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 مقدمة
 

 م
 

 مقدمة: -

نجد  االىتمامات الدول سواء المتقدمة أو النامية ومع ىذا التباين في االىتماماتنعيش في عصر تتباين فيو 
الدول بالموضوع أو المشكمة  اىتمام إال أن أولوية االىتماماتأن اإلنسان ىو المحور األساسي والمحرك األول لتمك 

، ورغم أن التربية البدنية والرياضية ة حيوية لكل مواطنضرور  كونو، من حيث رجع إلى مدى تأثر الرأي العام بوي
 . الخاصة المرتبطة بيا يعد حديثا نسبيا قديمة جدا إال أن ظيور العموم

المتطمبات المختمفة  وتعتبر اإلمكانيات فرعا من فروع المعرفة العممية التي تبحث بشكل منظم في كيفية توفير
 .لممارسة مختمف أنواع التربية البدنية والرياضيةسواء المادية أو البشرية 

أىداف التربية  ، ألن التكمم عن تحقيقن أىمية المنشآت والعتاد الرياضيلذلك نجد الكثير من الناس يتجاىمو  
، وىذا لما ليذه األخيرة من دور السميمة البدنية والرياضية ال يأخذ وزنو الموافقة لمتطمبات العمل وشروط الممارسة

حقيق ىدف لحصة الرياضي حيث ليا دور في التوصل إلى ت عال في إعطاء الحوافز والدوافع نحو النشاط البدنيف
 .أو ممل انزعاجدون 

حيث  ،إثراء برنامج المنظومة التربوية معرفة أىمية درس التربية البدنية والرياضية ودوره الفعال في كما يجب
الجزائر في  اىتمتكما  .عمى حمل عبئ بقية المواد وتجعمو في حالة نشاط نجد أنيا تساىم في إعطاء التمميذ القدرة

يتم تحقيق األىداف التربوية البيداغوجية  ىذا اإلطار بتكوين اإلطارات واألساتذة المتخصصون الذين بواسطتيم
 مختمف االنشطة البدنية. الميارات والمعارف حول اكتسابويتوصل التمميذ إلى 
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 :اإلشكالية -1
لمعممية  تطورت مناىج التدريس الحديثة وطرق التدريس فييا بعد أن كانت ترتكز عمى األستاذ كمحور

 انفتاحامواىبو بطرق أكثر  اإلمكانيات التمميذ وصقل استخراجالتعميمية، وأصبحت المدرسة الحديثة ترتكز عمى 
واألساتذة إلى مجموعة الوسائل والعتاد في الميدان  ، ولذلك تحتاج المؤسسة التعميمية باإلضافة إلى المؤطرينوتطورا

، فقد أصبح التدريس الحديث يستعمل الوسائل والمنشآت التي تتوافق والمعرفية التعميمي قصد تحقيق أىدافيا التربوية
 . ديثةالحاصل في البرامج والخطط الدراسية الح مع التطور

ومعرفية  وكغيرىا من المواد الدراسية تيدف التربية البدنية والرياضية إلى مجموعة أىداف تربوية ونفسية
 وانعدامياىذه األخيرة إلزامي  وحركية أيضا وال تتحقق إلى بتوفير منشآتيا الخاصة كالمالعب والقاعات ألن توفر

أكثر عمى كفاءة وخبرة األستاذ  واالعتمادوالرياضية  البدنية، ويؤدي إلى فقر درس التربية ة النشاطيحد من قيم
إمكانيات التمميذ وصقل مواىبو خاصة في ىذه المرحمة العمرية اليامة بالنسبة  وتأقممو مع الواقع دون التركيز عمى

 : المنطمق نطرح إشكاليتنا فنقول لمتمميذ ومن ىذا
التربية البدنية والرياضية  عث المشاركة لدى التالميذ في حصةغياب المنشآت والعتاد الرياضي في ب تأثيرما مدى 

 .البويرة في بعض ثانويات والية
 : الفرضيات -2
في الرفع من  إن توفير المنشآت والعتاد الرياضي وكيفية استغاللو وتسييره، لو دور فعال: الفرضية العامة  -

 . مستوى المشاركة الرياضية لمتالميذ
 : الجزئيةيات ضالفر   -
 . نقص المنشآت والعتاد الرياضي لو تأثير كبير عمى واقع النشاط البدني •
 . يعتبر درس التربية البدنية والرياضية عامل رئيسي في الممارسة التربوية والتعميمية •
 .والعتاد الرياضيالمنشآت  خبرة األستاذ وكفاءتو في التعامل مع التمميذ المراىق يؤدي إلى تعويض النقص وغياب •

 :الموضوع اختيارأسباب  3–
نما نظرا إلى  موضوع الدراسة يعتبر مرحمة ىامة لبناء أي بحث عممي فيو لم ينطمق من العدم اختيارإن  وا 
لموضوع   واختيارنا، المواضيع كبيرة تجعل الباحث يتوجو بالدراسة في ىذا الموضوع دون غيره مكن اعتبارات

من أسباب  انطالقا" كان  بويرةالتالميذ في ثانويات والية ال والعتاد الرياضي في بعث المشاركة لدىأىمية المنشآت "
 . موضوعية وأخرى ذاتية

 : األسباب الموضوعية 3-1
واألىمية التي  إن السبب الرئيسي الذي جعمنا نختار ىذا الموضوع دون غيره من المواضيع ىو إبراز الدور 1)

 .والحركية ، المعرفيةضي في العممية التربوية والنفسيةوالعتاد الرياتمعبيا المنشآت 
المشاركة في بعض  يعتبر البحث من أولى الدراسات في مجال "أىمية المنشآت والعتاد الرياضي في بعث 2)
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 . والرياضيةالدروس التربية البدنية  استيعاب " يحاول إبراز دورىا في مساعدة التالميذ عمىبويرةثانويات والية ال
 .حاجة المكتبة الجزائرية بصفة عامة ومكتبة معيد التربية البدنية والرياضية بصفة خاصة 3)
 : األسباب الذاتية 3-2
 . البحث عن الجديد فيو مطمب كل طالب 1)
 . تدعيم رصيدنا العممي في ىذا المجال 2)
األخيرة في التنشئة  فة الدور الذي تقوم بو ىذهتخصصنا في فرع التربية البدنية والرياضية وبالتالي وجوب معر  3)

 .التالميذ
 . عمى دور التربية البدنية والرياضية في تكويننا التعميمي االطالع 4)
 . النفسي في معالجة ىذا الموضوع وارتياحنارغبتنا  5)
 : دراسةلأهداف ا 4–

أىداف  أنيا ترمي إلى تحقيق حتى تكون دراسة من الدراسات سببا في لموجود ال بد أن تكون ىادفة أي
، ويتجمى اليدف المدروسة منطقية لممشكمة واقتراحاتومعارف جديدة وبالتالي تقديم في األخير وتعطي حمول 
غياب المنشآت والعتاد الرياضي في بعث  تأثيرمدى  الرئيسي المراد تحقيقو من خالل ىذه الدراسة ىي معرفة

  .البويرة ة البدنية والرياضية في بعض ثانويات واليةالتربي المشاركة لدى التالميذ في حصة
المنشآت والعتاد  كما نيدف من خالل دراستنا ىذه إلى توعية وتحسيس الدولة باألىمية القصوى لوجود

 .الرياضي في العممية التربوية والنفسية والحركية والمعرفية لتالميذ الثانويات
 . عمى واقع النشاط البدني ىاتأثير و نقص المنشآت والعتاد الرياضي ومعرفة مدى 

 أهمية الدراسة: -5
من  الدراسة ييمو موضوع ل مند التربية البدنية والرياضية خاصة وكىد األكاديمية عامة ومعاىتزويد المعا

 طمبة وأساتذة وباحثين.
ن الثانوي مالتعميم  مؤسسات داخل الرياضي البدني النشاط تخص التي الميدانيةالحقائق  بعض إلى لالوصو 
 وانعكاسيا عمى العممية التعميمية.المنشآت والعتاد الرياضي ناحية توفر 

