيو الداخمي والخارجي قد تعددت وشممت الكثير من النواحي التي 

فييا تنمية المواىب، القدرات البدنية، العقمية، والذىنية واالعتماد عمى النفس واكتساب الخبرات والتجربة  روعيت
وتعمم فنون األلعاب والمباريات وقوانينيا وبذلك اكتسب الطالب عمى القدرة والحفاظ عمى صحتو والمشاركة في 

الذىنية والبدنية يكون بذلك قد اكتسب ىذه الصفات  المنافسات وكيفية إدارتيا وتوجيييا مما يتناسب مع قابميتو
إضافة إلى العامل الحسي المتعمق بشيرتو كالعب عمى مستوى المدرسة وتطور مستقبمو الالحق في المنتخبات 

 الوطنية.
إال أن المالحع، أن مثل ىذا النشاط بكافة جوانبو تفتقر إليو مؤسساتنا التربوية إذ لم توضع أىداف وال أغراض 

 ومستمزمات يكون المرجو منيا تنمية الطالب بدنيا وذىنيا وترقية المدرس إلى مرحمة التدريب.
إن افتقار المنيج إلى ىذا النشاط إضافة إلى عدم وجود الحوافز المادة من ترقية وعالوات لممدرسين من جية، وعدم 

ي كافة الواليات سواء كانت داخمية أو خارجية تنظيم لدورات المدرسية والمشاركة الفعالة لجميع المؤسسات التربوية ف
 أفقدت ىذا النشاط مضمونو الحيوي األساسي، وىذا يدعو الباحث إلى التساؤل عن سبب ذلك.
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 تمهيد:
خوتو ومختمف األقارب واألصدقاء    وينظم  إن أول موقف اجتماعي لمطفل في محيط أسرتو والدتو أوال، ثم والده وا 

إلى جماعة المعب سواء خارج المنزل أو داخمو وتعرف األسرة جميع األفراد الذين يرتبطون بيا ارتباطا وثيقا 
لمجماعة األولية، وتتميز ىذه الجماعات بتكرار العالقات التي تسمى أحيانا وجيا لوجو، رغم انو قد يعرف جماعة 

سبل أخرى عديدة من حياة الجماعة ويمكن فتح أمامو فصمو ومجموعات أخرى داخل الفصل وكمما كبر الطفل ت
القول بوجو عام أن الطفل يبدأ بازدياد التفاعل االجتماعي في تعمم دوره في الجماعات المختمفة بكل ما فييا من 

 أنماط سموكية وقيم واتجاىات.
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 تعريف التفاعل االجتماعي:-2
تجعل  في عممية متبادلة األشخاصمجموعة من  أو، أو أخر سموك شخصبالتفاعل االجتماعي التقاء  يقصد   

 كال منيم استجابة لسموك األخر ومنبيا ليذا السموك في الوقت نفسو.
فالتفاعل االجتماعي عممية رتب طبيا أفراد المجتمع بعضيم ببعض ارتباطا عقميا وعاطفيا وثقافيا، بحيث يرضى 

 .1كال منيم عن سموك األخر في إطار سموكي عام مقبول من الجماعة
 .فعيا"عقميا ودا يعرف"سانون" التفاعل االجتماعي بأنو: "العممية التي يرتبط بيا أعضاء الجماعة بعضيم مع بعض

الناس  مختمفة فادا عمل بأشكالوالتفاعل يحدث  2في الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابو ذلك
ذا تنافسوا وصار ىناك صراع بين بعضيم والبعض األخر سب معا في يل تحقيق ىدف ما أصبح ىذا تعاونا وتوافقا وا 

 .3ىناك تعارضا
 مفهوم الجماعة: -2-1

 توجد بينيما عالقة سيكولوجية صالحة". أكثر أواك "شخصان نى نأيعرف "كريتش" و"وكرتشفميد" الجماعة ب   
يعرف "بيكومب" الجماعة بأنيا: "شخصان أو أكثر يشاركان بالمعايير المتصمة بموضوعات معينة وتشابكا وثيقا" 

ضيم البعض في معايير معينة، ويستطيع أن أي أن في نظره ال تقوم الجماعة إال إذا كان عدد األفراد يشارك بع
 .4يتوقف كال منيم سموك األخر توقعا واضحا إلى حد كبير أو قميل

بينيم تفاعل  فأكثراثنين  األفرادكال" : " الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة من أكذلك يعرفيا "فيماك     
ساللة  أواالتصال الرئيسية وعالقة مرتبطة قد تكون جغرافية  أداةبوجود المغة وىي  اإلنسانيةاجتماعي في الجماعة 

 وحدة العمل". أواقتصادية  أو
مكاناتيم االجتماعية     5.الشعور بالنوع والشعور باالنتماء إلى وحدة ويتخذ فييا األفراد وأدوارىم وا 

اجتماعية تنمو لفترة من الزمن  فرد تتكون فييا عالقات من ألكثرالجماعة ظاىرة اجتماعية بشرية  أننجد  حيث 
لتحقيق غرض من أغراض معينة، فيي من حيث العدد أكثر منفرد يكون صغيرة كاألسرة أو كبير كفريق كرة الدم أو 
اكبر كجماعة الفصل فالتعاون يزيد من استمرار الجماعة وتماسكيا والصراع والتنافس إلشباع حاجات اإلنسان 

 .6األساسية
 
 

                                      
  .602،ص 6991 دار الجيل، بيروت، سنة ، 2ط عمم االجتماع التربوي، :إبراىيم ناضر - 1
 .691،ص6999، دار الشروق،6ط ,عمم االجتماع التربية :عبد هللا الرشدان - 2
  .690 ،ص6991ىرة،ادار الفكر العربي، الق ,البدنية والرياضية المدرسية ةالتربي :الخولي واخرون  امين انور - 3
 .21-22ص  دار الفكر العربي، ,مدخل عمم االجتماع الرياضي :خير الدين عويس - 4
 .16، ص6999، مكتبة اإلشعاع الفني، سنة6لعالقات العامة في ت.ب.ر، ط :حسن الشافعي وآخرون  - 5
  .20سابق،ص خير الدين عويس، مرجع- 6
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 الجماعة:ديناميكية  -2-2
 :ديناميكية تعريف -2-2-1

الجماعة ىي عبارة عن مجموعة من المثيرات واالستجابات التي تحدث داخل الجماعة وتتفاعل ىذه     
ذلك من انفعاالت وسموك بين  االستجابات والمثيرات مع بعضيا في المواقف المختمفة التي تمر بيا الجماعة،وما

األفراد بعضيم ببعض أو بين الفرد والجماعة فيي إذن عبارة عن دراسة تيتم بدراسة الوظائف الداخمية لمجماعة 
 1.والتي تضم عددا من األفراد

نو في نفس الوقت الذي يصدر فيو السموك أنتصور  أنالصورة الديناميكية لمجماعة البد  أذىانناولكي تكتمل في  
نيافي الجماعة كميا  األفراديا من باقي  متعددة من لسموك أنواع أيضالمفرد تصدر فيو  قة يدور فييا التفاعل تبو  وا 

سموك يصدر مناي افردىا  يكون بمثابة مثير لبعض  أي أنبين عناصر متعددة والذي يحدث داخل الجماعة وىو 
 واستنكار.إىمال  ن لو استجابة متفاوتة وقد تكون مختمفة فبعضيا استحسان وبعضيابو يفيستج األعضاء

 الحياة الجماعية. طبيعة إلىديناميكية الجماعة لمصول  البحث في إن
تكوين  عمم النفس االجتماعي الذي يحدث في " ذلك الفرع من بأنيا:" عمم ديناميكية الجماعة bonnerعرف "   

، ولكن نتيجة آليةيتغير بصورة  التوجيو وال تتكون الجماعة وال ووظائفيا بحيث تصبح ذاتية الجماعةوفي تغيير بناء 
حاجاتيم، فالجماعة الديناميكية في عممية مستمرة من عادة بناء  إشباع في حل مشكالتيم وفي أعضائيالجيود 

 ويقصد حل المشكالت المشتركة. أعضائياوالتوافق بعد التوتر بين 
 لتعاون:ا -2-3
 التعاون: تعريف-2-3-1

، ويرجع الفضل ون ممارستيا محببة لدييمكفت األفرادلعمميات االجتماعية المجمعة التي تجمع ايعد التعاون من    
ووحدة األىداف تؤدي باألفراد إلى التعاون  في ترويض األفراد إلى األسرة أوال ثم البيئة الخارجية الن وحدة المصالح

لتحقيق المصمحة المشتركة والخير العام، ويرى بعض عمماء النفس أن التعاون عممية اجتماعية غير انو يستجيب 
مع بعض الدوافع الفطرية لكامنة في الطبائع اإلنسانية وقد اثبت ادم سميث أن و لو انو مسير بدوافع المصمحة 

 .2النظام الطبيعي يوحي إليو تحقيق مصمحة اآلخرين وىو بصدد تحقيق المصمحة الشخصية غير أن
من الناس فمن سمات المجتمع انو مستقر  ومتوازن كما تتاح لو فرص النمو والتطور  أشكالالتعاون يطمق عمى 

 عمى عكس المجتمع المتصارع، وليذا فان التعاون ظاىرة اجتماعية تجد مداىا القيمي لدى التربويين.
الرياضية ىي ثمرة لمغاية لتحقيق التعاون واكتسابو لمممارسين فمجمل االنجازات تقدم األنشطة الرياضية ظروف ثرية 

 التعاون بين الالعبين فيما بينيم.
 ومن ىذا يمكن أن نميز قسمين من التعاون ىما:

                                      
 .21-22ص , نفس المرجع خير الدين عويس: - 1
 .96،ص 6991ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  ,عمم النفس االجتماعي:دمحم مصطفى زيدان  - 2
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 :ىو أن يختار الفرد الجماعة التي تناسبو. التعاون االختياري 
 :وىو التعاون الذي يقوم عمى التعاطف واليدف المشترك، مثل التعاون في األسرة. التعاون اإلجباري 

 التعاون: أنواع -2-4
 التعاون المباشر: -2-4-1

جميع مظاىر النشاطات التي يقوم فييا الناس معا بأعمال متشابية أو باالشتراك في عمل  يندرج تحت ىذا النوع   
 شيء واحد.

 اشر:المبالتعاون غير  -2-4-2
معا بأعمال غير متشابية بغية تحقيق غاية  يندرج تحت ىذا النوع جميع مظاىر النشاطات التي يقوم فييا الناس   

 1.واحدة
 ضرورة التعاون: -2-5

  إن لو دورا ىاما في عممية البقاء ويتضح ذلك في حياة الفرد في تعاممو مع المحيطين بو ميما كانت
 درجتو.

 يعتبر التعاون ضروريا وىاما لنشوء وتكوين الشخصية . 
  وتقدم األسرة إذ تنتمي ىذه األخيرة الشعور االجتماعي داخميا وتدفع أفرادىا إلى العمل سويا بفعاليات

 مشتركة.
 متضاربة وأىدافالتكامل بالرغم من وجود جماعات بثقافات متباينة  التعاون داخل الجماعة يساىم في . 
 والعطاء  األخذ أسموبفيتعمم الفرد  اآلخرينحب  إلىوحاجتو  واألمنحاجات الفرد مثل التقدير  إرضاء

 2آخرين.في سبيل ىدف مشترك مع  والعمل
 
 أهداف التعاون الرياضي: -2-6

عن طريق  في المجال الرياضي لو عدة أىداف يساىم فييا جميع أفراد المجموعة ويسعى لتحقيقيا التعاون    
والحركات  األنشطةفي  األفرادالرياضية وبفضميا يتشجع عمى دخول جميع  واألنشطةالمشاركة في كل المجاالت 

 نذكر ما يمي: األىدافالرياضية ومن بين ىاتو 
  المشاركين ضمن النشاط الرياضي. األفرادبين جميع  اآلراءتبادل 
 الرياضيين. األفرادكل  العالقات الوطيدة التي تخدم إنشاء 
 افل االجتماعي.من التضامن والتك أحسن نظام إقامة 

                                      
 .219عبد الو الرشدان، مرجع سابق،ص - 1
 .209ص  ،6991، بيروت دار الجبل، سنة  2ط عمم االجتماع التربوي،:إبراىيم ناصر - 2
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  المحافظة عمى دخول كافة األفراد في األنشطة والحركات الرياضية وزيادتيا وتنظيم التظاىرات والمنافسات
 ذات طابع رياضي.