 : الدراسات السابقة -6
تالميذ  إن الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع "أىمية المنشآت والعتاد الرياضي في بعث المشاركة لدى

سوى المذكرة التي لمحت قميال  " قميمة جدابويرةوالية الالثانوية في حصة التربية البدنية والرياضية في بعض ثانويات 
 . وىي قريبة من موضوع دراستنا وكانت معالجتيا غير شاممة لجميع جوانب الموضوع الحساسة

رت الثانويات" وتبمو ي لبدنية والرياضية فالدراسة ىي: "دور الوسائل والمنشآت الرياضية في إنجاح حصة التربية ا
الرياضية عمى سيرورة حصة التربية البدنية  : ما مدى تأثير وغياب الوسائل والمنشآتساؤل التالياشكاليتيا حول الت

 .البويرةثانويات  بعض والرياضية في
 . وتفرعت من ىذه اإلشكالية فرضية عامة وفرضيات جزئية
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 :الفرضية العامة
 . والرياضية الوسائل والمنشآت الرياضية تؤثر في السير الحسن لحصة التربية البدنية

 :الفرضيات الجزئية
 . والرياضية نقص المنشآت والوسائل الرياضية يشكل حاجزا أمام األستاذ إلنجاح حصة التربية البدنية 1)
 . والرياضية عدم توفر المنشآت والوسائل الرياضية يؤدي إلى نفور التالميذ من حصة التربية البدنية 2)
 . لتعويض نقص المنشآت واإلمكانياتخبرة األستاذ وكفاءتو عامل ىام ( 3

خالل ىذه  المتوصل إلييا من االستنتاجات، ومن نتائج تبع في الدراسة ىو المنيج الوصفيوكان منيجو الم
 : التساؤالت

 . نقص الوسائل واإلمكانيات بالدرجة األولى 1.

 . بالمراىق من طرف المسؤولين االىتمامعدم  2.

الرياضي في  والسير الحسن لممنشآت الرياضية مما يؤثر عمى مردود النشاط البدني االستغاللعدم وجود  3.
 . الثانوية

 :تحديد المصطمحات -7
ورغم ذلك  إن القارئ لبحثنا ال يجد أية صعوبة في فيم العبارات والكممات التي لم تكن مبيمة وال عويصة

 : قمنا بتحديد بعض المفاىيم والمصطمحات وىي
  :والعتاد الرياضيالمنشآت   •

 :يمكن تقسيميا إلى قسمين ىما
 .المالعب المغطاة والمظممة –المفتوحة  –المنشآت والمالعب: المغمقة   -
 .المرافق والخدمات –مساعدة أو بديمة  –األجيزة واألدوات: أجيزة وأدوات قانونية   -
نعني بالتربية البدنية  بالتكامل مع المواد األخرى كماوىو مادة تعميمية تساىم   :درس التربية البدنية والرياضية  •

ومتكاممة روحا وجسما وعقال داخل إطار  والرياضية ىي تمك الطريقة السميمة والناجعة في تربية النشء تربية كاممة
 1الصالح والصاعد من القيم المجتمع وتقاليده وأعرافو وتييئة لمجيل

و 12عامة في سن  مل فييا النمو الجسمي والعقمي واالجتماعي وتبدأ بصفةىي تمك المرحمة التي يكت :المراهقة  •
 2.عام عند بعض الباحثين22أو حتى سن 18تمتد حتى سن 

 : صعوبات البحث -8
ليذا نكتفي بذكر أىم  ال بد أن نذكر بأنو ما من محاولة بحث أو إجراء أية دراسة ال تخمو من الصعوبات والمشاكل

 : التي واجيتنا أثناء قيامنا بيذه الدراسة وأىمياالصعوبات الرئيسية 
المشاركة لدى تالميذ  قمة المراجع والمصادر التي تدور حول موضوع :أىمية المنشآت والعتاد الرياضي في بعث  -

                                                           
1

 .42ص 1992  الجزائر2.محمود عوض بسيووي وفيصل ياسيه الشاطي : وظريات وطرق التربية البدوية والرياضية. ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة 
2
 .01ص1960 مصطفى رزيق : خفايا المراهقة .دار النهضة العربية. دمشق . سنة  
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 " المرحمة الثانوية في حصة التربية البدنية والرياضية
 .خاصة من طرف بعض التالميذ االستبياناتبعض  استرجاعصعوبة   -
 لوالية.بعد المسافة لبعض ثانويات ا  -
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 :تمهيد -
، مف جية أخرى المنشآت مف المالعب والمساحات ولمرافؽ الرياضية مف جية واألجيزة والعتاد الرياضي مف

 .تمثؿ العمود الفقري ليذا النشاط إذ أنيا ،ف لمختمؼ فعاليات النشاط الرياضيالمستمزمات الرئيسية لمسير الحس
التربوية المتعمقة  دائرة استعمػاؿ األجيزة والعتاد الرياضي يرجع ألسباب جوىرية وىامة كزيادة القيمة اتساعإف 

الجديدة في التربية البدنية والرياضية، وتعتبر كذلؾ عامال ميما في إكثار  االتجاىاتباأللعاب ،وىي إحدى مميزات 
، وىي تزيد مف تحقيؽ القدرة الذاتية يؽ والسرورالتشو  النشاط البدني وىي تضيؼ إلى النشاط الرياضي عناصر

بداعاتيـلمتالم  .ولذلؾ فػإف األجيزة والعتاد الريػاضي يعتبر حاجة ماسة لمنشاط الرياضػي ،يذ في إبراز مياراتيـ وا 
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 :تعريف المنشآت واألجهزة والعتاد الرياضي -1
والرياضية ألف غيرىا مف  ، وىذا قدر التربية البدنيةياضية المدرسيةوالر تعد أحد أىـ مشكالت التربية البدنية 

 . كـ وكيؼ مف ىذه المنشآت المواد التربوية واألنشطة ال تحتاج إليو التربية البدنية والرياضية مف
در غير ق مع لكف ييمنا أف ننوه أف كثيرا مف البرامج الممتازة لمتربية البدنية والرياضية المعاصرة تدار بنجاح

 . التسييالتكاؼ مف األدوات و 
تمقاء نفسيا ألف  فالمنشآت والمباني والمالعب واألجيزة واألدوات والوسائؿ التعميمية ال تثمر برامج ناجحة مف

األنيقة ىي األفضؿ بؿ الميـ أف  ، فميست األجيزة الغاليةالبشرية التي تدير ىذه التسييالتالعبرة دائما بالقيادات 
رامجو المدرسية المدرس عمى توظيفيا توظيفا جيدا في ب ، واألىـ مف ذلؾ ىو قدرةلة وآمنة وجذابة لمتالميذاتكوف فع

، ويستعرض ربية البدنية والرياضية المدرسيةصوف األدوات بحجرة الت ، ال أف يحتفظ بيا فيبأوجييا المختمفة
 .قدـو كبار الزوار إلى المدرسة نظافتيا وأناقتيا عند

 االبتكاريةالقدرات  ، فكمنا نعمـية أف يتمسؾ بحجة نقص اإلمكانياتي لمدرس التربية البدنية والرياضوال ينبغ
جيزة مبتكرة ذات مردود تربوي ناجحة أل لممدرس الناجح المحب لمينتو كفيمة بتحويؿ أشياء كثيرة ميمة إلى أفكار

مف  االستفادة، كذلؾ لنظافة القديمة والغير الصالحةوسالؿ ا مف المقاعد الدراسية والسبورات كاالستفادة، عالي
العصير والحباؿ واإلطارات القديمة لمسيارات الداخمية والخارجية وجذوع األشجار  عصى المكانس والقارورات وعمب

وفقدت صالحيتيا  ، وىي جميعيا مواد ميممةالمياه والمكتبات الخشبية وغيرىاوقوالب طوب البناء ومواسير  والنخيؿ
 .1المدرسية األساسية وبقميؿ مف التفكير يمكف توظيفيا في برامج التربية البدنية والرياضية