 الرياضية. األندية تحضير شباب رياضي لتمكينيم من المشاركة ضمن المنافسات والظاىرات وبالتالي في 
 .المحافظة عمى الخمق الرياضي 
 روابط والعالقات بينيم األفراد وتكامميم داخل المجموعة.تسييل ال 
 .الحث عمى تماسك األفراد وتكامميم داخل المجموعة 
 1.توجيو التالميذ إلى الطرق التي تؤدي بيم إلى العمل األخالقي في شتى لميادين خاصة الميدان الرياضي  

 
 مبادئ التعاون: -2-7

لمجماعة، ولكي تكون ىناك  والقوة والطاقة التي تسيم في بقاء العضويةيتضمن مفيوم التعاون معاني النشاط    
عالقة ايجابية مثمرة تعود عمييم بالنتائج الحسنة تتكيف ومتطمباتيم فالبد ليؤالء األعضاء من مبادئ وقوانين 

 :يسيرون عمييا أو يعممون عمى خمقيا عن طريقة العالقات المختمفة ومن بين ىذه المبادئ نجد األتي
  مبدأ تماسك الجماعة:  -2-7-1

لمجماعة وكما عرف األفراد استمرار عضوية  إليياإن تماسك الجماعة تعبير لفظي عن الظاىرة التي يعود    
 .2الجماعة من اجل عضويتيا يبقوا في كيل لؤلعضاءنتاج القوي المحركة  أوالمجال الكمي  بأنو"فيستنجر" التماسك 

 :مبدأ االشتراك -2-7-2
المجموعة يوفر  أفراديعتبر االشتراك وظيفة ىامة في المجتمع تساىم في تحقيق تكاممو واستمراره، فمثال اشتراك     

 المسعدة واالقتصاد في الجيد والوقت.
 :تكامل الجماعة -2-7-3
 والتنظيم.تحطيم ىذا البناء  إلىوالمؤثرات الخارجية التي تيدف  الجماعة لكل الضغوطات أفرادوىو مدى مقاومة  
 مبدأ العدالة: -2-7-4
نفس الفرص التي تتاح لؤلفراد اآلخرين  تتاح لكل فرد أنمن خالليا يجب  األفرادتحقيق العدالة ضروري لكل  إن 

  3.لتقسيم اإلدارة واألعمال
 :الحرية مبدأ -2-7-5
فسح المجال ألفراد  أوالجماعة، ونقصد بالحرية ىي درجة الطالقة  أوتعني تشكيل الروح المعنوية لدى الفريق     

 4.في وجود العوائق والمؤثرات التي تعطل حركاتيا أىدافياالجماعة لمتحرك نحو تحقيق 

                                      
 .220ص  دمحم مصطفى الشعيني:دراسات في عمم االجتماع, بدون سنة،- 1
 .690 امين انور الخولي، مرجع سابق،ص- 2
 .221مصطفى الشعيني، نفس المرجع،ص - 3
 .221مصطفى الشعيني، نفس المرجع،ص  - 4
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 المجال الرياضي: نافس فيتال -2-8
 مفهوم التنافس: -2-8-1

عممية منشطة لمقوى واإلمكانيات اإلنسانية ما دام في  افس مظير من مظاىر التفاعل االجتماعي،وىونالت    
الحدود المعقولة، أما إذا خرج عن حدود انقمب إلى الصراع وىو يتولد من التعاون ليذه العممية ىي المجال التنافس 
ومبعثو، فقد يكشف ميدان العمل بعض القدرات  والمميزات الخاصة، ويستطيع الفرد بفضل ذلك أن يضع نفسو 

 1.سبة لآلخرين من حيث الكفاءة واالستعداد وحسب تقديربالن
ويكون التنافس جيد ومفيد إذا كان موجيا لتنمية الميارات والقدرات وتييئة الظروف الكافية لتقديم العمل فقد تكون 

 المنافسة مباشرة يشعر بيا كممن الفرد المنافس والمنافس لو وقد تكون غير مباشرة ال يشعر بيا الفرد.
لتنافس قد يأخذ أشكاال عديدة، إما أن يكون سمبيا تسوده اليمجية والعنف وىذا يؤدي إلى تدمير وتقيقر الجماعة، وا 

ما أن يكون ايجابيا وبناءا يؤدي إلى التقدم والتطور.  2وا 
ح يعتبر التنافس داخل حصص التربية البدنية والرياضية، ذلك النشاط الترفييي اإلرادي الذي ييدف إلى تفت   

منظما  شخصية التمميذ وتييئتو بدنيا وانفعاليا...، والذي يدفع الفرد إلى اإلبداع لتنمية المواىب الخاصة ولذا نجد
عمى شكل نشاطات بدنية ورياضية في الوسط المباشر وعمى أساس برامج تحفيزية وتطبقيا المؤسسة داخميا وفيما 

 بينيا)بين المؤسسات التربوية(.
 
 التنافس الرياضي كعممية تفاعل اجتماعي: -2-9

لقد دأب الباحثون عمى تعريف المنافسة بشكل عام، من خالل وصف عممياتيا وتحقق المنافسة عندما يكافح    
 اثنان أو أكثر في سبيل شيء ما أو لتحقيق ىدف معين.

 إلى باإلضافةع بروح المنافسة وحدتيا والتي منيا االستمتا أىدافوالخسائر في المنافسة قد يحقق أن يرى  وىناك من
 البدني. بذل الجيد

باىتة، وال يثير  البدنيةانتشار الدافعية ففي المدارس تصبح التربية  في واضحابشكل عام تمعب المنافسة دورا     
 أكثرنافسة الدروس التي تتسم بالم التالميذ يتفاعمون مع أنولقد لوحظ  المنافسة ما افتقدت عنصر إذاحما التالميذ 

تتم في جو يتسم بالمنافسة ولذا يجب  أنتعاون كتفاعل اجتماعي من الفضل ليا لتعمم ميارات ا إنمن غيرىا، كما 
 3من القيم االجتماعية المقبولة مثل التنافس بنبل وشرف ونزاىة. بإطارتحاط  أن
 
 
 

                                      
 .41دمحم مصطفى زيدان، مرجع سابق،ص - 1
 . 299  إبراىيم ناصر، مرجع سابق، ص - 2
 .201-692امين الخولي، مرجع سابق،ص  - 3
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 شروط المنافسة الرياضية: -2-11
االجتماعي الصحيح وربطيا من خالل  إطارىاالقدرات في  إبراز إلى المنافسة كنشاط تحفيزي يدفع بالتنافس و إن

قوانين األلعاب وقواعد التنافس وااللتزام بالموائح، والشروط المختمفة لضمان السير القيمي لمرياضة مثل  اإلطار
 الحسن لممسابقات، ومن بين ىاتو الشروط نجد:

 وان وأنواع العنف التي تؤدي إلى الصراع والتشاحن.تجنب كل أل 
 .اشتراك جميع األفراد في األنشطة والمسابقات ذات الطابع التنافسي 
 .ان يكون التنافس بين جماعتين أو أكثر 
  تيجة النيائية بكل روح رياضية.نيتقبل المتنافس ال أنبعد انتياء المسابقة يجب 
  التربية البدنية والرياضية. دافأىيمارس حسب ما ىو مسطر في  أنيجب 
 تحضر لو كل الظروف، الميادين،الحكام، الوسائل،..الخ. أن 
 التنافس الرياضي: أهداف -2-11

المجتمع في حركة ديناميكية دائمة ومستمرة  أفرادتجعل ألنيا ضرورة اجتماعية البد منيا،  عممية التنافس إن   
إلى تخمق لنا مجتمع متماسك من جميع الجوانب وتدفعو  أننيا أايجابية التي من ش أىدافتحقيق  إلىوتسعى 

 نذكر: األىدافالتطوير، البحث، التجديد، االبتكار، ومن  االستمرار في
   سميم طريق تنافس االجتماعي لكافة الشباب عن واإلدماجالتييئة التربية. 
  الحديثة.األفراد لمتأقمم مع المستجدات  التوعية والتيذيب في سموكيات 
  .براز المواىب والقدرات الرياضية الخفية  المساعدة الكاممة عمى كشف وا 
  .بموغ التفوق في جميع الميادين من اجل ضمان التأىل والفوز 
  .خمق جو رياضي يسوده التفاىم والحركة والنشاط والحيوية طيمة فترات األداء 
   والرياضية.تنظيم وتطوير كل الممارسات والنشاطات الدنية 
  .تنظيم وتطوير وتدعيم جميع األلعاب والنشاطات ضمن االختصاصات الرياضية 
  .تعزيز وتطوير جميع األلعاب 
  .تجنب جميع أنواع الركود الحركي الذي من شأنو عرقمة مشاركة الرياضيين في النشاطات والمسابقات 
 ية.حقيق نتائج رياضية جد مرضية تتوافق ومتطمبات الحياة الرياضت 

 التنافس الرياضي: أشكال -2-12
 إن الحالة التي يصل إلييا الرياضي خالل المنافسة نميز منيا شكمين ىما:   
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 التحمس التنافسي: -2-12-1
ىو عبارة عن الحالة التي يصل إلييا الرياضي في المحظة التي تكون فييا كالمنافسة او المسابقة الرياضية عمى    

حالة الشعور  وية فيحييعيشو الرياضي كحالة خاصة يكون فييا تدفق الطاقة ال أنس التنافسي يمكن ا، فالحمأشدىا
 1بالقوة.

ىذه الحالة ال تدوم طويال، حيث انيا توافق  أنالصعاب غير  أعظميكن الرياضي قادرا عمى تخطي  هففي ىذ
 جد الرياضي كل طاقاتو لتحقيق الفوز.المنافسة حيث ي أثناءمميئة بالمسؤولية  المحظات الحاسمة التي تكون 

 التشاحن التنافسي: -2-12-2
 إزاحةالعمل عمى  أوقد يبمغ حد التدمير  ما خرج عمييا اتخذ شكال عنيفا فإذاإن لمتنافس حدود تقررىا القوانين،    

 أننون عن المتعاونون حيث حالصراع، ويختمف المتشا أو، ويطمق عميو اصطالحا التشاحن األخر الطرف
 .األطرافمتبادل وىو ينتيي بغمبة احد  وخوفلما بينيم من خشية  األخرنين يياجم كال منيم حالمتشا

 العالقة بين التنافس والتعاون: -2-13
" إلى أن مواقف الحياة شت"دوي أشارواحد فكما  أنوسموكيات التنافس في  في الرياضة تمتزج سموكيات التعاون    

لمغاية لما يمكن اعتباره تنافسا خالصا وتعاونا خالصا، فاغمب التفاعالت االجتماعية تشتمل عمى أمثمة ضئيمة 
تتضمن بعض السموك بعض السموك المتمركز حول ىدف غير أن نفس ىذا الفرد يشتمل عمى مجموعة مركبة من 

 2األىداف المتوسطة والفرعية، مما يشجع الفرد عمى أن يتداخل لديو كل من التنافس والتعاون.
إذ ىما عمميتان متكاممتان ومترابطتان، حيث يساعد عمى توطيد العالقات واستمرارىا داخل المجموعة، وكذلك 

 .   ي إلى تفكيك وتصدع نظام المجموعةتجعميا تقاوم المؤثرات الخارجية التي من شانيا أن تؤد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 200امين الخولي، مرجع سابق،ص  - 1
 .206سابق،ص أمين أنور االخولي، مرجع - 2
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 خالصة: 
الناشئ ليصبح  وا عدادإن عمميات التفاعل االجتماعي ضرورة أساسية في مفيوميا، فيي تساىم في بناء       

ويحمل قواعد ونظم وعادات تساىم  المجتمع الكبير أنشطةيتحمل مختمف المسؤوليات ويشارك في  مواطنا صالحا،
 .اآلخرينشخصيتو، مما يساعد عمى التأقمم واالنسجام مع  إثراءفي 

اكتساب سموك تعاوني  إلىاك والتواصل داخل الجماعة يساعد عمى تنمية العمميات االيجابية التي توصمو االحتك
القدرات والميول ويمكنيم  إلظيار لؤلفرادالجماعة ويفسح المجال  تقوية إلى، الشيء الذي يؤدي بالفرد أىدافويوحد 

والفوز ويقدم مجاالت واسعة لممشاركة في نشاطات  من االبتكار فيزرع في المجتمع الروح الجماعية وحب التطمع
 المجتمع.
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 تمهيد:
تغيرات عمى  ىي المرحمة التي تحدث فييا عدةساسية في حياة الناشئ وأصعبيا و تعتبر المراىقة من المراحل األ

لعاطفية التي تجعمو ا التقمباتتصف ىذه المرحمة بالنمو السريع وبعض صفات االندفاع و تكثير من المستويات و 
التربية أىمية كبيرة لدراسة ومتابعة ىذه المرحمة. أما في فصل ىذه توتر. وليذا أعطى عمماء النفس و الكثير القمق و 

التغيرات و  الدراسة، سنحاول اإلشارة إلى بعض التحديدات التي قدميا المختصون ثم نتطرق إلى بعض مظاىر النمو
لتي بعض العالقات ااسة المشاكل التي تحدث لممراىق و بعد ذلك نتناول در الجنسين و يشيدىا المراىق من كال التي 

تو. وفي األخير، سنسمط الضوء  المدرسة ثم المجتمع في حد ذاتتكون بينو وبين بعض لبنات المجتمع كاألسرة و 
 ىذه المرحمة. نقوم بعرض خصائص التمميذ المراىق فيونولي االىتمام لممراىقة ومرحمة التعميم الثانوي و 
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  : تعريف المراهقة -3
ال التدريجي، نحو النضج ( عمى المرحمة التي يحدث فييا االنتقAdolescenceيطمق اصطالح المراىقة )        

 .1بمعنى اقترب -راىق-النفسي. أما أصميا المغوي يرجع إلى الفعل> البدني والجنسي والعقمي و 
 القاموس المحيط من معاني )راىق( ما يمي>جاء في        

 .2دخل مكة مراىقا ... أي آخر الوقت حتى كاد يفوتو التعريف أي الوقوف بعرفةراىق الغالم أي قارب الحمم، و  
 البنينتصل بالفرد إلى اكتمال النضج  وىي تمتد عند البنات و  يمكن القول بأن المراىقة ىي المرحمة التي       

 .3ىي بيذا المعنى تمتد من البموغ إلى الرشد...الفرد إلى الواحد والعشرين و حتى يصل عمر 
تقريبا و تنتيي في سن النضج أي  35يعرفيا البعض بأنيا مرحمة النمو التي تبدأ في سن البموغ أي في سن       

تصل إلييا الفتاة قبل ثامنة عشر أو العشرين من العمر وىي سن النضوج العقمي واالنفعالي واالجتماعي و حوالي ال
 .4أكثر شموال من البموغ الجنسي ألنيا تتناول كل جوانب شخصية المراىقأوسع و  و عامين وىيالفتى بنح

 >مظاهر النمو في مرحمة المراهقة - 3-1
ر عمى المستوي ىي مظاىطرأ عمى الفرد في ىذه المرحمة  و تغيرات تميز مرحمة المراىقة بعدة مظاىر و تت      

 الرشد.مرحمة الطفولة إلى مرحمة النضج و االجتماعي بحيث تنقل الفرد من والعقمي و  الجسمي
 مظاهر النمو الجسمي: -3-2

يعتبر خطوة نحو اكتمال جسمية دليل عمى نضج الجسم الذي تظير عند المراىق مظاىر وتغيرات عضوية و       
الوزن في السنة قد يصل ىق من حيث الطول و ة في نمو المرا التغيرات> السرعشخصيتو، ومن أول ىذه المظاىر و 

إلى ضعف متوسط نموه في أواخر مرحمة الطفولة  كما يزداد نمو حجم قمبو، بينما، يفوق نمو عظامو نمو 
مظاىر النمو تغير شكل الحنجرة  منالراحة. و إلى التعويض بالغذاء و حاجتو العضالت، األمر الذي يجعل جسمو و 

في ىذه المرحمة تصل البنات إلى أقصى طولين و تكون األعضاء التناسمية نموا سريعا. و نمو وتغير الصوت و 
سبب ىذا أكثر عندىم من كمية الدىون... و  كمية النسيج العضميوبية وحجميا أكثر و العظام عند الذكور بأشكال ن

 .5الصنوبرية فتور بعضيا مثلع إلى نشاط بعض الغدد النخامية والتناسمية و التغيير الجسماني راج
 مظاهر النمو العقمي: -3-3