توفير  كما أف ضمف المشكالت المتعمقة باإلمكانيات ما يتصؿ بتشغيؿ وتوظيؼ ىذه اإلمكانيات ، بمعنى
أو صيانتيا وىي قضية  أو تركيبيا استخداميا، ولكف قد ال يستطيع المدرس در مالئـ مف المكنيات في المدرسةق

في دورات التدريب أثناء الخدمة لمتعرؼ عمى طبيعة ىػذه  االشتراؾوحميا يكمف في  تتعمؽ بالتأىيؿ لممدرس
في تعميـ  اإلمكانيات، خاصة إذا كانت مستخدمة كالترمبوليف وأجيزة التدريب واألجيزة السمعية البصرية المستخدمة

العديدة التي ستواجو في حياتو  ، والتي تفتح أفاقا جديدة أماـ التالميذ يجب حؿ المشاكؿفيةالمعر الجوانب الحركية و 
 .2المستقبمية

 : األدوات واألجهزة استعمالدائرة  اتساعأسباب  1-2
 : ىذه األدوات أىميا استخداـدائرة  التساعىناؾ عدة أسباب 

 .البدنية والرياضية الجديدة في التربية االتجاىاتزيادة القيمة التربوية المتصمة باأللعاب وىذه إحدى مميزات   -
 . عامؿ ميـ في إكثار نواحي النشاط البدني الرياضي  -
 استخداـإف  والعاـ يمكف أف يضمف المعمـ موردا جديدا وكبيرا مف التماريف المتنوعة ذات العرض الخاص  -
 . طرائؽ التدريس فياألجيزة يكوف عامال ميما داخؿ الصؼ حيث أنو يبعد الشكمية دوات و األ

                                                           
1
 96ص1994 .التربية الرياضية المدرسية . دار الفكر العربي . الطبعة الثالثة . القاهرة. أنور الخولي ، محمود عبد الفتاح عنانعدنان درويش حلون ، أمين   

2
 .07عدنان درويش وآخرون . مرجع سابق . ص   
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 . إف استخػداـ األدوات واألجيزة تضيؼ إلى الدرس عػناصر التشويؽ والسرور والنشاط  -
 تزيد مف تحقيؽ القدرة الذاتية لمتػالميذ األمر الذي يجعمو ال يرضى بأقؿ أقصى مجيود يبذلو  -
 : يم المنشآت الرياضيةتقس 1-3

 : تقسـ عموما المنشآت الرياضية إلى
 . منشآت رياضية تعميمية -
 . منشآت رياضية ترويحية ترفييية -
 . وحفالت خاصة استعراضيةمنشآت  -
 . منشآت تنافسية -
 . منشآت رياضية وترويحية تجارية -
 .(معدلة لممعوقيف)منشآت رياضية خاصة  -

ه مف ىذ أي نوع باستعماؿيعتمد مدرس التربية البدنية والرياضية حسب خطتو الناجحة التي يمكف تنفيذىا 
ما يعمؿ بيا وىي تعتمد عمى  ، سواء في مدرستو أو في داخؿ مجاؿ منطقتو التيالمنشآت حسب ما يتوفر لديو منو

 : يمي
 : إمكانيات بشرية  •

مشرفيف ، مدربيف  برامج التربية البدنية والرياضية سواء كانت مديريف ، وىي القيادات المؤىمة المنوطة بتنفيذ
 . إدارييف

 : إمكانيات مادية  •
البرامج وتحقيؽ  وىي الخدمات واألجيزة والمساحات والميزانيات التي توظؼ بحيث يمكف القيادات مف تنفيذ

 .1األغراض التعميمية
 : تصنيف المنشآت والعتاد الرياضي 1-5

 :المنشآت والمالعب 5-11-
 : المنشآت والمالعب المغمقة× 

 . قاعات التدريب باألثقاؿعات لأللعاب والجمباز والمسابح و ومثاؿ ليا القا
 : المنشآت والمالعب المفتوحة× 

 . ومثاؿ ذلؾ المالعب الغير المسقفة كممعب كرة القدـ والتنس وحدائؽ األطفاؿ
 : المالعب المغطاة والمظممة× 
 .ا األفنية المدرسية المظممةمثاؿ ليو 
 

                                                           
1
 .906عدنان درويش و آخرون . مرجع سابق. ص  
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 : األجهزة واألدوات 1-5-2
 : وىي تنقسـ إلى ما يمي

 : أجهزة وأدوات قانونية× 
 . مثاؿ ليا جياز المتوازييف ، جياز الوثب العالي واألدوات مثؿ المضارب والكرات

 : أجهزة وأدوات مساعدة أو بديمة× 
 .1واألطواؽ البديمة ككرات البالستيؾ وأكياس الحمؿومثاؿ ليا جياز المتوازييف التعميمي واألدوات 

 : المرافق والخدمات× 
 : ومثاؿ ليا

 . الحمامات والد وش  -
 . غرؼ تبديؿ المالبس  -
 . غرؼ تييئة الدرس  -
 مخزف األجيزة واألدوات  -
 :الوسائل التعميمية استعمالشروط  1-6

الوسيمة أو  اختيار ال بد مف مراعاة األمور التالية عند كي تؤدي الوسيمة دورىا في عممية التعميـ بشكؿ فعاؿ
 . إعدادىا

 . اإلحساس باألداء والتعرؼ عمييا لالكتسابالعمؿ عمى إتاحة الفرصة لمتالميذ  -
 . تمؾ األدوات لتوفير عنصر التشويؽ استعماؿضرورة التنويع والتغيير المتعاقب في  -
 . يجب اإلعداد المسبؽ لألدوات قبؿ الدروس وتنظيميا وترتيبيا بما يتيح إخراج الدرس -
 . لألدوات واالستالـيجب تنظيـ التسميـ  -
 . تحقؽ الرغبات التربوية لمتالميذ وفقا لألىداؼ الموضوعة -
 . متعددة األغراض واألشكاؿ إلتاحة فرصة جيدة لالستخداـ -
 . صر البيئة المحيطةسيمة التصنيع وتستغؿ عنا -
 . سيمة النقؿ ويتوفر فييا عنصر األماف والسالمة -
 . أف تعرض في الوقت المناسب وأف ال تتحرؾ حتى تفقد جانب اإلثارة والتشويؽ -
 .2لمتأكد مف صالحيتيا استعمالياتجريب الوسيمة قبؿ  -
 
 
 

                                                           
1
 .999-011عدنان درويش وآخرون . مرجع سابق . ص   

2
الفكر .القاهرة  رالتربية الرياضية المدرسية . دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية . دا. الخولي . محمود عبد الفتاح عنان . عدنان درويش حلون أمين  

 411ص1998.
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 : الوسائل التعميمية استخدامفوائد  1-7
ديؿ" أف بحثنا أجراه  بدراف" ورفيقاه في كتابيـ الوسائؿ التعميمية نقال عف كػتاب "إدمافأورد الدكتور "مصطفى 

 : بأف استخدامياإذ أحسف  عف القيمة الحقيقية لموسائؿ البيداغوجية)ديل -فن -هربن(ثالثة رجاؿ ىـ
  . المبيمة التالميذ لأللفاظ استخداـتقديـ لمتالميذ بما يعرؼ باإلدراؾ الحسي ومف ثـ فيي تقمؿ مف  -
 . التالميذ اىتماـتثير  -
 . تجعؿ مال يتعممو التالميذ باقي التأثير -
 . تقدـ خبرات داخمية وتدعوىـ إلى النشاط الذاتي -
 . الصور المتحركة استخداـفي الفكر كما ىو الحاؿ عند  االستمراريةتنمي في التالميذ  -
كفاية وعمقا  عمييا عف طريؽ المفظ وتسيؿ في جعؿ ما يتعممو التمميذ أكثرتقدـ خبرات ال يسيؿ الحصوؿ  -