التباين األمر الذي يعد الفرد لمتكيف نحو التمايز و إن الحياة العقمية المعرفية لممراىق تتطور تطورا يأتي بيا       
الصحيح ببيئتو المتغيرة، إذ في ىذه المرحمة يصبح المراىق قادرا عمى استخدام المفاىيم الموجودة فيما يسمى بمرحمة 

                                                           
 .9:م، ص  6:;3عبد الرحمن عيساوي، "معالم عمم النفس"، دار النيضة العربية، بيروت،   1
 .74، ص 7:;3، المطبعة الجديدة، دمشق، 4سميمان مخول، "عمم النفس و المراىقة"، ط  مالك  2
 .475م، ص  97;3فؤاد البيي السيد، "األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلى الشيخوخة"، دار الفكر العربي، القاىرة،   3
 .85م، ص  4222الجامعية، بيروت،  عبد الرحمن العيسوي، ""التربية النفسية لمطفل و المرىق"، دار الراتب  4
 .93م، ص  3:;3، 4صالح عبد العزيز، "التربية و طرق التدريس"، جار المعارف، مصر، ط  5
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دراك النسبة وبناء النتائج... و الفكري حيث يس التصور القبمي أو ياس المنطقي القتطيع استخدام الرمز في التفكير وا 
 .1االحتماالت فتصبح المراىقة بداية التفكير الراشد لمفردفيم النظريات و وجية النظر المقابمة و  قبولو 
 يمكن تمخيص مظاىر النمو العقمي أو المعرفي لممراىقة في ىذه النقاط>و 

 .ينمو خيالو نموا خصبا 
 .ينتقل خيالو من المحسوسات إلى المجردات المعقوالت 
 اإلدراك المنطقي. استعمالو الرموز في التفكير و 
 .اعتماده عمى الذاكرة و الحفظ اآللي 
  اإلطالع.ميمو إلى القراءة و 

 مظاهر النمو االجتماعي:  -3-4
تتسع آفاق في مرحمة الطفولة فينمو الفرد وتزداد و  شموال عنوماعية لمفرد بأنيا أكثر اتساما و تتميز الحياة االجت

 .2«تستمر عممية النشأة االجتماعيةاالجتماعية لتتابع مراحل النمو و عالقاتو 
إن من أىم مظاىر النمو االجتماعي لممراىق النفور من كل أشكال السمطة األبوية أو المعمم في حين تراه ينصاع 

ة تعتبر الحياة االجتماعيالذي يبين أىمية دراسة الجماعة وطرق تشكميا. و ألوامر الجماعة التي ينتمي إلييا األمر 
من خالل ممارسة ن حين إلى آخر بمبرر وبدون مبرر. و ثوراتو التي تحدث مبعض انفعاالتو و مصدرا المتصاص 

ديو "اإلدراك بحقوقو وواجباتو ويخفف نوعا ما من أنانيتو ويقترب بسموكو من معايير الناس الحياة االجتماعية ينشأ ل
 ستغالل. لذلك كان البد من استغالل روح التعاون أحسن ا، ويتعاون معيم في نشاطيم

الرياضي يعتبر أحد أىم مظاىر النشاط الجماعي اليادف فيسعى مربي التربية البدنية والرياضية النشاط البدني و 
لممراىق أن يرتفع خير زز فيو روح المنافسة الشريفة". و لخمق الجو المالئم من خالل اقتراح النشاط المناسب التي تع

ه مع األوضاع االجتماعية، فيتحول من المنافسة الفردية إلى المنافسة أساليبيا حتى تستقيم أمور بأن المنافسة و 
 .3ما تنطوي عميو ىذه الروح من تعاون بين أفرادهة التي تييمن عمييا روح الفريق و الجماعي

 مشاكل المراهقة: -3-5
 المشاكل االنفعالية: -3-5-1

ىذا االندفاع االنفعالي ليس فعاليتو وحدتيا واندفاعيا و اىق يبدأ واضحا في عنف إن العامل االنفعالي في حياة المر 
شعوره بأّن جسمو ال يختمف سمية فإحساس المراىق بنمو جسمو و أساسا نفسيا خالصا بل يرجع ذلك لمتغيرات الج

 الخجل أحيانا أخرى من ىذا النمو الطارئ. حياد و بالجال ىذا يقوده لالفتخار أحيانا و عن أجسام الر 

                                                           
 .75محمود حمودة، "الطفولة و المراىقة )المشكالت النفسية و العالج"، مصر، ص  1

 .59م، ص  93;3ريف"، دار المعارف، مصر، ميخائيل خميل عوض، "دراسة مقارنة في مشكالت المراىقين في المدن و ال  2
، 4223 – 4222سنة، تحت إشراف> لزعر سامية،  42 – 39جوادي خالد، مذكرة الماجستير> العالقات االجتماعية داخل حصة ت.ب.ر لممرحمة ما بين   3

 .62 – ;5ص 
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ب منو أن يكون رجال في التي تتطمرحمة الجديدة الني ينتقل إلييا و بوضوح خوف المراىقين من ىذه المكما يتجمى 
 .1سموكاتوتصرفاتو و 

 المشاكل النفسية: -3-5-2       
لتسرع في اتخاذ القرارات. والمراىق االحاصل عن الخجل و  الكبتنفسية لدى المراىقين عن التوتر و تنجم المشاكل ال

فينشأ عن ذلك في نفسو اإلحباط والشعور  المدرسية،الحرية والتممص من الواجبات والسمطة األسرية و يميل إلى 
قد يجمب بغض النظر عن صالحيا أو ضررىا. و الضياع فالمراىق يعتبر في المجتمع تنقص من قيمتو باليأس و 

رىا اعات داخمية مكبوتة قد يظيالمراىق بتصرفاتو الكثير من المتاعب ألسرتو أو مجتمعو لذلك فيو يعيش في صر 
قد تؤدي ىذه ب عمى الجميع االعتراف بشخصيتو و التقاليد، فيو يعتقد أنع يجأحيانا التمرد عمى األعراف و 

 االنعزال أو إلى السموك العدواني.كتئاب و القير فيؤدي بو إلى االات النفسية إلى اإلحساس بالذنب و الصراع
 المشاكل االجتماعية: -3-5-3

اإلحساس بأنو يكولوجية مثل الحصول عمى مركزه ومكانو في المجتمع و اكل المراىقة تنشأ من االحتياجات السإن مش
المجتمع كمصادر من مصادر السمطة طار سوف نتناول كال من األسرة والمدرسة و فرد مرغوب فيو، وفي ىذا اإل

 االجتماعية عمى المراىق.
 
 األسرة كمصدر سمطة: -3-5-4
عندما تتدخل األسرة في شأنو رحمة من العمر يميل إلى الحرية والتحرر من عالم الطفولة و المراىق في ىذه الم إن

جد أن احتقارا لقدراتو. كما أنو ال يريد أن يعامل معاممة الصغار, لذا نتبر ىذا الموقف تصغيرا من شانو و فإنو يع
لم يعد يتقبل كل ما يقال لو بسيولة. ىذا ما و راء وأفكار ل ما يعرض عميو من آنقد كالمراىق يميل إلى مناقشة و 

ثالو أو تكون نتيجة الصراع إّما المتشخصية المراىق تتأثر بالصراعات والنزاعات الموجودة بينو وبين أسرتو، و يجعل 
 .2عدم استسالموتمرده و 

 
 المدرسة كمصدر لمسمطة: -3-5-5

سمطة المدرسة تتعرض لثورة فييا المراىقون معظم أوقاتيم  و إن المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية التي يقضي      
المراىق. فالتمميذ يحاول أن يتمرد عمييا بحكم طبيعة ىذه المرحمة من العمر، بل إنو يرى أن السمطة المدرسية أشد 

 .3من السمطة األسرية
 

                                                           
 .95 - 94ميخائيل خميل عوض، مرجع سابق، ص   1
يسانس> اإلعالم الرياضي المتمفز و أثره في اختيار المراىقين لمرياضات الفردية، دالي إبراىيم جامعة الجزائر، حشاشي عبد وابد رضا، بمقنيش دمحم، مذكرة ل  2

  .:5م، ص  4223 – 4222الوىاب، 
 .;5وابد رضا، بمقيش دمحم، مرجع سابق، ص   3
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 المجتمع كمصدر لمسمطة: -3-5-6
المراىق أحد ىؤالء اتو االجتماعية التي البد منيا و ينيض بعالقيريد أن يحقق النجاح االجتماعي و إن كل فرد      

اىق يكون المر ن لو... و أن يشعر بتقبل اآلخرييجب أن يكون محبوبا من اآلخرين وأن يكون لو أصدقاء و األفراد... ف
ننا نالحظ مقاومة وثورة و كفرد بانتمائو إلى المجتمع ويحقق استقاللو  تمردا من المراىق إدا ما أعيقت ىذه وفرديتو، وا 

 .1الرغبات من أي سمطة...
 
 أقسام المراهقة: -3-6
 المراهقة المبكرة: -3-6-1

تبدأ المظاىر المرحمة يتضاءل السموك الطفولي و في ىذه سنة و  36إلى  34ىذه المرحمة من  تمتد         
ال شك أن من أبرز مظاىر النمو في ىذه المميزة ليذه الفترة في الظيور و االجتماعية االنفعالية، و الجسمية، العقمية، 

 .2المرحمة ىو النمو الجنسي
الصفة عاطفي والمعرفي والروحي، و أبعاده الجسمي واليز ىذه الفترة بتسارع في النمو وبمختمف مظاىره و كما تتم

 .3المطموبة الغالبة في ىذه المرحمة ىي التكيف مع التغيرات
 المراهقة الوسطى: -3-6-2

رحمة تتضاءل سرعة النمو يطمق عمييا كذلك اسم المرحمة الثانوية. وفي ىذه المسنة، و  39إلى  36 تمتد من
قوة جسمو فيزداد بيذا شعوره اىتمام المراىق بمظيره الجسمي و  كذاو   الجنسي وتزداد التغيرات الجسمية والفيزيولوجية

 .4بذاتو
قامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين كما ه المرحمة بتفيم المراىق لمغير وتقديره وجيات نظرىم و كما تتميز ىذ ا 

 ينمو عنده الضمير الذاتي بشكل أكبر وعيا من ذي قبل.
 المراهقة المتأخرة: -3-6-3

فييا يتجو المراىق محاوال التكيف مع مى كذلك بمرحمة التعميم العالي و سنة، تس 43سنة إلى  39من  تمتد      
فييا أيضا، يتكون لدى ييا البعض اآلخر مرحمة الشباب. و يسميعيش فييو االبتعاد عن العزلة و  المجتمع الذي

 .5لسير نحو تحقيق أىداف حياتية معينةاين و االرتباط بنظام قيمي معالمراىق اإلحساس القوي باليوية والشخصية و 
 
 

                                                           
 المرجع نفسو.  1
 .;49م، ص  99;3المراىقة"، دار الكتب، القاىرة، حامد عبد السالم زىران، "عمم نفس الطفولة و   2
 .:7م، ص  4222دمحم عبد الرحمن عبس، "تربية المراىقين"، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع، األردن،   3
 .32مصطفى معروف رزيق، "خفايا المراىقة"، درا النيضة العربية، دمشق، ص   4
 .484ص حامد عبد السالم زىران، مرجع سابق،   5



المراهقة                                                                     ث                            لالثا الفصل  

 

35 
 

 المراهق و التوجهات االستقاللية: -3-7

أو بأخرى إلى أن يظير إمكاناتو وقدراتو وأن يعبر عن نفسو... ( أن كل فرد محتاج بدرجة 3:;3يرى 'رفاعي' )
بدخولو الطفولة إال أنو و خرين في مرحمة بالرغم من حاجتو الماسة إلى االعتماد عمى اآلويشير إلى أن اإلنسان و 

مرحمة المراىقة يصبح في حاجة إلى التحرر من تمك العالقات االعتمادية بينو و بين أسرتو، نزوعا إلى مواجية 
راراتو بنفسو دون وصية من أحد، وىذا من أجل إثبات وجوده مشكالت الحياة اليومية بقدراتو الخاصة، فيتخذ ق

 .1ىذا من خالل قيامو بعالقات ناجحة مع أفراد خارج نطاق األسرةوقدراتو، و  من أجل إثبات وجودهىذا وقدراتو. و 
نماذج قران فيتبنون المالبس المشتركة وأنماط السموك المغوي و المراىقون غالبا ما يسايرون متطمبات جماعة األو 

باالنتماء، واألمن ىق تتمثل في الشعور اجتماعية لممرا ه الجماعات تحقق إشباعات نفسية و التعبير، ذلك أن ىذ
 الشعور باالستقاللية. العاطفي واالنفعالي و 

( أن أفراد جماعة األصدقاء ينجذب بعضيم لبعض لعدة أسباب لعل أىميا> 96;3يضيف كل من 'جراي و جاييو' )
 .2األىداف االجتماعية فضال عن القيمىو أنيم يشتركون معا في الميول واالىتمامات و 

( أن 'لجماعة األصدقاء في مرحمة 2;;3تؤديو جماعة األقران فيرى 'طمعت عبد الرحيم' )أما عن الدور الذي 
األبوين و فيستطيع الطفل أن يضع األخوة و المراىقة أىمية بالغة أكبر مما ليا في أي مرحمة أخرى من مراحل النم

ن يضع فييم الثقة الكاممة الذي الزمالءالصعب أن يتخمى عن األصدقاء و  في مكان األصدقاء بينما المراىق من
 .3يفعل'ويفضي إلييم ما يجول بخاطره وىو مطمئن لفيميم وتقديرىم لما يقول و 

 
 أهمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة لممراهق: -3-8

لكي يحقق فرصة اكتساب  نفسية المراىقومكيفة لشخصية و منشطة تعتبر التربية البدنية والرياضية مادة مساعدة و 
تفاعال في الحياة فتجعمو يتحصل عمى القيم التي يعجز المنزل عمى يارات الحركية التي تزيده رغبة و المالخبرات و 

نية و النفسية تطوير الطاقات البدة أن تفسح المجال من أجل إنماء و توفيرىا لو، ليذا يجب عمى مناىج التربية البدني
ل المراىقين يعبرون تجعة من اجل استعادة نشاطو الفكري والبدني و الرياضة داخل الثانويىذا بتكثيف ساعات لو. و 