 .1وتنوعا
 . طبيعة األداء بطريقة أسيؿ اكتساب -
 . تحقيؽ عنصري األماف والسالمة -
 . الصفات اإلدارية اكتساب  -
ضافة عنصر التشويؽ لمتدريب  -  . عدـ سرياف الممؿ وا 
 . الحركية والميارية لالستجاباتتوفير المعمومات المباشرة   -
 . إتاحة المجاؿ األوسع لممالحظة والتفكير والفيـ  -
 . الالعبيف واستعداداتتمبية قدرات   -
 .2الالعب نتيجة التأثير المباشر بالمثيرات الحسية والمعنوية استجاباتزيادة   -
 : المنشآت والتجهيزات الرياضية في الثانوية الجزائرية 1-8

أف نبيف بوضوح  إجراء عممية مسح عمى المستوى الوطني لمثانويات والمؤسسات التعميمية األخرى يمكنناإف 
لرياضية داخؿ التربية البدنية وا النقص الشديد والحاجة الماسة لمثؿ ىذه اإلمكانيات والوسائؿ الخاص لممارسة

ر ممارسة نشاط التربية البدنية في المرحمة تطوي ، خاصة إذا كانت الرغبة صادقة وأكيدة فيالمؤسسات التعميمية
 . التعريج عمى ما أعدتو النصوص والوثائؽ الرسمية بخصوص ذلؾ الثانوية وغيرىا وبيذا الصدد نرى ضرورة

المؤسسات التعميـ وىذا مف  ضرورة إظيار المنشآت الرياضية الالزمة لتعميـ التربية البدنية لجميع المنتميف إلى -أ
 .مؤسسة ذاتياخالؿ انجاز ال

 . المنشآت الرياضية أيا كانت طبيعتيا استخداـلمؤسسات التربية والتكويف أولوية في  -ب
 . مؤسستي أو أكثر في المنشآت والتجييزات الرياضية اشتراؾيجوز  -ت

                                                           
1
 .69ص1985. بيروت . عمان دار إحياء علوم الدين د. بشير عبد الرحيم الكلوب : الوسائل التعليمية وإعدادها وطرق استخدامها . مكتب المحتسب .  

2
ص  9666وشركاته  محمد إبراهيم شحاتة ومحروس محمد قنديل و احمد الشاذلي . أساسيات التمرينات البدنية . منشاة المعارف اإلسكندرية جالل حزي  

961-964. 
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 . تتحمؿ ميزانية الدولة في إطار المخططات الوطنية لتنمية النفقات -ث
 .1 عمى عاتؽ الجماعات المحميةالصيانة تقع مسؤولية اإلنجاز و  -ج

صدور ىذه  سنة عمى 25إف المتفحص في ىذه النصوص القانونية ينتيي دوف ريب وبعد مرور أزيد مف 
، وعمى أكبر التسييالت وجو مف أف جميع ثانويات الوطف تحوز عمى ىذه المنشآت عمى أكمؿ االعتقاداألوامر إلى 
الوضع شيا التربية البدنية والرياضية و التي تعي المنشآت التابعة لييئات أخرى إلى أف الحقيقة استعماؿفيما يخص 

، إذ أف عدد كبير مف الثانويات ال تتوفر االعتقاديشيد بعكس ىذا  الذي يعانيو األستاذ في معظـ ىذه المؤسسات
 يخطر عمى باؿ أحد مف الجماعات الرياضية كما أف صيانة ىذه التجييزات وتجديدىا ال عمى أدني التجييزات

 .لواردة مف وزارة التربية الوطنيةوتنفيذ المعمومات ا المحمية
 ، ثـ أصبحت بعد ذلؾ تخصصالرياضية في فترة السبعينات إف الدولة كانت تتولى إنشاء التجييزات

 حيث بقيت أغمب1983منذ  انقطعت االعتماداتأوائؿ الثمانينات إال أف ىذه  مالية لمتجييزات خالؿ اعتمادات
 ألدوات فقد كاف مقرر إنشاء وحدات، أما فيما يخص التزويد بيذه اماسة إلى التجييزات الثانويات في حاجة

 . تتولى تصنيعيا وتوفيرىا وتسويقيا صناعية
 : المنشآت الرياضية استعمال 1-9

 طرؼ كؿ مف واالستعماؿ باالستفادةلقد تـ تحديد مخططات وبرامج عمؿ المنشآت الرياضية الخاصة 
 . األصناؼ الممارسة لمنشاطات الرياضية

توفؽ  يتـ تحديد مخطط سنوي الستعماؿ المنشاة بالتفصيؿ وىذا في بداية كؿ سنة رياضية ويتـ ىذا في
 : والتفاىـ مع كؿ الفرؽ والنوادي المستعممة وىي مرتبة عمى النحو التالي

 : من أجل المنافسات× 
 . التظاىرات الرياضية الدولية -
 . سياسة رياضية ، في الحالة التي يكوف تنظيميا ييدؼ إلىالبطوالت العادية المدرسية، الجامعية، العسكرية -
 . ميرجاف لمرياضة يف فرؽ المستوى الوطني في الرياضة الجماعية -
 . المقاءات الرياضية بيف فرؽ المستوى الوطني في الرياضة الجماعية -
 . المقاءات الجيوية بيف الفرؽ الجيوية والشرفية لمرياضات الجماعية والفردية -
 . المقاءات المحمية التي تجمع بيف الفرؽ داخؿ الوالية -
 . يـو في األسبوع يكرس مف أجؿ تنظيـ المنافسات في المجاؿ المدرسي -
 .الجامعي والعسكرينصؼ يـو مف كؿ أسبوع ينظـ أو يحجز لتنظيـ المنافسات في المجاؿ  -
 : من أجل التدريب× 
 . الجمعيات الرياضية ذات المستوى الوطني ليا الحؽ في التدريب لمدة ساعتيف في اليـو -
 . أسبوع الجمعيات الرياضية ذات المستوى الجيوي ليا الحؽ حصتيف مدة كؿ حصة ساعة ونصؼ كؿ -

                                                           
1
 .75المادة 1976.  قانون التربية البدنية والرياضية  
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حصتيف كؿ أسبوع مدة  الوالية ليـ الحؽ في التدريب بمعدؿالمدارس الرياضية التي تحتوي الشباب الموىوبيف في  -
 . كؿ حصة ساعة ونصؼ

حصص  باحتضاف ، الجامعية أو وحدة عسكرية ال تحتوي عمى المنشآت الرياضية يسمح لياربويةالمؤسسة الت  -
 .التعميـ والتربية الرياضية ويجب أف تكوف في بداية اليوـ وبعد الزواؿ

 . المحميةالجمعيات الرياضية   -
 لتكويف إطارات إف حصص التربية ليا األولوية بالمقارنة مع العمميات المبرمجة في حالة القياـ بالتربصات

، بدءا حظائر متعددة الرياضات المنشآت الرياضية العمومية خصوصا باستعماؿىذه ىي كؿ الترتيبات الخاصة 
 عمى مستوى الوالية سواء كانت فرؽالمتواجدة  المنشآت مف أجؿ تنظيـ المنافسات الخاصة بكؿ األندية باستعماؿ

 .وأيضا المدرسية رياضية عادية أو حتى جامعية أو عسكرية
 . األولوية ىذه المنشآت الرياضية مف أجؿ الممارسة حسب الستعماؿولقد خصص جانب مف الوقت 

 دور الوسائل والمنشآت في تنمية المشاركة والممارسة الرياضية : 11 -1
والرياضية ومشاركتيـ في  إف تكويف أساتذة قادريف عمى جمب أكبر عدد مف التالميذ الممارسيف لمتربية البدنية

قساـ لجميع األفواج داخؿ القسـ الواحد وبيف األ المنافسات الرياضية التي تقاـ داخؿ مؤسساتيـ التي تجري عادة بيف
تحظى ىذه اإلطارات المكونة مف أدني حد مف الوسائؿ التي مف  األطوار الدراسية قد يبقى بدوف جدوى، إذا لـ