لمنسجمة ىذا عن طريق الحركات الرياضية المتوازنة ام التي تتصف باالضطراب والعنف و أحاسيسيعن مشاعرىم و 
 .4النفسية...الوظيفية والعضوية و  تنمي أجيزتيموالمتناسقة التي تخدم و 

طر عمييا نزعة التعمق باألبطال األلعاب الرياضية الحركية، فيي مرحمة تسيه المرحمة ألعاب الزمر و تسود ىذ    
الرحالت مع أفراد مراىق فيو ييتم بألعاب الرياضة و االستقالل لدى الواعتزازىم بذواتيم، وتبرز القوة والشجاعة و 

                                                           
م، ص  :;;3اىرة، نقال عن> فيوليت فؤاد إبراىيم، عبد الرحمن سيد سميمان، "دراسات في سيكولوجية النمو )الطفولة و المراىقة("، مكتبة زىراء الشرق، الق  1

445. 
 .446نقال عن> فيوليت فؤاد إبراىيم، عبد الرحمن سيد سميمان، مرجع سابق، ص  5، 2
 
 .63م، ص  8;;3صول التربية .ب.ر"، دار الفكر العربي، مصر، أمين أنور الخولي، "أ  4
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المربين ... فتكون قاة عمى عاتق األساتذة  و المسؤولية ممذه المرحمة الحساسة يكون الدور و جماعتو ... ففي ى
 .1ناضجةشخصية كاممة و 

 
 سنة(: 19إلى  13الممارسة الرياضية و أثرها عمى الفترة العمرية ) -3-9

ل قابمية التعمم واالستجابة مما يجع  تمتاز ىذه المرحمة بمرحمة اإلتقان و زيادة سرعة الزمن الفاصل ما بين المثير 
نية ضرورة ممحة تزداد الميارات الحسية الحركية بصفة عامة، ىذا ما يجعل تنمية بعض القدرات البدلممراىق كبيرة و 
ىو دافع مباشر مراىق يسعى من أجل تحسين أدائو و التحمل فالممارسة الرياضية المستمرة تجعل الكالقوة البدنية و 
اولة إشباعيا. فالنشاط تتطمب من الفرد محالرياضي حاجة عضوية مرحمة بحيث يصبح النشاط البدني و ألفراد ىذه ال

اع غريزة االجتماع لدى لرياضي المقترح من طرف األستاذ يجب أن يعتني بجوانب عدة من بينيا إشباالبدني و 
يذ من المشاركة في إعداد الحصة تمكين التممكل روح رياضية و تقبميا بالتمميذ وتقاسمو نشوة الفوز ومرارة اليزيمة و 

تحمل خذ بزمام األمور و تحمل األمور و األناسبو، فتنمي لو روح المبادرة  و الجماعة التي تط و واختيار النشا
 .2المسؤولية"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .377 - 376، دار وائل لمنشر، األردن، ص 3نبيل عبد اليادي، "سيكولوجية المعب و أثرىا في تعميم األطفال"، ط   1
 .65 – 64جوادي خالد، مرجع سابق، ص   2
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 خالصة:
أنيا من أصعب ىي فترة النمو التقمبات و  إن الشيء الذي يتجمى عندنا بعد تقديم محتوى الفصل، ىو أن المراىقة

المجتمع ليذه الشريحة، رف األسرة والمؤسسات التربوية و زادت الرعاية من طالمراحل التي يمر بيا الفرد، فكمما 
عالقات ىذه رادا صالحين يخدمون مجتمعاتيم، وىذا يتطمب معرفة مراحل وخصائص و كانت النتيجة أّننا نكّون أف

 .عدم التكوين الجيدالمجتمع لتفادي التصادمات و  الشريحة من
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 تمهيد:
براز مفيومو وأنواعو وأىدافو ودوره ار التي تعرفنا بالنشاط الالصفي و بعد عرضنا في المنيج النظري أىم العناص   

النظريات يكون بذلك ضوء الدراسات و عمى التنافس بين تالميذ المرحمة الثانوية, كل ىذا في تفعيل صفتي التعاون و 
 المنيجية المتبعة.اني سوف يتحقق من خالل الخطوات و قد تحقق جزء ميم من أىداف البحث فان ىذا الجانب الميد
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 منهج البحث: -4
 .طبيعة الموضوععمى المنيج الوصفي ألنو يناسب  اعتمدنا في بحثنا ىذا

 البحث: عينةمجتمع و  -4-1
ينتين حيث شكمنا تكونت عينة البحث من ع البويرة، –دائرة سور الغزالن  تاحول تالميذ ثانوي في دراستنا ىاتو

 :يالعينتين كالتال
 عينة التالميذ: -4-2
ذلك دون أخذ أية شروط أو عوامل   دائرة سور الغزالنثانويات  تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من تالميذ بعض 

 .ثانويات 6تمميذ مأخوذة من  100في اختيارىا وبمغ عدد أفراد ىذه العينة 
 عينة األساتذة: -4-3

 16ىذه العينة تتكون من و   دون أخذ أية شروط دائرة سور الغزالن  بسيطة من ثانويات تم اختيار عينة عشوائية
 الجدول ) ب (.أنظر دائرة أستاذ من بعض ثانويات ال

 الجدول ) ا( العينة الخاصة بالتالميذ:
 النسبة المئوية%       عدد التالميذ   اسم و مكان الثانوية
 %20 20 سور الغزالن -ثانوية اإلمام الغزالي

 %11 11 سور الغزالن -ثانوية سعد دحمب
 %11 11 سور الغزالن –ثانوية امحمد يزيد 

 %20 20 سور الغزالن –ثانوية عبد الرحمان شينان 
 %11 11 الدشمية -ثانوية دحماني جمول 

 %11 11 ديرة -ثانوية ربيع محمد 
 %111 111 المجمــوع

 
 
 
 
 
 



منهجية البحث                                                                                          لرابعالفصل ا  
 

42 
 

 
 :الجدول ) ب( العينة الخاصة باألساتذة

 النسبة المئوية%    ساتذةعدد األ اسم و مكان الثانوية
 %17.81 03 الغزالن سور -الغزالي اإلمام ثانوية
 %17.81 03 الغزالن سور -دحمب سعد ثانوية
 %17.81 03 الغزالن سور – يزيد امحمد ثانوية
 %17.81 03 الغزالن سور – شينان الرحمان عبد ثانوية
 %17.81 03 الدشمية - جمول دحماني ثانوية
 %6.21 01 ديرة - محمد ربيع ثانوية

 %111 16 المجمــوع
 
 تحديد المتغيرات: -4-4

 ىو نوعان:ل أي تغيير لعالقتو بمتغير أخر و ىو ذلك العامل الذي يحصل فيو تعدي المتغير
 .ىو عبارة عن تمك العوامل التي تؤثر عمى متغير تابع: و المستقل -4-4-1
 ىو يتأثر بمتغير المستقل.واىر التي يسعى الباحث لقياسيا و ىو تمك العوامل أو الظ التابع: -4-4-2

 .الالصفي: دور النشاط المستقل
 .: تفعيل صفتي التعاون والتنافس لدى تالميذ المرحمة الثانويةالتابع

 : لقد أخذنا في الدراسة الميدانية طريقة االستبيان.أدوات البحث -4-5
 االستبيان:  -4-5-1

 ستعمل كثيرا في البحوث العمميةىو عبارة عن مجموعة من األسئمة المركبة بطريقة منيجية حول موضوع معين ي
يين ىي أسئمة يتم وضعيا في استمارة ترسل الى األشخاص المعنكما أنيا وسيمة لجمع المعمومات و االجتماعية و 

 تسمم ليم لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا.بالبحث و 
 يحتوي االستبيان الذي أعددناه عمى نوعين من األسئمة:مواصفات االستبيان:  -4-5-2

 األسئمة المقيدة بـ "نعم" و " ال ".ىي : و األسئمة المغمقة 
 فييا بإمكان المجيب اختيار جواب من األجوبة المقترحة.: و األسئمة النصف مغمقة 
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 الدراسة االستطالعية: -4-6

األولى لمدراسة مرحمة االستطالعية في المراحل األولى لمبحث في التخصصات المختمفة وتمثل الدراسة تستخدم ال   
 .تعريفيا لمظروف التي سيتم فييااليامة لتمييدىا لمبحث العممي و  تعتبر من الدراساتالميدانية كما 

 ثبات االستبيان الموجو ليم.صدق و تالميذ لمعرفة  10حيث أجرينا ىذه الدراسة عمى 
 األسس العممية لمبحث: -4-7
لذي ينجح في قياس ما : يعتبر الصدق أىم شروط االستبيان الجيد, فاالستبيان الصادق ىو االصدق -4-7-1

وعة من لمتأكيد من صدق أداة الدراسة قام الباحثون عمى عرضيا عمى مجموضع ألجمو وليس شيئا أخر و 
 الرياضية. وتقنيات النشطات البدنية و  مالمحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في معيد عمو 

يعني ثبات االستبيان ىو أن االستبيان و أىمية كبيرة في عممية تقنين وبناء يمثل عامل الثبات  الثبات: -4-7-2
بات االستبيان تم حساب ثن أكثر من مرة تحت ظروف مماثمة و يعطي نفس النتائج باستمرار اذا ما استخدم االستبيا

قد تم حساب تالميذ و  10الثانوية متكونة من  اعادة االختبار عمى عينة من التالميذ المرحمةبطريقة االختبار و 
 كانت النتائج عمى النحو التالي:بيرسون بين االستبيان القبمي والبعدي و ط معامل االرتبا

 
 النتائج  العينة المحور

 2..0 10 : التعاونالمحور االول
 6..0 10 : التنافسالمحور الثاني

 
 من ىنا يمكن القول بأن االستبيان يتميز بدقة عالية من االستبيان.و 

ان يتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات وكذلك و وضوح العبارات : بما أن االستبيالموضوعية -4-7-3   
 من الموضوعية.مالئمتيا لعينة البحث فان ىذا االستبيان يتميز بدرجة كبيرة و 

: من مالحظة الظاىرة وجمع المعمومات عنيا بشكل مفصل وىذا بيدف التعرف عمى الدراسة األساسية -       
 اع االجتماعية والتربوية والرياضية والنفسية.األوضاع الراىنة لتحسين األوض

 .الدائرةتمميذ مأخوذة من ثانويات  100و كانت العينة التي درسناىا في الدراسة األساسية ىي 
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 :مجاالت البحث -4-8
   . ات دائرة سور الغزالنثانوي  :المجال المكاني -4-8-1
 .03/03/201الى  .07/01/201امتد الجانب النظري من  : المجال الزماني -4-8-2

 ..30/01/201الى  .03/03/201الجانب التطبيقي من 
إن ىدف الدراسة اإلحصائية ىو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية ذات داللة  الوسائل االحصائية: -4-9

 تساعدنا عمى التحميل والتفسير والحكم عمى مدى صحة الفرضيات، والوسائل اإلحصائية المستعممة ىي:
 :استخدما في بحثنا قانون النسب المئوية لتحميل النتائج في جميع األسئمة بعد  قانون النسبة المئوية

 حساب تكرارات كل منيا 
 / العدد الكمي لمعينة X 111النسب المئوية = عدد التكرارات 

 حيث يسمح لنا ىذا القانون بمعرفة مدى وجود فروق معنوية في إجابات التالميذ  )كاف تربيع( : 2قانون كا
 عمى أسئمة االستبيان :

 / ت م 2ت م ( –= مجموع ) ت م  2كا
 

 التكرارات المتوقع ت م:    التكرارات المشاىدة  ت م :
 

  :معامل االرتباط بيرسون 

R             

                          
 

 
  تكمن الصعوبات في ىذا البحث : صعوبات البحث:  -4-11
 المصادر فيما يخص الموضوع الذي تطرقنا إليو.نقص المراجع و  -  
 ايجاد بعض الصعوبات في الثانويات. -  
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 :   ةخالص
لموصول حث عممي يتميز بالتنظيم الدقيق وييدف اجراءاتو الميدانية أىمية كبيرة لنجاح أي بلمنيجية البحث و    

 طريقة احصائية سميمة تؤدي لتحقيق اليدف المرجو.الى معمومات ونتائج جديدة وأن اختيار منيج البحث مالئم و 
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  :تمييـــــد

تطبيق أدوات البحث المستعممة  لالعرض النتائج المتحصل عمييا من ختتمثل أىداف ىذا الفصل في     
قد قمنا في بداية الفرضيات التي قمنا بتحديدىا، و  ستبيان وتحميل نتائج المقارنات المتمثمة أساسا فيإلافي والمتمثمة 

ستمارات إلعينة المحصل عمييا بعد جمع كل استمارة الخاصة بخصائص الاإلتحميل نتائج الفصل بعرض و ىذا 
ائيا، كما سنقوم بعد المعالجة ترجمة النتائج المتحصل عمييا بتفريغيا في جداول إحصساتذة و األعمى الموزعة 

 ى مصداقية الفرضيات إلى أن نصلمناقشة النتائج حتى نعرف مدالمعطيات بإتباع طريقة تحميل و  هحصائية ليذإلا
قتراحات التي نراىا مناسبة لخدمة اليدف من ىذه إلة لمخروج بخاتمة البحث مع بعض استنتاج العام ليذه الدراساإل

 . الدراسة
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 وعرض النتائج استبيان التالميذ: تحميل ومناقشة -5-1

 .الثانوي  الطور تالميذ لدىقيق التعاون تح في دور الالصفي لمنشاط المحور األول :
 ؟ ىل تساعد زمالئك أثناء ممارسة النشاط الالصفي  السؤال األول :

 عدة التمميذ لزمالئو أثناء الحصة.معرفة مدى مسا الغرض:
 النتائج التالية:الجدول التالي يوضح  النتائج:

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكــــرار
 

 
 االجابــة

 

 
02 

 
 
0.05 
 

 
 
5.99 
 

 
 
37.46 

 غــالبا 39 %39
 أحيـانـا 55 %55
 أبـــدا 06 %06
100%  المجمـوع 100 

 طالنشاعدة التمميذ لزمالئو أثناء معرفة مدى مسا( يبين 11الجدول )                       
 
 
 
 
 
 
 

 التالميذ. اتيمثل اجاب (11) الشكل                                   
 
 

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة 01قم): يبين الجدول من النتائج المدونة ر المناقشةالتحميل و 
الجدولية والتي  k2(.وىي أكبر من 37.46المحسوبة قيمة )  k2 ( اذ بمغت0.05)الكبرى عند مستوى الداللة 

 .النشاطمعنى ذلك ان التمميذ متعاون مع زمالئو أثناء ( و 5.99تبمغ)
 .النشاط الالصفي ( أن التمميذ متعاون مع زمالئو أثناء01) نستنج من السؤال: استنتاج

 
 

 النسبة المئوية

 غــالبا

 أحيـانـا

 أبـــدا
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؟  ىل الجو التعاوني ىو الجو السائد أثناء ممارستك النشاط الالصفي السؤال الثاني:  

:ىو معرفة ما اذا كان الجو التعاوني ىو الغالب أثناء الحصة.الغرض  
( يوضح النتائج التالية:02: الجدول رقم)النتائج  

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة

 

 
 التكـرار

 

 
 االجابـة

 
 
 

02 
 
 

 
0.05 

 

 
 
5.99 

 
 

36.50 

50%  غـالبا 50 
45%  أحيـانـا 45 
05%  أبـدا 05 

100%  المجمـوع 100 

.النشاط(:يبين معرفة ما اذا كان الجو التعاوني ىو الغالب أثناء10الجدول رقم )  
 

 
(: يمثل اجابات التالميذ.10الشكل)  

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 02يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم ) التحميل و المناقشة:

الجدولية والتي  k2ىي أكبر من ( و 36.50المحسوبة قيمة ) k2بمغت ( اذ 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
 .النشاطذلك أن الجو التعاوني ىو السائد أثناء  ى( ومعن5.99تبمغ )

 .النشاط الالصفي ( أن الجو التعاوني ىو الغالب أثناء02نستنتج من السؤال رقم) استنتاج:
 
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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؟ ىل لمتعاون دور في نجاح النشاط الالصفي السؤال الثالث:  

في نجاح حصة التربية البدنية و الرياضية. معرفة دور التعاون الغرض:   
 النتائج: الجدول رقم)03( يوضح النتائج التالية:

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
37.06 

73%  غـالبا 73 
25%  أحيـانـا 25 
02%  أبـدا 02 
100%  المجمـوع 100 
 .النشاط الالصفي ( دور التعاون في10الجدول رقم)

 

 
 .اجابات التالميذيبين  (10الشكل رقم)

 
 

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 03: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 
 الجدولية التي تبمغ k2( وىي أكبر من 37.06) المحسوبة k2( اذ بمغت 0.05) القيمة الكبرى عند مستوى الداللة

 .النشاط الالصفيمعنى ذلك لمتعاون دور فعال في نجاح حصة ( و 5.99)
 .النشاط الالصفيحصة  في ( أن لمتعاون دور03:نستنتج من السؤال رقم )استنتاج

 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا



 الفصل الخامس                                                                             تحليل و مناقشة النتائج 

51 
 

 
؟تساىم األنشطة الالصفية في تنمية صفة التعاون بينكم ىل  السؤال الرابع:  

التالميذ لبعضيم البعض أثناء الحصة. معرفة مدى التعاون و مساعدةلغرض: ا  
( يوضح النتائج التالية:04الجدول رقم)النتائج:   

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
 
02 
 
 
 

 
 
 
0.05 

 
 
 
5.99 

 
 
 
23.84 

51%  51 
 

 غـالبا

42%  أحيـانـا 42 
07%  أبـدا 07 

100%  المجمـوع 100 

 .( يبين مساعدة التالميذ لبعضيم البعض10الجدول رقم)
 

 
 ( يبين اجابات التالميذ.10الشكل رقم )

 
 

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 04يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم ) :المناقشةالتحميل و 
التي تبمغ ( وىي أكبر من الجدولية و 23.84) المحسوبة k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )

 .النشاط الالصفي معنى ذلك أن التمميذ يرى أنو متعاون مع زمالئو أثناءو ( 5.99)
 .نشاط( أن التمميذ متعاون مع زمالئو أثناء ال04: نستنتج من السؤال رقم )استنتاج

 

 الدائرة النسبية

 غالبا

 احيانا

 ابدا
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ن في يالمشارك زمالئك الخارجية أكثر تعاونا منالالصفية  ن في األنشطةيالمشارك زمالئكىل : السؤال الخامس

 ؟حصة التربية البدنية والرياضية 
  الداخمية لمشاركين في األنشطة الخارجية أو: معرفة مدى التعاون ىل سببو التالميذ الغرضا

 ( يوضح النتائج التالية:05الجدول ) النتائج:
 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 
 

 
 
5.99 

 
 
24.89 

34%  غـالبا 34 
45%  أحيـانـا 45 
07%  أبـدا 07 
100%  المجمـوع 100 

 الحصةأكثر تعاونا من المشاركين في  الالصفية( يبين أن التالميذ المشاركين في األنشطة 15الجدول رقم )
 

 
 ( يبين اجابات التالميذ.15لشكل)ا

 
أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح  (05يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )مناقشة: التحميل و ال

الجدولية والتي بمغت  k2( وىي أكبر من 24.89المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
معنى ذلك أن التالميذ المشاركين في األنشطة الخارجية أكثر تعاونا من التالميذ المشاركين في األنشطة ( و 5.99)

 .خميةالرياضية الدا
نستنتج أن التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية ( 05: من النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )استنتاج

 .أكثر تعاونا من المشاركين في األنشطة الداخمية
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟ الالصفيةفي األنشطة  مشاركتكم سببوالتربية البدنية حصة ىل التعاون داخل حسب ظنك ،  :سادسالسؤال ال
 . في بعث روح التعاون داخل الحصة الالصفيةمعرفة مدى مساىمة التالميذ المشاركين في األنشطة  :الغرض
 ( يوضح النتائج التالية:06الجدول ) النتائج:

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
38 

60%  غـالبا 60 
30%  أحيـانـا 30 
10%  أبـدا 10 
100%  المجمـوع 100 

 .داخل الحصة الالصفية( يبين مدى خمق التالميذ المشاركين في األنشطة 10لجدول رقم )ا
 
 

 
 .( يبين اجابات التالميذ 10الشكل رقم )

 
 

فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة  ( أن ىناك06يتبين من النتائج في الجدول رقم )المناقشة: التحميل و 
لتي تبمغ االجدولية و   k2ىي أكبر من ( و 38قيمة )  المحسوبة  k2 ( اذ بمغت0.05الكبرى عند مستوى الداللة )

 معنى ذلك أن التعاون داخل الحصة سببو التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية الخارجية.( و 5.99)
 .( أن التعاون داخل الحصة سببو التالميذ المشاركين في األنشطة الخارجية06رقم ): نستنتج من السؤال استنتاج

 
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟النشاط الالصفيالتعاون داخل  وسبب زالفو و  نتيجةالوصول إلى : ىل السؤال السابع

 الفوز ىو سبب التعاون داخل الحصة.ىو معرفة ما اذا كانت النتيجة و  :الغرض
 النتائج التالية:( يوضح 07: الجدول )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
36.26 

59%  غـالبا 59 
31%  أحيـانـا 31 
10%  أبـدا 10 
100%  المجمـوع 100 

 .( يبين ربط سبب التعاون داخل الحصة بالفوز و النتيجة 10لجدول رقم )ا
 

 
 .( يبين اجابات التالميذ10الشكل )

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 07) : يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقموالمناقشة التحميل

الجدولية والتي تبمغ  k2( وىي أكبر من 36.26المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
 الفوز ىو سبب التعاون داخل الحصة.( ومعنى ذلك أن الحصول عمى نتيجة و 5.99)

الفوز ىو سبب التعاون ( نستنتج أن الحصول عمى نتيجة و 07: من النتائج المتحصل عمييا في الجدول )االستنتاج
 .النشاط الالصفي داخل

 
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 .الثانوي  الطور تالميذ لدى التنافس صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاطالمحور الثاني: 

 : ىل تنظم مؤسستكم منافسات رياضية؟الثامنالسؤال 
 . : ىو معرفة مدى اىتمام المؤسسة بالمنافسات المدرسيةالغرض
 ( يوضح ذلك:08: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
44.06 

5%  غـالبا 05 
59%  أحيـانـا 59 
36%  أبـدا 36 
100%  المجمـوع 100 

 .( يبين اىتمام المؤسسة بالمنافسات المدرسية 18الجدول رقم )

 
 .( يبين اجابات التالميذ 18الشكل )

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 08: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )و المناقشة لتحميلا
التي الجدولية و  k2( وىي أكبر من 44.06المحسوبة قيمة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )

 ومعنى ذلك أنو تنظم داخل المؤسسات منافسات رياضية.( 5.99تبمغ )
 .( أن المؤسسات تنظم منافسات رياضية 08: نستنتج من السؤال رقم )استنتاج

 
 
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟كم ىل تشعر بوجود تنافس بين: التاسعالسؤال 
 .: ىو معرفة شعور التالميذ بجو التنافس أثناء الحصةالغرض
 ( يوضح ذلك:09: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
18.25 

55%  غـالبا 55 
25%  أحيـانـا 25 
20%  أبـدا 20 
100%  المجمـوع 100 

 . ( يبين مدى شعور التالميذ بوجود تنافس داخل الحصة19الجدول رقم )
 

 
 .( يبين اجابات التالميذ19الشكل )

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 09: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )و المناقشة التحميل

التي تبمغ و  وليةالجد k2( وىي أكبر من 18.25المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
 أن التالميذ يشعرون بوجود تنافس داخل الحصة.( ومعنى ذلك 5.99)

 ( أن التنافس بين التالميذ ىو الغالب أثناء الحصة.09: نستنتج من السؤال رقم )استنتاج
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟زمالئك حب الظيور بين مياراتك و : ىل تحب أن تنافس من أجل فرض العاشرالسؤال 
 .حب الظيورو مياراتو لفرض : ىو معرفة مدى ميل التمميذ الغرض
 : ( يوضح ذلك10: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
48.50 

65%  غـالبا 65 
25%  أحيـانـا 25 
10%  أبـدا 10 
100%  المجمـوع 100 

 .( يبين مدى ميل التمميذ لفرض مياراتو أو حب الظيور11الجدول رقم)
 

 
 .( يبين اجابات التالميذ11الشكل )

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 10: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 

التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 48.50المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
ينوا أنيم يمتمكون فرضو أمام التالميذ ليبالمنافسة يحبون اظيار مياراتيم و ( ومعنى ذلك أن التالميذ أثناء 5.99)

 مواىب.قدرات و 
 .( أن التالميذ يحبون التنافس من أجل فرض مياراتيم10: نستنتج من السؤال رقم )استنتاج

 

 النسبة الئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟كم ين لبعث روح التنافس بينتمار ىل تقومون بإجراء مسابقات و  الحادي عشر:السؤال 
 .رين لبعث روح التنافس فيما بينيمتماىتمام التالميذ بإجراء مسابقات و : ىو معرفة مدى ا الغرض
 : ( يوضح ذلك11: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 
 

 
 
5.99 

 
 
12.20 

20%  غـالبا 20 
50%  أحيـانـا 50 
30%  أبـدا 30 
100%  المجمـوع 100 

 . نافست( يبين مدى اىتمام التالميذ بإجراء مسابقات و تمارين لبعث روح ال11الجدول رقم )
 
 

 
 .( يبين اجابات التالميذ11الشكل )

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 11: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةلتحميل و ا

التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 12.20المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
 . ث روح التنافس فيما بينيميقومون بإجراء مسابقات و تمارين لبع( ومعنى ذلك أن التالميذ 5.99)

تمارين لبعث روح التنافس بين لتالميذ يقومون بإجراء مسابقات و أن ا (11: نستنتج من السؤال رقم )استنتاج
 .التالميذ

 

 النسبة المئوية

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟كم بعث روح المنافسة بينو  في خمق ردو  ألستاذك: ىل ثاني عشرالسؤال ال
 .بين التالميذق وبعث روح التنافس : ىو معرفة دور األستاذ في خمالغرض
 : ( يوضح ذلك12: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 

02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
35.06 

59%  غـالبا 59 
30%  أحيـانـا 30 
11%  أبـدا 11 
100%  المجمـوع 100 

 .يبين دور األستاذ في خمق و بعث روح التنافس بين التالميذ (10الجدول رقم )
 

 
 

 .( يبين اجابات التالميذ10الشكل )
 
 

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 12: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 
التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 35.06المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )

 ( ومعنى ذلك أن لألستاذ دورا في خمق و بعث روح التنافس بين التالميذ.5.99)
 بعث روح التنافس بين التالميذ.نستنتج أن لألستاذ دور في خمق و  من خالل السؤال :االستنتاج

 
 

 الدائرة النسبية

 غالبا

 احيانا

 ابدا
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 ؟يعود خمق الجو التنافسي في الحصة إلى زمالئك المشاركين في األنشطة الالصفية ىل : ثالث عشرالسؤال ال
ىو معرفة مدى مساىمة التالميذ المشاركين في األنشطة الخارجية في جو التنافس بين التالميذ داخل  الغرض:
 . الحصة
 : ( يوضح ذلك06: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
6.08 

32%  غـالبا 32 
44%  أحيـانـا 44 
24%  أبـدا 24 
100%  المجمـوع 100 

 .( يبين مدى مساىمة التالميذ المشاركين في األنشطة الخارجية في جو التنافس داخل الحصة10الجدول رقم )
 
 

 
 

 . ( يبين اجابات التالميذ10الشكل )
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 13: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 

التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 06.08المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية الخارجية ىم الذين يستطيعون خمق جو تنافسي ذلك أن  ( ومعنى5.99)

 بين التالميذ داخل الحصة.
 ذ المشاركين في األنشطة الرياضيةأن التالمي (14في الجدول رقم ) نستنتج من النتائج المتحصل ستنتاج:ا

 الخارجية ىم أكثر مساىمة في التنافس داخل الحصة.