لما يبذلو األساتذة مف مجيودات لذا فإف التجييز والتكويف متكامميف لحقيقة واحدة وليذا  شأنيا أف تكوف عمودا فعاال
والمعدات  الدولة والمسؤوليف عمى قطاع التربية وذلؾ بتوفير المنشآت مف طرؼ باالىتماـيحظى األستاذ  يجب أف

 . أدنى الصعوبات الرياضية حتى تسمح لو بالعمؿ في أحسف الظروؼ دوف أف تصادفو العراقيؿ أو
المنشآت  إف الكالـ عف تنمية ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ال يأخذ وزنو وال يحقؽ معناه في غياب

 وكذلؾ لما ليا مف أثر واألدوات الرياضية الموافقة لمتطمبات العمؿ وشروط الممارسة السميمة والتجييزات
 .التربية البدنية والرياضية بسيكولوجي ودور فعاؿ في تشكيؿ الحوافز الطبيعية التي تدفع لممارسة

 : يمي وتحتوي المنشآت والتجييزات واألدوات الرياضية عمى ما
 ).، الطائرة...الخالقدـ، السمة ،كرة اليد)المالعب المختمفة  -أ

 ).، القاعات المتعددة الرياضات ...الخالجمباز)القاعات  -ب
 ).، دورات المياه..الخحمامات، الأماكف تغيير المالبس)المالحؽ الضرورية  -ت
 .(، الحواجز...الخالكرات، الجالت) االستعماؿأدوات  -ث

تنشيط  تسيؿ عمى األستاذ تحقيؽ ىدفو المسطر ألنيا تعمؿ عمىتعد ىذه األدوات مف أىـ العوامؿ التي 
ويشترط في األدوات  وتحميس التالميذ فضال عمى أنيا إحدى الوسائؿ الرياضية لمتنويع في التمرينات واأللعاب

 :ما يميالمدرسية 
 أف تكوف األداة متينة الصنع جيدة التركيب، ال يكوف بيا بروزات أو ثقوب . -
 .استعماليافيفة حتى يسيؿ عمى التالميذ أف تكوف خ -
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 في آف واحد. استخدامياأف تكوف وفيرة العدد حتى تسمح لجميع التالميذ  -
 .1لسف التالميذ وأطواليـ وقدراتيـ وارتفاعياأف تكوف مالئمة في شكميا  -
 : وضعية المنشآت الرياضية الحالية 1-11

 االقتصادية ال يختمؼ عف نظيره في باقي المؤسساتمف خالؿ النمط التسيير لممنشآت الرياضية فيو 
ف كاف يشمؿ تمويمو أساسا إرادات ومساعدات الدولة فإف مجاؿالعمومية التجييزات والصيانة يعرؼ صعوبات  ، وا 

 : ندرجيا فيما يمي عديدة ومف بيف األسباب التي أدت إلى ىذه األوضاع
 انعدامياإف التكاليؼ المالية الباىظة لبعض المنشآت الرياضية ىذا ما يؤدي إلى نقصيا أو  -
 . وتياوف المسيريف ضعؼ التسيير وسببو غياب التربصات والتحضيرات وعدـ تسطير مخطط في مجاؿ التسيير -
 . أدى نقص التردد أو اإلقباؿ عمى المنشآت الرياضية إلى تقميص المداخيؿ -
 نسبة الضرائب أدى إلى نقص في إرادات المنشآت الرياضية عارتفا -
 كالطاقة الكيربائية األجيزة استعماؿنسبة تكاليؼ  وارتفاعتدىور العممية التسييرية بسبب نقص مساعدة الدولة  -
 المياه ...الخ..
 .والمراقبة االىتماـ سوء الصيانة الذي مس بجميع ىذه المنشآت الرياضية والذي يجعؿ بالدرجة األولى إلى سوء -
المنشآت الرياضة وكذا  يعد المسؤوؿ األوؿ عف ىذه المنشآت وعف ميداف التطبيؽ نتج عنو تدىور كبير لوضعية -

 . التجييزات مما أدى أيضا إلى فشؿ المتبع في حسف تسييرىا
 : التنظيم الجديد لبعض المنشآت الرياضية العمومية 1-12

ما جاء في  أصبحت المنشآت الرياضية تمارس نظاما جديدا في تسيير شؤونيا ويتضح ذلؾ مف خالؿ لقد
إحداث المركب األولمبي  المتضمف71.71) )المعدؿ والمتمـ لألمر 1990لسنة  48.90المرسـو التمثيمي رقـ 

 . حيث جاء في المادة الثانية مف ىذا المرسـو
صناعي  ىو مؤسسة عمومية ذاتالذي يدعى في صمب النص المكتب و  إف المكتب المركب األولمبي
 .2المادي واالستقالؿوتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية 

يقـو عمييا  نستنتج مف خالؿ ما جاء في ىذه المادة أنيا ذىبت إلى حد كبير لتطبيؽ المبادئ واألسس التي
األساس القانوني لممؤسسة  ، حيث جاء فيتقالليةاالسا المبدأ المتمثؿ في تنظيـ المؤسسات العمومية خصوص

، وبالتالي تخوليا القدرة عمى القانوف التجاري العمومية المستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية والتي تسير عمييا قواعد
المؤسسة مف وجود ذمة مالية مستقمة مما ينتج عنو  استقالليةيدعـ  وىذا ما بااللتزاماتالحقوؽ والتحمؿ  اكتساب

 . أرباح وتراكـ في األمواؿ

                                                           
1
 ةسن . محمد عوض بسيوني . فيصل ياسين الشاطي : نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية . ديوان المطبوعات الجامعية .الطبعة الثانية  

 121 . 122 .ص  1998 . 
2
المتضمن إحداث 1971نوفمبر 02المؤرخ في  71.71المعدل والمتمم لألمر رقم  02المادة 1990 .يناير سنة  30المؤرخ في  90.48لمرسوم التنفيذي   

 0199فيفري 5-1المرآب االولمبي بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 باالعتماد إف الشخصية المعنوية ىي عامؿ إسناد الممكية كما أنو يترتب عنو سياسة التمويؿ الذاتي وذلؾ
بالقانونية األىمية أي أف  عمى الموارد الخاصة بالمؤسسة وفائض األرباح دوف تدخؿ مف الدولة ، كما تمتعيا

 . أجيزتيا المؤىمة ليذا الغرض والتقاعد بالكيفية المستقمة بواسطة وااللتزاـ االشتراؾالمؤسسة ليا الحؽ 
 القانوف  لكف كماليتيا ليست مطمقة بحيث أنيا مقيدة بالحدود التي يعينيا عقد إنشائيا أو المقررة مف طرؼ

فمبدأ التجارة يتعمؽ بوظيفة  المادة والمتمثؿ في الطبع التجاري والصناعي لممنشآتأما فيما يخص الشطر األوؿ مف 
بيا في المشروعات التجارية الخاصة الخاضعة  ونشاط المؤسسة مف حيث خضوعيا لمبدأ اإلدارة التجارية المعموؿ

 . أعماليا أو أمواليا ألحكاـ القانوف التجاري مف حيث التنظيمات أو
 الشكؿ المنشآت الرياضية ىي مف ىذا اعتبارـ فيي منظمة عمى شكؿ شركة ويمكف مف ناحية التنظي

فإنيا تقوـ بأعماؿ  ، أما مف الناحية الوظيفيةتسيير شؤوف ىذه المنشآت بأمواليامساىمة عامة لمساىمة الدولة في 
د القوة الممزمة لمعقو  واحتراـت التشكيال واإلقالؿ مف واالئتمافتجارية طبقا لما تبرمو مف عقود تجارية توخيا لمسرعة 

لممؤسسة ذات الطبع التجاري فالنظاـ القانوني الحاكـ  ، أما مف الناحية الماليةوتشديد الجزاء عمى عدـ التنفيذ
النظاـ التجاري إلخراجيا مف نطاؽ فكرة األمواؿ العامة وبالتالي تبقى  لألمواؿ وممتمكات المؤسسة يرد إلى أحكاـ

 الخاص مف حيث التصرفات وتكوينيا أو تسييرىا فاف رأس الماؿ التأسيسي يجب أف يكوف نوفخاضعة لحكاـ القا
 . مكتوبا ومدفوعا بكامؿ األشكاؿ التي نصت عميو قواعد التسيير المالي

المالي  أما مف ناحية التسيير فاف األمواؿ المؤسسة تدار وفؽ الشكؿ التجاري المعتمد عمى نظاـ التسيير
منيا والتصرؼ فييا  أنواعيا قابمة لمتنازؿ اختالؼ، أما بالنسبة ألمواؿ التشغيؿ فإنيا عمى جاريةوالمحاسبة الت

التصرفات التجارية مف بيع وتنازؿ  ، فيي محػال لمختمؼالقواعد المعموؿ بيا في التجارة وحجزىا حسب
يجار...الخ وال يمكف التصرؼ فييا  . وا 

وذلؾ  واكتسابيا التعاوف المدني والتجاري بحيث ال يمكف التصرؼ فيياأما األمواؿ األساسية فيي خارجة عف 
عمى المؤسسة العمومية في أداء  باستمرار، حفظا ة المضبوطة عمى األمواؿ العموميةغرار الحماية المدني عمى 
 . مياميا

فقد جدد ىذا  2004أوت، 19الموافؽ لػ  1425جمادى الثاني  27المؤرخ في  10.04وأخيرا جاء القانوف رقـ 
ىذا ما نص والرياضية وكذا الوسائؿ وترقيتيا و  القانوف المبادئ واألىداؼ والقواعد العامة التي تسير التربية البدنية

 .1عميو في المادة األولى
 : اإلداري لعمل المنشآت الرياضيةالنظام القانوني و  1-13

شريحة كبيرة مف  لوحظت بأنيا تيتـ كثيرا بمساعدةإف الدولة الجزائرية وعمى رأسيا وزارة الشبيبة والرياضة 
 باختالفياإال بتوفير المنشآت الرياضية  المجتمع الجزائري عمى ممارسة مختمؼ النشاطات الرياضية وال يتسنى ذلؾ

                                                           
1
 0199يناير 30في  المؤرخ 90.48المعدل والمتمم لألمر رقم  2004أوت 19الموافق لـ  1425جمادى الثاني  27المؤرخ في  10.04المرسوم التنفيذي رقم   
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المتعمؽ بتوجيو المنظومات الوطنية لمتربية البدنية  95-09مف األمر رقـ  89المادة . عبر كافة المناطؽ السكنية
 .1لرياضيةوا

 تحتوي وتنظيميا تعتبر الدعـ القانوني األساسي ليذا التوجيو وىذا المسعى حيث تنص عمى أنو يجب أف
 ومساحات المعب طبقا المناطؽ السكنية والمؤسسات التربوية والتعميمية والتكوينية عمى المنشآت الرياضية

األنشطة الرياضية وال سيما المراىقيف داخؿ  المجتمع ممارسةلممواصفات التقنية والمقاييس األمنية لكي يتسنى ألفراد 
 . المؤسسات التربوية

عبر  نستخمص مف خالؿ ما جاء في ىذه المادة أف حدود الممارسة يتوقؼ بحدود إنشاء ىذه المنشآت
رسة الرياضية مفيوـ المما مختمؼ المناطؽ السكنية والمؤسسات التربوية التي يوجد بيا الفرد و بيذا يمكف أف يتحقؽ

 .بصفة حقيقيةوتنميتيا 
دارية إنجاز منشآت رياضية بنفس الشروط وتشترط الدولة اقتصاديةيمكف لكؿ مجموعة  الجزائرية بأف تكوف  وا 

وذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى سالمة  ىذه المنشآت الرياضية منجزة طبقا لممواصفات التقنية والمقاييس األمنية
 .النشاط الرياضي الممارس معيار قانوني لمختمؼ أشكاؿالرياضييف ومف أجؿ إعطاء 

مجمػوعة  كػذلؾ إف مجيودات الدولػة تتجو إلى التكثيؼ مف المنشآت الرياضية حيث أعطت الضوء لكؿ
دارية بإنػجاز منشآت رياضػية بنفس المقاييس في المؤسسات اقتصادية  . التػعميمية والتربوية وا 

 : حفظ وتخزين وترتيب العتاد الرياضي 1-14
أىمية كبيرة في  إف العتاد الرياضي ومختمؼ األدوات التي تستعمؿ في حصص التربية البدنية والرياضية ليا

 : السير الحسف لمحصة كذلؾ يجب المحافظة عميو وصيانتو ومف أىـ الطرؽ
 : توريدات الصف

وميمات  ال بد لكؿ صؼ أف يحتفظ لنفسو بأدوات (المركزيالتخزيف )فييا التوريد  في المدارس ال يتيسر
حجرة الدراسة الخاصة بو وال بد  اليومي المباشر ليا، عمى أف يرقـ كؿ نوع برقـ االستخداـمحددة حتى يتيسر وضع 

، ومف الخطأ أف تعار أي مف ىذه لمتالميذ حتى يتفيموىا مف وضع قواعد بسيطة تتصؿ بالتوزيع و الصيانة تعمف
ىذا اإلجراء ينتج عنو الكثير مف التمؼ والخسارة وتضييع منو المسؤولية ىذا  األدوات إلى الصفوؼ األخرى إذ أف

إعادتو  ، ثـسيؿ حممو أو دفعو إلى مكاف المعبببعض ىذه األدوات في صندوؽ متحرؾ ي االحتفاظ ومف الممكف
أي شيء منو في المدارس  ية جرد األدوات أو فقدافبواسطة تمميذ أو تمميذيف عمى أف يتحمؿ ىذيف التمميذيف مسؤول
حدى أو حيث ال يتيسر تخزيف األدوات ويمكف أف  التي ال تسمح ميزانيتيا بشراء األدوات الضرورية لكؿ صؼ عمى

 .2استخدامواألدوات ويتضمناف طريقة  يشترؾ صفاف معا في مجموعة واحدة مف
 
 

                                                           
وتنظيمها وتطورها وزارة  يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ،م 1995الموافق لـ  1415رمضان  05المؤرخ في  95-09األمر رقم   1

  .69ص89الشبيبة والرياضة ، الباب الرابع للمنشات والتجهيزات والعتاد الرياضي المادة 

  .640.ص9694محمد السيد روحة . دليل معلم الصف في التربية الرياضية . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة سنة  
2
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 : التخزين المركزي× 
في مخزف  األجزاء الكبيرة مف األدوات وأجيزة التربية البدنية والرياضية وأف توضعمف الواجب أف تخزف 
التربية الرياضية الكبيرة بؿ  ، مع ذلؾ فكثير مف المدارس ال تخصص مخزف ألدواترئيسي حتى يتضمف صيانتو

والكراسات المدرسية األدوات التعميمية كالكتب  تكاد ال تدرؾ أىمية األجيزة بالنسبة لمتدريس وكما تخزف باقي
 .1...الخ

التدريب الفردي  كما يستمـز أيضا وجود مخزف مناسب لحفظ وتخزيف األدوات واألجيزة التي تمكف التالميذ مف
 المالعب الخارجية وصاالت التدريب مخزف لألدوات قريب مف واختيارعمى ميارات التربية البدنية والرياضية 

عمى بعض التالميذ األكفاء عمى تحمؿ مسؤولية  االعتماد، ويمكف لكؿ مف األستاذ االستخداـا سيمة تجعمي
 .أو جياز طريقة توقيع المستمـ عند أخذ أي أداة واستخداـ

 :استخدام غرفة رئيسية لألدوات× 
، كما يستخدمونيا مثؿ ىاتو الغرفة ال بد أف يتـ عف طريؽ المساىمة والتنسيؽ بيف األطراؼ التي استخداـإف 

عمى كشؼ أدوات التربية الرياضية  يوقع المعمـ إيصاال عندما يستمـ آلة العرض أو الغرامافوف فال بد لو أف يوقع
فاف فترة واحدة لمتربية البدنية يصبح مف السيؿ وجود  ، وعمى ذلؾانت أكياس حبوب أـ كرات أـ مضاربسواء ك