 الدائرة النسبية

 غالبا

 احيانا

 ابدا
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 ؟ النشاط الالصفي حصةسموك التنافسي ىو المالحظ داخل : ىل الرابع عشرالسؤال ال
 .النشاط الالصفي حصةتنافسي ىو السموك المالحظ داخل : معرفة ما اذا كان الجو الالغرض
 : ( يوضح ذلك14: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةالجد  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
38.03 

60%  غـالبا 60 
30%  أحيـانـا 30 
10%  أبـدا 10 
100%  المجمـوع 100 

 . الحصة داخل ( يبين ما اذا كان الجو التنافسي ىو الغالب10الجدول رقم )

 
 

 . ( يبين اجابات التالميذ10الشكل )
 

( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 14يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم ): المناقشةالتحميل و 
التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 38.03المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )

 ( ومعنى ذلك أن السموك التنافسي ىو السموك المالحظ داخل الحصة.5.99)
( نستنتج أن السموك التنافسي ىو السموك المالحظ داخل 14من النتائج المتحصل عمييا في الجدول ) :استنتاج
 . الحصة

 
 
 

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 ؟ النشاط الالصفي ىل التنافس الشريف ىو الغالب في حصة الخامس عشر:السؤال 
 ىو معرفة الجو السائد أثناء الحصة. الغرض:
 : ( يوضح ذلك15: الجدول رقم )النتائج

 درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

²k 
وليةلجدا  

²k 
 المحسوبـة

 
 النسبــة
 

 
 التكـرار
 

 
 االجابـة

 
 
 
02 

 
 
0.05 

 
 
5.99 

 
 
19.34 

47%  غـالبا 47 
40%  أحيـانـا 40 
13%  أبـدا 13 
100%  المجمـوع 100 

 .  النشاط( يبين معرفة الجو السائد أثناء 15الجدول رقم )
 

 
 . يبين اجابات التالميذ( 15الشكل )

 
( أن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 15: يتبين من النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 

التي تبمغ ولية و الجد k2( وىي أكبر من 19.34المحسوبة ) k2( اذ بمغت 0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة )
 . ( ومعنى ذلك أن التنافس الشريف ىو الجو السائد أثناء الحصة5.99)

 . النشاطمن خالل النتائج المتحصل عمييا نستنتج أن التنافس الشريف ىو الجو السائد أثناء  االستنتاج:
 
 
 
 

 غـالبا

 أحيـانـا

 أبـدا
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 االستنتاجات: 

 : االستبيان الخاص بالتالميذ
 .الثانوي  الطور تالميذ لدى التعاون  صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاطالمحور األول: 

التعمق بالتعاون نستنتج أن لمتعاون دور كبير بين التالميذ وداخل الحصة اذ نرى أن من خالل المحور األول و 
( 37.46المحسوبة ) 2( اذ بمغت كا1,4نرى ذلك من خالل الجدول رقم )و  نشاطالتالميذ متعاونون خالل ال

نرى و  نشاط االصفينرى كذلك أن الجو التعاوني ىو الجو السائد أثناء الالجدولية و  2من كا( وىي أكبر 23.84)و
كذلك من خالل الجدول رقم ( وىي أكبر من الجدولية. و 36.50المحسوبة ) 2( اذ بمغت كا02ذلك في الجدول رقم )

( وىي بذلك اكبر من 37.06المحسوبة ) 2اذ بمغت كا نشاط الالصفي( نرى أن لمتعاون دور في نجاح ال03)
( أن التالميذ المشاركون في األنشطة الالصفية الخارجية ىم أكثر تعاونا 05نرى من خالل الجدول رقم )الجدولية و 

 ىي أكبر من الجدولية.( و 24.89المحسوبة ) 2من التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية الداخمية اذ بمغت كا
عاون داخل الحصة سببو التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية الخارجية ( نرى أن الت06من خالل الجدول )و 

 ( وىي بذلك أكبر من الجدولية.36.26) 2اذ بمغت كا
 دور كبير في تفعيل صفة التعاون. بذلك نقول أن لمنشاط الالصفيو 
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 ..الثانوي  الطور تالميذ لدى التنافس صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاط المحور الثاني: 

ىذا و  نشاط الالصفيالمن خالل المحور الثاني المتعمق بالتنافس نستنتج أن: ىناك تنافس كبير بين التالميذ داخل 
كذا ( وىي بذلك أكبر من الجدولية و 18.25المحسوبة ) 2( اذ بمغت كا09ما الحظناه من خالل الجدول رقم )

ىذا ما الحظناه في الجدول رقم ن خالل اقامة الدورات الرياضية و نالحظ أن لممؤسسات دور في خمق ىذه الصفة م
ذ يحبون التنافس من أجل نالحظ أن التالميكذا ( وىي أكبر من الجدولية.و 44.06) المحسوبة 2( اذ بمغت كا08)

يبينو  ىذا ما( وىي بذلك أكبر من الجدولية و 48.50المحسوبة )  2فرض مياراتيم بين التالميذ اذ بمغت كاالظيور و 
تمارين لبعث روح الميذ يقومون بإجراء مسابقات و ( أن الت11نالحظ من خالل الجدول رقم )( و 10الجدول رقم )

بعث ( وىي أكبر من الجدولية وكذا لألستاذ دور فعال في خمق و 12.20) المحسوبة 2التنافس فيما بينيم اذ بمغت كا
( وىي أكبر من الجدولية 35.06) المحسوبة 2ذ بمغت كا( ا12ما نالحظو في الجدول رقم )روح التنافس و ىذا 

نشاط نالحظ أن التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية الخارجية ىم الذين يستطيعون خمق جو تنافسي داخل الو 
 ىي بذلك أكبر من الجدولية.( و 6.08المحسوبة ) 2( اذ بمغت كا13ىذا ما رأيناه في الجدول رقم )و  الالصفي

 2اذ بمغت كا نشاط الالصفي( نالحظ أن السموك التنافسي ىو المالحظ في ال14,15الجدولين ) من خاللو 

ىما أكبر من ( و 19.34المحسوبة ) 2ىو الغالب في الحصة اذ بمغت كاأن التنافس الشريف و ( 38.03المحسوبة )
 .  التنافس صفة تفعيل في كبير دور الالصفي لمنشاط أن نقول وبذلك ،الجدولية 2كا
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 : ميل االستبيان الخاص باألساتذةتح -5-0

 .الثانوي  الطور تالميذ لدى التعاون  صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاط: المحور األول
 ؟ : ىل تشرفون عمى األنشطة الالصفية في مؤسستكمالسؤال األول

 : معرفة ما اذا كان األساتذة يشرفون عمى األنشطة الالصفيةالغرض
 : ( يوضح النتائج التالية16: الجدول )النتائج

 االجابة التكرار النسبة المئوية
37.50%  نعم 06 
62.50%  ال 10 
100%  المجموع 16 

 .  ( يبين اشراف األساتذة عمى األنشطة الالصفية10الجدول )
 

 
 .( يبين اجابات األساتذة 10الشكل )

 
ممارستيم لألنشطة ( نالحظ أن نسبة األساتذة أجابوا بعدم 16المدونة في الجدول ): تبرز النتائج مناقشةالتحميل و ال

%( أما األساتذة الذين أجابوا بأنيم يمارسون األنشطة الالصفية داخل 62.50الالصفية داخل المؤسسة تقدر بــ )
 %(.37.50المؤسسة قدرت بــ )

 من خالل السؤال نستنتج أن أغمب األساتذة ال يشرفون عمى األنشطة الالصفية داخل المؤسسة. االستنتاج:
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 ؟ىل تحفز تالميذك عمى التعاون أثناء ممارسة النشاط الالصفي : السؤال الثاني

 دور األستاذ في تحفيز التالميذ عمى التعاون .تيدف الى معرفة : الغرض
 : ( يوضح النتائج التالية17: الجدول )النتائج

 االجابة التكرار النسبة المئوية
62.50%  نعم 10 
37.50%  ال 06 
100%  المجموع 100 

 .متالميذل تحفيز األساتذة( يبين 10الجدول )
 

 
 .( يبين اجابات األساتذة 10الشكل )

 
من األساتذة أجابوا  %(62.50)( نالحظ أن نسبة 17من خالل النتائج المدونة في الجدول )المناقشة: التحميل و 

%( بأن التالميذ 37.50لالصفية ىي المفضمة لدى أغمب التالميذ بينما بقية األساتذة أجابوا بنسبة )بأن األنشطة ا
 يفضمون األنشطة الصفية.

 نستنتج من السؤال أن األنشطة المفضمة من طرف التالميذ ىي األنشطة الالصفية. االستنتاج:
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال



 الفصل الخامس                                                                             تحليل و مناقشة النتائج 

67 
 

 
 ؟ الرياضية ىل ترون بأنيا تنمي التعاون بين التالميذادارتكم لحصة التربية البدنية و  : من خاللالثالثالسؤال 
 .الرياضية في تنمية روح التعاون بين التالميذ بية البدنية و : معرفة أىمية حصص التر الغرض
 : ( يوضح النتائج التالية18: الجدول )النتائج

 االجابة التكرار النسبة المئوية
100%  نعم 16 
00%  ال 00 
100%  المجموع 16 

. الرياضية في تنمية روح التعاون حصص التربية البدنية و ( يبين أىمية 18الجدول رقم )  
  

 
 .( يبين اجابات األساتذة 18الشكل )

 
أجابوا بأن ( نالحظ بأن نسبة األساتذة الذين 18من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم )المناقشة: التحميل و 

 %(.100حصص التربية البدنية تنمي التعاون بين التالميذ تقدر بــ )
 . نمي التعاون بين التالميذي النشاط الالصفي : نستنتج أناالستنتاج

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 ؟ ىل يكون التمميذ: أناني/متعاون  النشاط الالصفي حصة : أثناءالسؤال الرابع

 . الحصة: ىو معرفة سموك التمميذ أثناء الغرض
 : ( يوضح النتائج التالية19: الجدول )النتائج

 االجابة التكرار النسبة المئوية
18.75%  أناني 03 
81.25%  متعاون  13 
100%  المجموع 16 

 .( يبين سموك التمميذ أثناء الحصة19الجدول رقم )
 

 
 .( يبين اجابات األساتذة 19الشكل )

 
( نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون 19من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم ) المناقشة:التحميل و 

ىذا ان دل يدل عمى حب التالميذ لمتعاون فيما بينيم %( و 81.25يم سموك التعاون بمغت )بأن التالميذ يغمب عمي
طابع األنانية أثناء أدائيم داخل  أثناء الحصة بينما بمغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن التالميذ يغمب عمييم

 %(.18.75الحصة بمغت )
 يكون متعاون أكثر منو أناني. نشاط الالصفينستنتج من السؤال أن التمميذ أثناء الاالستنتاج: 

 
 
 
 

 النسبة المئوية

 أناني

 متعاون 
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 ؟ : ما ىو السموك المالحظ عند ممارسة النشاط الالصفيالسؤال الخامس

 . : معرفة مدى تماسك التالميذ أثناء الحصة و التصرفات ممكنة الحدوثالغرض
 : ( يوضح النتائج التالية20: الجدول )النتائج

 النسبة المئوية التكرار االجابة
 %62.50 10 تعاوني
 %25 04 تنافسي
 %12.50 02 الالمباالة
 %100 16 المجموع

 .اء الحصةنأثاتحاد التالميذ ( يبين تماسك و 01الجدول رقم )
 

 
 .( يبين اجابات األساتذة 01الشكل رقم )

 
%( من األساتذة يرون أن 62.50( أن نسبة )20: تبرز النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )الناقشةالتحميل و 

الغالب أثناء لتنافسي ىو سموك التعاوني ىو السائد أثناء اداء النشاط الالصفي بينما يرى أساتذة اخرون أن السموك ا
كانت مباالة ىو الذي يطرأ عمى الحصة و %( أما بقية األساتذة الذين يرن أن سموك الال25كانت النسبة )الحصة و 
 (.%12.50النسبة )

في يكون تعاوني بالدرجة األولى نستنتج من السؤال أن السموك المالحظ عند ممارسة النشاط الالص االستنتاج:
 . الة بدرجة أضعفالالمباوبدرجة أقل تنافسي و 

 
 
 

 النسبة المئوية

 تعاوني

 تنافسي

 الالمباالة
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 ؟حب الظيورالتعاون لمفوز/أنانية و  ميذ بــ:يقوم التال الالصفيرياضي النشاط ال: عند اقامة السؤال السادس

 . : معرفة أداء التالميذ أثناء الحصةالغرض
 ( يوضح النتائج التالية:21: الجدول )النتائج

 االجابة التكرار النسبة المئوية
75%  تعاون لمفوز 12 
25%  أنانية و حب الظيور 04 
100%  المجموع 16 

 نشاط.( يبين أداء التالميذ أثناء ال01الجدول رقم )
 

 
 . ( يبين اجابات األساتذة01لشكل رقم )ا

 
%( من األساتذة أجابوا بأن التالميذ 75من خالل النتائج المتحصل عمييا نالحظ أن نسبة )المناقشة: التحميل و 

%( 25التي تمثل نسبتيم )رياضي بينما يرى بقية األساتذة و يقومون بالتعاون من أجل الفوز أثناء أدائيم ألي نشاط 
 بأن األنانية وحب الظيور ىو ما يقوم بو التالميذ.

 يقوم التالميذ بالتعاون لمفوز.الالصفي رياضي النشاط المن السؤال نستنتج أن عند اقامة  االستنتاج:
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 تعاون للفوز

 أنانية و حب الظهور
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 ؟، تعاون/ تنافس/ صراع  ما ىو الجو السائدالنشاط الالصفي حصة أثناء وجود التالميذ داخل السؤال السابع: 

  : ىو معرفة الجو السائد أثناء وجود التالميذ داخل الحصةالغرض
 : ( يوضح النتائج التالية22: الجدول )النتائج

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 %62.50 10 تعاون 

 %25 04 تنافس

 %12.50 02 صراع

 %100 16 المجموع

 نشاط.( يبين الجو السائد داخل ال00الجدول رقم )
 

 
 . ( يبين اجابات األساتذة00الشكل )

 
( نالحظ أن األساتذة الذين يرون أن 22النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )من خالل المناقشة: التحميل و 

ن يرون أن ياألساتذة الذ%( و 62.50خل الحصة تمثل نسبتيم )الجو السائد ىو التعاون أثناء وجود التالميذ دا
التي تصل بينما البقية و %( 25تصل نسبتيم ) نشاط الالصفيال  التالميذ داخل التنافس ىو الجو السائد أثناء وجود

 .و%( يرون أن الصراع ىو الجو السائد أثناء وجود التالميذ داخم12.50نسبتيم الى )
ىو جو التعاون أكثر منو جو تنافس  النشاط الالصفي : نستنتج من السؤال أن الجو السائد أثناء حصةاالستنتاج

 أكثر منو جو صراع.
 