، وفصؿ آخر لمتدريب عمى الميارات الخاصة بياالقدـ  بكرات ممموءكيسا  ثالثة فصوؿ في المعب. فصؿ يستخدـ
 بالحباؿ الطويمة والقصيرة وكيسا آخر لمكرات الصغيرة، والفصؿ الثالث يستخدـ مجموعة مف ممموءيستخدـ كيسا 

الصفوؼ بعكس الحاؿ  ، فبيذه الطريقة يصبح المخزف الرئيسي مناسبا لعدد محدود مفكرات الطائرة وأكياس الحبوب
 .2المدارس الكبيرةفي 
 :أكياس لنقل األدوات استعمال× 

مناسب  لقد اتضح أف استخداـ أكياس واسعة ومصنوعة مف القماش بحيث يمكف ربطيا مف األعمى بحبؿ
خراجيا مف الغرفة والمراجعة قبؿ إ . ووجود ىذه القائمة يسيؿ عممية الجرداألدوات الموجودة بداخمو وعددىا لحمؿ

في حصة التربية  استخداميابعثرتيا في حاؿ عدـ  كما تمنع ىذه الطريقة أيضا فقداف الكرات أو، أو إعادتيا ليا
 . البدنية والرياضية

 : العناية باألدوات الرياضية× 
 استخداـمسؤولية  مع ضماف الحصوؿ عمى األدوات والميارات الالزمة تظير الحاجة إلى أف يتحمؿ التالميذ

ذ المناقشة التي تتـ بيف األستا اجتماعاتالصحيح في ىذا المقاـ أثناء  االتجاهىذه األدوات وصيانتيا وقد يبرز 
 . األدوات وصيانتيا استخداـإجراءات  ، حيث يصبح مف المالئـ مناقشةوالتمميذ قصد التخطيط والتقويـ

                                                           
1
 24 6.محمد السيد روحة .نفس المرجع .ص  

2
 .442 محمد السيد روحة . مرجع سابق . ص  



والعتاد الرياضي تآالمنش         االول                                                                    فصلال  
 

20 
 

لكؿ معمـ أف  تكويف المواطف الصالح وال بد وتعتبر ىذه الناحية مف مظاىر التربية الرياضية التي تساىـ في
الصفوؼ متشابية في مظيرىا  ، ومع ذلؾ فجميع مشاكؿرورية التي تناسب ظروفويكشؼ لنفسو اإلجراءات الض

 : فيما يخص العناية باألدوات التي أثبتت نجاحا في كثير مف المدارس االقتراحاتبعض  وىذه
 . ضع قائمة بثمف كؿ أداة أو جياز عمى لوحة اإلعالف لكي يثير انتباه التالميذ -أ

 . عيف التالميذ لجرد األدوات واألجيزة -ب
 . وضع لمتالميذ التكويف الداخمي لمختمؼ الكرات والمضارب وأكياس الحبوب والمفاتيح -ت
 . االستخداـعمى التالميذ األدوات التي تمفت نتيجة سوء  اعرض -ث
 . بيف الطريقة الصحيحة لنفخ الكرات -ج

 . عمـ التالميذ كيؼ يضعوف العالمات عمى األدوات
 .تستخدـ إال باليد ...الخ الكرات كالجموس عمييا أو الكرات التي استخداـوضع ما يجب أف يتجنبو التالميذ في  -خ
 تنمية روح المفاخرة في صيانة األدوات وحفظيا -د
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 : خالصـة -
الرياضي أف يحقؽ  إف الحاجة إلى األجيزة والعتاد الرياضي أصبحت ماسة لمغاية إذ بدونيا ال يمكف لمنشاط

نو ال مف عائقا في وجو النشاط الرياضي ، إف قمة التجييزات والعتاد الرياضي بالثانويات تعدىداؼ المسطرة لواأل ، وا 
، مبتكرة أو مكتسبة لكي تمال أدوات بسيطة أو مصغرة الستخداـ طرائؽ جديدة تفسح المجاؿ استنباطالضروري 

إف توفر ىذه األجيزة والعتاد الرياضي معناه زيادة المشاركة  توفر ىذه التجييزات الفراغ الكبير الناتج عف عدـ
قباؿ التالميذ عمى حصة التربية لذي يحاوؿ البدنية والرياضية ويبقى الجيد منصبا عمى أستاذ التربية البدنية ا وا 

 .إلنجاح أوجو النشاط الرياضي رغـ ىذا النقص الكبير ويعمؿ المستحيؿ
والشكؿ الحقيقي  إف المالعب واألجيزة والعتاد الرياضي إذا ما توفرت فإنيا ستمنح النشاط الرياضي الوجو

 . رياضيةلمتربية البػدنية وال وبػذلؾ تقدـ خدمػات جميمة ة لمرياضة المدرسية وتطويرا لػياوىذا خدم
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 : تمهيد -
البدنية والرياضية  يعتبر درس التربية البدنية والرياضية الييكل الرئيسي لتحقيق البناء المتكامل لمناىج التربية

، وتنفيذ دروس التربية البدنية ككل الموزع خالل العام الدراسي إلى وحدات صغيرة تنتيي بتحقيق أىداف المنياج
البدنية  اتأغراضو التربوية إلى جانب األغراض الميار  ، كما ولكل درساضية يعتبر من أىم واجبات المدرسوالري

 .الدروس في الوحدة التعميمية والمعرفية إذ يتميز عن غيره من
، حيث أنو القيادة ليا لبدنية والرياضيةا إن توفر القيادات الرئيسية لألستاذ يساعد عمى تحقيق درس التربية

وتوجيياتو من وظائفيا األساسية لموصول بقدرات الفرد إلى  التمميذ لشخصية األستاذ استجابةخاصية تؤثر عمى 
، فقد ال تؤثر عمى القيادة ما لم يحصل المدرس واالجتماعيةالعصبية، العقمية  أقصى طاقة من الناحية الجسمية

 والرياضية الميني الكافي لكي يصبح قادرا عمى فيم المشكالت الفتي يتضمنيا ميدان التربية البدنية عمى التكوين
موجود في وسط المجتمع والمحيط فيو  يجب أن يدرك المدرس أن مسؤوليتو تمتد خارج المدرسة التي يعمل بيا إلى

ن األساسية لمنشاط البدني الرياضي التربوي ىو أحد األركا ، ودرس التربية البدنية والرياضيةيؤثر فيو ويتأثر بو
 .المتفوقين وانتقاءالمتميزين  اكتشافالعممية األولية في  والمتمثل في الدرس الذي يعتبر

النشاط األمثل  إن درس التربية البدنية والرياضية ىو الوحدة األساسية لمنشاط البدني الرياضي التربوي ويمثل
 . لمرياضة المدرسية ربوية وينظر إليو عمى أساس أنو القاعدة األساسيةالذي تجتمع فيو كل الخبرات الت
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 : مفهوم التربية البدنية والرياضية -2
المواطن الالئق  ، وىي ميدان تجريبي ىدفو تكوينىي جزء متكامل من التربية العامةالتربية البدنية والرياضية 

 ، وقد عرفيا النشاطات البدنية ، وذلك عن طريق جممة منواالجتماعية واالنفعاليةالعقمية من الناحية البدنية و 
<West De Bucher> شطة إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط ىو األن بأنيا العممية التربوية التي تيدف

مشيرا إلى التربية البدنية " ىذا التعريف بالتحميل كل من "واست بوتشر ، وقد تناولالبدنية المختارة لتحقيق ذلك
 ، وتنمية المياقة البدنية والمحافظة عمييا من أجلوصقل الميارات الحركية اكتسابعن عبارة  والرياضية عمى أنيا
 .1البدني اإليجابية نحو النشاط االتجاىاتالمعارف وتنمية  اكتساب، ومن خالل مستوى صحي أفضل