 
 

 النسبة المئوية

 تعاون

 تنافس

 صراع



 الفصل الخامس                                                                             تحليل و مناقشة النتائج 

72 
 

 
 .الثانوي  الطور تالميذ لدى التنافس صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاطالمحور الثاني:  

 بين التالميذ؟ النشاط الالصفي ىل تشعر بوجود تنافس داخل حصة :الثامنالسؤال 
  ىو معرفة ما اذا كان األستاذ يشعر بوجود تنافس بين التالميذ أثناء الحصة الغرض:
 : ( يوضح النتائج التالية23الجدول رقم ) النتائج:

المئويةالنسبة   االجابة التكرار 
100%  نعم 16 
00%  ال 00 
100%  المجموع 16 

 . وجود التنافس من عدمو( 00الجدول رقم )
 

 

 .ساتذة( يبين اجابات األ00الشكل رقم )

 
%( من األساتذة يرون أن التنافس ىو الجو 100( نالحظ أن نسبة )23من خالل الجدول رقم )المناقشة: التحميل و 

 الغالب عمى الحصة أثناء أداء التالميذ ألنشطة البدنية الالصفية.
 .النشاط الالصفي :  نستنتج من السؤال أن التالميذ يكون بينيم تنافس كبير داخلاالستنتاج

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 ؟اون أم جو الصراع تعفي رأيك ىل شدة التنافس تخمق جو : تاسعلسؤال الا

 . الرياضيةعنو أثناء حصة التربية البدنية و ىو معرفة مدى رأي األستاذ في التنافس الشديد وما ينتج  الغرض:
 : ( يوضح النتائج التالية24الجدول رقم ) النتائج:

 االجابة التكرار النسبة المئوية
12.50%  الصراع 04 
87.50%  التعاون  12 
100%  المجموع 16 

 .يتيح عنو أثناء الحصة ( يبين رأي األساتذة في التنافس الشديد و ما00الجدول رقم )
 

 
 .( يبين نتائج األساتذة 00الشكل رقم )

 
 %( من87.50( الحظنا ان نسبة )24من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )المناقشة: التحميل و 

أن شدة التنافس تخمق جو الصراع وتمثل بقية األساتذة يرون ن شدة التنافس تخمق جو التعاون و األساتذة يرون أ
حب اظيار قدراتيم مما أنانيتيم و  ذلك ألن أغمب التالميذ ليسوا عمى وعي بقوانين المعبة أو%( و 12.50نسبتيم )

 يجعميم ليسوا متحكمين في أنفسيم.
 السؤال أن شدة التنافس تخمق جو التعاون أكثر منيا جو صراع.  : نستنتج مناالستنتاج

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 الصراع

 التعاون
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 ؟ فردية/جماعيةداخل حصة النشاط الالصفي ،  : ما ىو النشاط الرياضي الذي يبعث عمى التنافسعاشرالسؤال ال
 مفيدة إلضفاء جو التنافس داخل الحصة.اضات في نظر األستاذ تكون ميمة و :ىو معرفة أي الريالغرض

 ( يوضح النتائج التالية:25الجدول رقم ) النتائج: 
 االجابة التكرار النسبة المئوية

12.50%  فردية 02 
87.50%  جماعية 14 
100%  المجموع 16 

 .المفيدة في نظر األستاذ التي تخمق جو التنافسالرياضات الميمة و ( يبين معرفة 05الجدول رقم )
 

 
 .( يبين اجابات األساتذة05الشكل )

 
%( من األساتذة يرون 87.50( أن نسبة )25: أظيرت النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )المناقشةالتحميل و 

التي تمثل نسبتيم لبقية و أن الرياضات الجماعية ىي التي تساىم في بعث روح التنافس بين التالميذ،أما ا
 بعث التنافس. %( ترى أن الرياضات الفردية ىي القادرة عمى12.50)

 نستنتج من السؤال أن النشاط الذي يبعث عمى التنافس ىو النشاط الجماعي أكثر منو فردي. االستنتاج:
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية

 فردية 

 جماعية
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 ؟نشاط الالصفي الحصة : ىل تقومون بإجراء تمارين لتنمية روح التنافس داخل حادي عشرالسؤال ال
 الفعالة التي تخمق جو التنافس.اختيار التمارين : ىو معرفة مدى اىتمام األستاذ و الغرض
 ( يوضح النتائج التالية:26الجدول رقم ) النتائج:

 االجابة التكرار النسبة المئوية
87.50%  نعم 14 
12.50%  ال 02 
100%  المجموع 16 

 .( يبين اىتمام األستاذ و اختياره التمارين الفعالة التي تخمق جو التنافس00الجدول رقم )
 

 
 .يبين اجابات األساتذة( 00الشكل )

 
%( من 87.50( نالحظ ان نسبة )26من خالل النتائج المتحصل عمييا من الجدول رقم ) المناقشة:التحميل و 

من األساتذة ال يقومون بتمارين لبعث %( 12.50األساتذة يقومون بإجراء تمارين لبعث روح التنافس بينما نسبة )
 روح المنافسة.

النشاط  السؤال أن األساتذة يقومون بإجراء تمارين لتنمية روح التنافس داخل حصة: نستنتج من االستنتاج
 .الالصفي

 
 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 ؟يتنافس جو ىل النشاط الالصفي يعود التالميذ عمى خمق :ثاني عشرالسؤال ال
 ىو معرفة مدى أىمية النشاط الالصفي في خمق الجو التنافسي بين التالميذ. الغرض:
 ( يوضح النتائج التالية:27الجدول رقم ) النتائج:

 االجابة التكرار النسبة المئوية
93.75%  نعم 15 
6.25%  ال 01 
100%  المجموع 16 

 .( يبين أىمية األنشطة الالصفية في خمق التنافس00الجدول رقم )                        
 

                               
 .( يبين اجابات األساتذة00الشكل )                                   

 
( من %93.75( نالحظ أن نسبة )27) : من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقمالمناقشةالتحميل و 

بين تمتين العالقات النشاط الالصفي يعطي فرصة أكبر وفضاء أوسع لمتنافس واالحتكاك و األساتذة يرون أن 
أكثر  العادية الرياضية( أن حصص التربية البدنية و %6.25التي تمثل نسبة )الميذ بينما يرى بقية األساتذة و الت

 عرضا لمتنافس بين التالميذ.
 نستنتج من السؤال أن النشاط الالصفي يعود التالميذ عمى خمق التنافس بينيم. االستنتاج: 

 
 
 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال



 الفصل الخامس                                                                             تحليل و مناقشة النتائج 

77 
 

 
 االستنتاجات:

 باألساتذة:االستبيان الخاص 
 ..الثانوي  الطور تالميذ لدى عاون الت صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاطالمحور األول: 

من خالل االستبيان الموجو لألساتذة تستنتج أنيم قميل ما يشرفون عمى األنشطة الالصفية داخل المؤسسة و كان 
% وعن 37.50ونسبة االجابة بـ "نعم" % 62.50( حيث كانت االجابة بـ "ال" 16ذلك من خالل الجدول رقم )

وكانت النسبة وكان ذلك في  الصفيةميذ اجاب األساتذة بأنيا األنشطة الالاألنشطة المفضمة من طرف الت
يرون بأنيا تنمي روح  النشاط الالصفيمن خالل ادارة األساتذة لحصة و % 62.50كانت النسبة ( و 17الجدول)

نشاط عن سموك التمميذ أثناء ال% و 100( حيث كانت النسبة بـ 18م)قكان ذلك من خالل الجدول ر التعاون و 
عن % و 81.25( يبين ذلك وكانت النسبة 19ذة بأنو يكون متعاون مع زمالئو والجدول )أجاب األسات الالصفي

% يرون بأن السموك التعاوني ىو 62.50السموك المالحظ أثناء ممارسة النشاط الالصفي أجاب األساتذة بنسبة 
التالميذ بالتعاون لمفوز وكانت النسبة  يقوم الالصفيند اقامة نشاط رياضي عمالحظ أثناء ممارسة النشاط و ال

و % بأن الج62.50أجاب األساتذة بنسبة  نشاطعن الجو السائد أثناء ال( و 21% وذلك من خالل الجدول)75
 (.  22كان ذلك من خالل الجدول رقم)و التعاوني ىو الجو السائد أثناءه 

 
 .الثانوي  الطور تالميذ لدى التنافس صفة تحقيق في دور الالصفي لمنشاطالمحـور الثانـي: 

( و اجابات األساتذة نستنتج أن ىناك تنافس داخل الحصة بين التالميذ و كانت النسبة 23من خالل الجدول رقم)
كان ذلك من خالل الجدول تخمق جو التعاون و  % بأنيا87.50 % و عن شدة التنافس أجاب األساتذة بنسبة100
كان % بأنو النشاط الجماعي و 87.50بة ( و النشاط الذي يبعث التنافس بين التالميذ أجاب األساتذة بنس24رقم)

 (.25ذلك في الجدول رقم)
من خالل  ن ذلككابأنو يقوم بيا و % 87.50مارين لتنمية روح التنافس أجابوا بنسبة تعن سؤال اجراء األساتذة و 

% 93.75التنافس وكانت النسبة  عن النشاط الالصفي أجابوا بأنيم يعود التالميذ عمى خمق( و 26الجدول رقم )
  (. 27كان ذلك من خالل الجدول رقم )و 
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 فسير و مناقشة نتائج المحور األول من الفرضية األولى:ت -5-0

من خالل النتائج المدونة في الجداول السابقة يظير لنا الدور األساسي والفعال الذي يمعبو التعاون بين التالميذ 
وىذا لموصول الى أىدافيم المشتركة ,من خالل أدائيم لمختمف األنشطة سواء كانت صفية أو الصفية ,فالتمميذ يرى 

داف المسطرة إال بتكاتفيم وتضامنيم مع بعضيم البعض أن التعاون ضروري جدا وال يمكنيم الوصول الى األى
( كما أن النشاط الالصفي ال يمكن أن تنجح وتحقق مفعوليا الرياضي إال بالتعاون 1,2ويظير ىذا في الجدولين )

( وىم يرون ايضا أن األىداف المشركة )النتيجة 3,4وتضافر جيود جميع التالميذ وىذا ما يبينو الجدول رقم )
 (.07ىي الدافع لمتعاون فيما بينيم ويظير ذلك في الجدول رقم ) والفوز(

الجد ولية تدل عمى أن األنشطة الالصفية فضاء واسع  k2المحسوبة ومقارنتيا ب  k2( نجد 5,6وبالنظر لمجدولين )
في الجداول من خالل النتائج المدونة ، و عمى فعالية التالميذ داخل الحصة لترخيص المفيوم السامي لمتعاون وأثره

الالصفية خاصة منيا مدى تأثيرىا عمى التالميذ من خالل األنشطة ظير لنا القيمة الكبرى لمتعاون و السابقة ت
تعطيو األنشطة الالصفية من رغم ما %( و 100( حيث بمغت النسبة )18م )ىذا يظير في الجدول رقالجماعية و 

ميول التالميذ الى األنشطة الالصفية ذة عمى مدى حب و سبة اجابة األساتتعاون بين التالميذ حيث بمغت نفرص و 
شبو ميمشة وال تولى حسب األساتذة أن ىذه األخيرة الحظ و لألسف و أننا ن إال( 17%( من الجدول رقم )62.50)

%( من االجابات ترى أنيا ال 62.50( حيث بمغت النسبة )16ىذا ما يبينو الجدول رقم )االىتمام المالئم بيا و 
 ي المؤسسات التربوية.تمارس ف

%( كميا تبين حقيقة 62.50-%75-%81.25-%62.50( و كانت نسبيم كالتالي )19.20.21.22الجداول )
ع الى وعييم التام بأن التعاون ىذا راجطابع التعاون بين التالميذ و  ويغمب عمي نشاط الالصفيىي أن الواحدة و 

 الفوز.طريقيم لمنجاح و  والتآزر ىو
كذلك عدم تقديم تحفيزات خاصة بالنشاط الرياضي المدرسي و  ال يوجد برنامج دقيق أو خطة عممية حيث نستنتج أنو

ناك اىتمام ومشاركة من أنو ى إالالتالميذ إال أنو بالرغم من وجود ىذه المعوقات رس التربية البدنية والرياضية و لمد
والتي ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة  2006/2007، وىذا ما يتفق مع دراسة "لورنيق يوسف" سنة تالميذطرف ال

 الدور اإليجابي في تفعيل عمميتي التعاون و التنافس من خالل األنشطة الالصفية.
 .ىنا يمكن القول بأن الفرضية الجزئية األولى قد تحققت

 
 
 



 الفصل الخامس                                                                             تحليل و مناقشة النتائج 

79 
 

 
 تفسير و مناقشة نتائج المحور الثاني من الفرضية الجزئية الثانية:

في الجداول السابقة تظير لنا أىمية التنافس باعتباره عممية اجتماعية يقوم بيا جميع من خالل النتائج المدونة 
 األفراد أثناء أدائيم لألنشطة البدنية من أجل الحصول عمى ىدف معين في شكميا االيجابي.

لى النشاط الالصفي, وبالنظر ا ( يبينان أن الجو التنافسي ىو الغالب في حصص8,7بمالحظة الجدولين رقم )
( وبالنظر الى الداللة 05الجدولية, أما بالنسبة لمجدول رقم ) k2المحسوبة ومقارنتيا ب  k2الداللة االحصائية 

الجدولية يتبين أن لألستاذ دور كبير في خمق وبعث روح  k2المحسوبة ومقارنتيا ب  k2االحصائية من قيمة 
ن الجيود المبذولة من طرف التالميذ لمقيام بالتمارين التنافس بين أوساط التالميذ, غير أنو ال يمكن غض النظر ع

 (.04التي تبعث وتنمي روح التنافس بين التالميذ وىذا ما يبينو الجدول )
الجدولية, يتبين  k2المحسوبة ومقارنتيا بــ  k2( وبالنظر الى الداللة االحصائية من قيمة 03من خالل الجدول رقم )

أن التالميذ يميمون من خالل قياميم باألنشطة الالصفية الى اظيار ميارتيم وفرضيا أمام التالميذ اآلخرين وىذا 
راجع لما تمنحو األنشطة الالصفية من حرية تجعمو يظيرون مواىبيم الكاممة, كما يمكن ارجاع ذلك الى عدم اتاحة 

 .الصفيةالفرصة الكافية ليم خالل األنشطة 
غير أن ىذا يسمح لنا بالتسميم بأن التالميذ المشاركين في األنشطة الالصفية ىم فقط القادرين عمى خمق جو 

يات من خالل النتائج المتوصل الييا من الجداول يظير لنا لمتنافس اجاب، (06التنافس وىذا ما يظيره الجدول رقم )
يتبين ذلك في نمية روح التنافس بين التالميذ و تمارين لت بإجراءومون ليذا فاألساتذة يقتعود عمى التمميذ بالفائدة و 

يظير و مصداقية, و  اعطائيا فعاليةو  نشاط الالصفيىذا طبعا يؤدي اضفاء الجو التنافسي في ال( و 25الجدول رقم )
يمكن ارجاع ذلك الى الدور الذي تمعبو %( تؤكد عمى ما سبق ذكره و 100ة )( حيث نسب23ذلك في الجدول رقم )
 (.27ىاتو الحقيقة يوضحيا الجدول رقم )بعث روح التنافس بين التالميذ و  األنشطة الالصفية في

ىنا يبرز دور األستاذ في د عن حده يتحول الى صراع وعنف و الحقيقة التي ال مفر منيا ىي أن التنافس اذ ما زا  
ىذا ما يبينو الى التحمي بالروح الرياضية والتقيد بمبادئ التربية البدنية والرياضية و ذه التحكم في حصتو بتوعية تالمي

 (.24الجدول رقم )
وليذا ة من خالل النتائج المتوصل إلييا من الجداول يظير لنا ما لمتنافس من إيجابيات تعود عمى التالميذ بالفائد

وىذا طبعا يؤدي إلى إضفاء الجو التنافسي في الحصة ، التنافسح جراء تمارين لتنمية رو ايقومون بة فاألساتذ
التنافس بين  روحذلك إلى الدور الذي تمعبو األنشطة الالصفية في بعث  ارجاع ويمكن  وا عطائيا فعالية ومصداقية،

وعنف وىنا يبرز ع يتحول إلى صرا فانو مفر منيا ىي أن التنافس إذا ما زاد عن حده ال  والحقيقة التي  ،التالميذ
التربية البدنية  ئالرياضية والتقيد بمبادح دور األستاذ في التحكم في حصتو بتوعية تالميذه إلى التحمي بالرو 

والتي ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدور  2006/2007وىذا ما يتفق مع دراسة "لورنيق يوسف" سنة ، والرياضية
 نشطة الالصفية.اإليجابي في تفعيل عمميتي التعاون و التنافس من خالل األ

 فرضية الجزئية الثانية قد تحققت.ىنا يمكن أن نقول أن المن 
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 إستنتاج عام: -5-0
من خالل ما سبق نرى أن التالميذ عمى دراية كافية بأىمية التعاون و الغرض منو و من أنو السبيل لموصول الى   

الل االجابات الوعي بأىمية التعاون يظير من خىذا و األىداف المسطرة, كما أنو وسيمة لتنشئة العالقات الوطيدة, 
النشاط بالنسبة لمتنافس فأجوبتيم تدل عمى أن التنافس ىو الجو الغالب عمى حصص  ءنفس الشيالتي تقدموا بيا, و 

 . الالصفي
و أن التالميذ  النشاط كذلك األمر بالنسبة لألستاذ فيم يرون بأن التعاون ىو السمة الطاغية عمى أغمب حصص  

األنشطة  أن ىذا ان دل فإنما يدل عمىأجل الفوز, وذلك في جو تنافسي و يتعاونون فيما بينيم من يبذلون جيودىم و 
 الرياضية.القيم السامية لمتربية البدنية و الالصفية ميدان واسع لترسيخ 

تدفعيم الى العمل سويا ين التالميذ و ن الشعور الجماعي بالتنافس سمتان ضروريتان متكاممتان تنمياأن التعاون و   
 لتحقيق أىدافيم المشتركة.

 من كل ما سبق يمكن استنتاج ما يمي:و   
في كل التنظيم أغراض سامية عن طريق المشاركة والمساعدة و  التعاون عممية ضرورية تيدف الى تحقيق -1

 المجاالت واألنشطة الرياضية.
عالقات تتمثل في ىذه الات بين األفراد وبين الجماعات و أن التنافس ظاىرة تمعب دورا في انشاء عالق -2

 العمل التعاوني.تماسك الجماعة و 
 
تمعب شخصية األستاذ دورا ىاما في التحكيم الكمي لمتصرفات السيئة التي تظير عند بعض التالميذ أثناء  -3

 المنافسات الرياضية.
يذا التحضير في التقميل من التصرفات عمى األستاذ أن يحضر جيدا قبل تنظيم منافسة رياضية ليساىم ب -4

 العدوانية.
قات اجتماعية التنافس عمميتان مكونتان لبعضيما و تكامميما يجعل أفراد المجتمع تعيش في عالالتعاون و  -5

 تماسكو.تساعد عمى استمراره وبقاءه و  وطيدةتفاعمية وروابط و 
أساسية في مفيوميا االيجابي لممجتمع في تسعى الى اعداد عي ضرورية و ان عمميات التفاعل االجتما -6

 عاداتو بيئتو.يات المشاركة في أنشطة المجتمع ويحترم قواعده ونظمو و النشء ليصبح مواطنا يتحمل مسؤول
 بعد كل ما سبق يمكننا القول بأن الفرضية العامة قد تحققت.   
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 الخاتمة:

دور األنشطة الالصفية في تحقيق التفاعل اإلجتماعي لدى تالميذ من خالل الدراسة التي قمنا بيا حول موضوع: 
تكون من حقائق اجتماعية متنوعة , وجدنا أن النشاط البدني لو عالقة وثيقة بالمجتمع, حيث أنو يالطور الثانوي

سطة عمميات  التفاعل تتفاعل مع بعضيا البعض بواتأثير متبادل, و ىذه الحقائق ذات ويمثل مواقف بشرية متعددة و 
تأثيرات ىاتو العمميات التفاعمية لنشاط البدني الرياضي عن عوامل و ىذا يعني أنو ال يمكن فصل ااالجتماعي و 

 التنافس.لتعاون و الجتماعية المتمثمة في اا

زيع االستبيان عمى التنافس خالل األنشطة الالصفية قمنا بتو و  من أجل ابراز الدور العام الذي يمعبو كل من التعاون
الكاي  )k2عند حصولنا عمى النتائج استعممنا أسموب )ىذا االستبيان عمى شكل أسئمة, و  كانعينة البحث, و 

 نفييا.بات الفرضيات الجزئية المقترحة و لمتأكيد من اثمتحصل عمييا و ى داللة األجوبة الالتربيعي, لمكشف عم

ما يمكن االشارة اليو في األخير ىو أن األنشطة الالصفية أحسن ميدان لمتعمم عن طريق الممارسة بالنسبة لمتمميذ 
سات كما أن الدراتجعمو يتفاعل مع اآلخرين تي تتيح لو فرصا إلظيار مواىبو وقدراتو و وىي المساحة الواسعة ال

 الالصفية.  الفعال لألنشطة أخرى أثبتت الدور االيجابي و 
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 االقتراحات:

دور األنشطة الالصفية في تحقيق التفاعل اإلجتماعي لدى تالميذ الطور من خالل الدراسة التي قمنا بيا حول: 
أىمية ىاتين العمميتين في المساىمة الفعالة في التي تمثل مدى الى النتائج التي توصمنا الييا و وبالنظر الثانوي  

 تحقيق األىداف المرجوة من الحصة.

 التوصيات التي نرى أنو من الضروري االشارة الييا قصد تنبيو كل ما ييمو ىذا الموضوع: نقدم بعض االقتراحات و 

تجنب الحوادث ذلك لمدروسة, و نبغي أن يخضع الى قوانين صارمة و ان تنظيم المنافسات في المدارس ي -1
 ال تخدم الرياضة بصفة عامة.مؤسفة التي تمثل حقيقة التنافس و الالمؤلمة و 

ذلك إلعطائيا دافعا جديدا الحديثة في حصة النشاط البدني و  عمى األستاذ أن يتخذ الطرق البيداغوجية -2
 لياتو الحصة.

امل معالجتيا يعود الى تكبالنظر لظيور التصرفات السيئة عند بعض التالميذ داخل الحصة فان مصدر  -3
 المدرسة بما فييا األستاذ, حكام, أولياء ...الخدور كل من األسرة والشارع و 

 جودىم.مواىب بإعطائيم الفرص إلظيارىا وفرض و يجب عمى األستاذ االىتمام بالتالميذ ذوي ال -4
سات رغم اقبال من خالل اجرائنا لمبحث الحظنا عدم االىتمام باألنشطة الالصفية من قبل بعض المؤس -5

من التالميذ عمييا, و ليذا يجب عمى المؤسسات االىتمام أكثر بيذا النوع وذلك بما فييا األنشطة الالصفية 
 ارسال المبادئ السامية لمتربية البدنية.توطيد لعالقات بين التالميذ و 

انجاح ىذا النشاط خارجي من أجل المى اشرافيم عمى النشاط الداخمي و اعطاء المقابل المادى لألستاذ ع -6
 المشاركين فييا. لتالميذتقديم التحفيزات الخاصة باو 

يث ال يتعارض مع أوقات الدراسة وحسب الخارجي من طرف األستاذ بحوضع مخطط لمنشاط الداخمي و  -7
 عدد المشاركين.االمكانيات المتاحة و 
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 جامعة البوٌرة

 معهد علوم و تقنٌات النشاطات البدنٌة و الرٌاضٌة

النشاط الرٌاضً البدنً التربويقسم   

 تربٌة وعلم الحركة : تخصص

 

 استبٌان موجه للتالمٌذ: 

في اطار انجاز مذكرة تخرج في شهادة الليسانس, يشرفني أن أضع بين أيديكم هاته االستمارة و التي 

فً تفعٌل صفتً التعاون و التنافس لدى ألنشطة الالصفٌة ر ا" دوتندرج في اطار بحثنا المتمثل في 

"تالمٌذ المرحلة الثانوٌة  

التالميذ مساعدتنا و هذا باإلجابة بكل صدق و وضوح على هاته األسئلة و انتم  لذا نرجو من أعزائنا

 مشكورون على المساعدة.

 مالحظة: االجابة بوضع عالمة ) × ( على االجابة المختارة. 

 استبٌان موجه للتالمٌذ

 المحور األول:  التعاون 

؟..../ هل تساعد زمالئك أثناء ممارسة النشاط الالصف1ً  

أحٌانا            أبدا         غالبا                 

؟ ..../ هل الجو التعاونً هو الجو السائد أثناء ممارستك النشاط الالصف2ً  

أحٌانا             أبدا         غالبا                 

؟ ..../ هل للتعاون دور فً نجاح النشاط الالصف3ً  

أبدا                   أحٌانا  غالبا                 

؟ ....تساهم األنشطة الالصفٌة فً تنمٌة صفة التعاون بٌنكمهل  /4  

أحٌانا            أبدا        غالبا                 

حصة التربٌة ن فً ٌالمشارك زمالئك ن فً األنشطة الالصفٌة أكثر تعاونا منٌالمشارك زمالئكهل / 5

؟ ....البدنٌة والرٌاضٌة  

غالبا             أحٌانا             أبدا              

؟ .....األنشطة الالصفٌة فً مشاركتكم سببهالتربٌة البدنٌة هل التعاون داخل حصة  /6  

   غالبا             أحٌانا             أبدا             



   

 

  ؟....التعاون داخل حصة النشاط الالصفً  ه/ هل الحصول على نتٌجة و الفوز سبب7

أبدا           لبا           أحٌانا          غا       

 

 المحور الثانً:التنافس 

؟.../ هل تنظم مؤسستكم منافسات رٌاضٌة8  

أبدا                     غالبا          أحٌانا                

؟ ....كمهل تشعر بوجود تنافس بٌن/ 9  

أبدا           أحٌانا              غالبا              

؟...زمالئك / هل تحب أن تنافس من أجل فرض مهاراتك و حب الظهور بٌن 11  

أبدا            نا          أحٌا    غالبا               

؟ ....روح التنافس بٌنكم / هل تقومون بإجراء مسابقات و تمارٌن لبعث11  

أبدا          البا           أحٌانا         غ       

؟ ...ال فً خلق و بعث روح التنافس بٌنكملألساتذة دور فع هل /12  

أحٌانا                أبدا           غالبا                   

؟ ...إلى زمالئك المشاركٌن فً األنشطة الالصفٌة حصة ت.ب.رٌعود خلق الجو التنافسً فً هل / 13  

أحٌانا                أبدا              غالبا                     

/ هل السلوك التنافسً هو المالحظ داخل حصة النشاط الالصفً ؟14  

أحٌانا              أبدا         غالبا                     

/ هل التنافس الشرٌف هو الغالب فً حصة النشاط الالصفً ؟15  

أحٌانا              أبدا     غالبا                 

 

 

 

 

 

 

 



 استبٌان موجه لألساتذة

 المحور األول:التعاون

/ هل تشرفون على األنشطة الالصفٌة فً مؤسستكم؟1  

ال                نعم                     

 ؟هل تحفز تالمٌذك على التعاون أثناء ممارسة النشاط الالصفً / 2

              ال             نعم

مٌذ؟/ من خالل ادارتكم لحصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة هل ترون بأنها تنمً التعاون بٌن التال3  

ال                    نعم               

؟..... هل ٌكون التلمٌذ  ًالنشاط الالصف ممارسة / أثناء 4  

متعاون         أنانً                    

؟......./ ما هو السلوك المالحظ عند ممارسة النشاط الالصف5ً  

سلوك تعاونً            تنافسً              الالمباالة                 

؟.... / عند اقامة النشاط الرٌاضً الالصفً ٌقوم التالمٌذ ب6  

األنانٌة و حب الظهور            التعاون للفوز                 

؟......دالنشاط الالصفً  ما هو الجو السائ / أثناء وجود التالمٌذ داخل حصة7  

الصراع           عاون           التنافس        الت         

 

 المحور الثانً:التنافس

النشاط الالصفً ؟ / هل تشعر بوجود تنافس داخل حصة 8  

ال                نعم              

؟ ...../ فً رأٌك هل شدة التنافس تخلق9  

جو الصراع           جو التعاون                

؟ ....النشاط الالصفً / ما هو النشاط الرٌاضً الذي ٌبعث على التنافس داخل حصة11  

جماعً           فردي                 

؟ ة الالصفٌ ةطالنشا رٌن لتنمٌة روح التنافس داخل حصة/ هل تقوم بإجراء تما11  

ال                  نعم                      

؟ ًتنافس جو / هل النشاط الالصفً ٌعود التالمٌذ على خلق12  

ال    نعم                       

 