التي يكتسب الفرد من  التربية البدنية والرياضية ىي العممية أن البعض يرى أنLumpkin>  لومبكين <ذكرت 
  روبرت بوبان <ومن فرنسا وضع  البدني والمياقة من النشاط واالجتماعيةخالليا أفضل الميارات البدنية والعقمية 

<Boban Robert الفرد من والرياضية ىي تمك األنشطة البدنية المختارة لتحقيق حاجات  تعريفا لمتربية البدنية
 .2، بيدف تحقيق النمو المتكامل لمفردوالنفسية الحركية الجوانب البدنية والعقمية

في الحياة  التربية ىي العمل الذي يقوم بو أجيال الكيول عمى التي لم تنضج بعد >دور كايم <ويعرفيا
الممكات التي يتطمبيا  ، أيكات الحسية واألخالقية لدى الطفلسا إلى تطوير المما، وىي تيدف أساالجتماعية

 .3المعاش خاصة االجتماعيالمجتمع عامة والوسط 
ذه التعاريف ى ، لكنو من الميم أن نؤكد أن جميعميق المفصل عمى كل ىذه التعريفاتلن نطيل في التعو 

 لمتربية ، وىو أن اإلنسان قابل لمتغير كثيرا أو قميال فاإلنسان قابلتجتمع في مفيوم واحد
 التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربويةمكانة  21-

 الوقت الحاضر تعتبر التربية البدنية والرياضية من أىم المجاالت في التربية وخاصة في تربية األجيال في
القوى التربوية الموجودة داخل المجتمع  ، والتي تشمل عمى كلمعرفة المنظومة التربوية عن قرب فإنو الزم عمينا

المقصود بالتربية البدنية والرياضية كأحد أىم العناصر في ىذه  اليبيا في الوصول إلى أىدافيا وما ىووكذلك أس
 .المنظومة

 :م1986مكانة التربية البدنية والرياضية في المنظومة قي الميثاق الوطني لسنة  2-2
الدفاعية لدى األمة  ورفع القدرة، صيانة الصحة وتعزيز الطاقة لمعملالتربية البدنية والرياضية شرط ضروري ل

مثل الروح الرياضية الجماعية .كما تحرص  وفضال عن المزايا التي توفرىا لمفرد تشجع وتطور خصاال معنوية ىامة
 .4تمكن التالميذ من ممارسة مختمف أنواع الرياضة عمى تكوين اإلنسان وىي عامل توازن نفسي وبدني

 
 

                                                           
1
 41.ص1996 .  دار الفكر العربً ، القاهرة 1التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة . طبعة ، أصول  أمٌن أنور الخولً:  

2
 .14. أمٌن أنور الخولً : المرجع نفسه ، ص  

3
 .22. ص1991 .احمد شبشوب :علوم التربٌة ، دار التونسٌة للنشر ، المؤسسة الوطنٌة   

4
 .121ص1992.. نظرٌات وطرق التربٌة البدنٌة .دٌوان المطبوعات .الجزائر  محمود عوض بسٌونً . فٌصل ٌاسٌن الشاطً  
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  : م1976قانون التربية البدنية والرياضية لسنة × 
 : محاور أساسية وىي05) )ويشمل ىذا القانون

 . القواعد العامة لمتربية البدنية والرياضية في الجزائر  -
 . تعمم التربية البدنية وتكوين إطارات  -
 . تنظيم الحركة الرياضية الوطنية  -
 . التجييزات والعتاد الرياضي  -
 .1الشروط المالية  -
 : ماهية التربية الرياضية المدرسية 2-3

 روح المنافسة إن تدريس التربية البدنية والرياضية لمتالميذ بمراحميا المختمفة ىو موضوع شيق عمى تنمية
 . وىو عبارة عن موقف يتم فيو التفاعل بين التالميذ والمدرس

المدرس )منيما  التمميذ بأنو يقضي أوقات سعيدة لكال خالل المتعة يجب أن تكون الدروس ممتعة ويشعر بيا
 ). والتمميذ

إن الوقت  قدرة الجسم وما يستطيع أن يقوم بو وكيف يمكنو إكسابو الميارات المختمفة اكتشافوىي عممية 
فيم يعممون عمال حقيقيا  الذي يتم فيو أداء األنشطة التربية البدنية الرياضية ىو وقت العمل المحبب لدى التالميذ

 .2واالستماعوليس فقط الرؤية 
 أهمية التربية الرياضية المدرسية 2-4

نما ليا من أىمية بالغة في حياة  إن إدراج التربية البدنية والرياضية في المجال التربوي ليس وليد الصدفة وا 
ية العقمية مياميا إلى الجوانب المعرف ، لكونيا تعمل عمى بناءه بصورة شاممة وليس بناء البدل بل تعددتالمراىق

المنظم ولقد خص "روسو" مكانة جد ىامة لمتربية لكونيا  ، ىذا عن طريق النشاط الرياضيكالعدوان واالنفعالية
 .3تعتني بتحسين القدرات البدنية

حي البدنية النوا فيذه القدرات التي يجب عمى مدرس التربية البدنية والرياضية أن ينمييا جنبا إلى جنب مع
 .كالقوة والسرعة

 : ريف درس التربية البدنية والرياضيةتع 2-5
كسابو الميارات األساسية ىو الوحدة  إن التربية الرياضية تساعد عمى تحسين األداء الجسماني لمتالميذ وا 

 بية البدنية والرياضية بالمدرسة التر  الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية البدنية والرياضية في الخطة الشاممة لمنياج
ىذه المدرسة وأن يكسبوا الميارات التي تضمنيا ىذه  وىي تشتمل كل أوجو األنشطة التي يريد ممارستيا تالميذ

  .4من تعميم مباشر وغير مباشر األنشطة باإلضافة إلى ما يجب أن يصاحبو

                                                           
1
 .م . الجزائر1986مشروع المٌثاق الوطنً لسنة   

2
 .12ص 1998 .شاهد محمد سعد. نبللً رمزي فهٌم : طرق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .مرآز الكتاب . الطبعة األولى سنة   

3
 .22.ص1993 .لة ماجستٌر . مكانة و دور التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً الجهاز التربوي الجزائري . لسنة لحمر عبد الحق رسا  

4
 49 . ص1992.محمود عوض بسٌونً . فٌصل ٌاسٌن الشاطً : نظرٌات وطرق التربٌة البدنٌة .دٌوان المطبوعات .الجزائر   
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والمغة ولكنو  األكاديمية مثل العموم الطبيعية والكيمياءويعتبر درس التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد 
ولكنو يمدىم أيضا بالكثير من  يختمف عن ىذه المواد بكونو يمد التالميذ ليس فقط الميارات والخبرات الحركية

، باإلضافة إلى المعمومات التي تعطي واالجتماعية ، النفسيةعمومات التي تعطي الجوانب الصحيةالمعارف والم
لعاب المختمفة الجماعية : التمرينات واألاألنشطة الحركية مثل باستخدام جوانب العممية بتكوين جسم اإلنسان وذلكال

 .1اإلشراف التربوي عن طريق مربيين أعدوا ليذا الغرض ، وتتم تحتوالفردية
ذا كانت التربية البدنية والرياضية عرفت بأنيا عممية توجيو لمنمو البدني وقوام   باستخدام اإلنسان عنوا 

التربوية في النواحي النفسية  التمارين البدنية والتدابير الصحية وبعض األساليب األخرى التي تشترك مع الوسائط
 .والخمقية واالجتماعية

األىداف ولكن عمى  فيذا يعني أن درس التربية البدنية والرياضية كأحد أوجو الممارسات ليا يحقق أيضا ىذه
البدنية طبقا لمراحميم السنية وتدرج  احتياجاتيم ، فيو يضمن النمو الشامل والمتزن لمتالميذ ويحققسةمستوى المدر 

 . في أوجو النشاط التنافسي داخل وخارج المدرسة لالشتراك قدراتيم الحركية ويعطي الفرصة لمنابغين منيم
األغراض التربوية  فقط ولكن يحقق بيذا الشكل فإن درس التربية البدنية والرياضية ال يغطي مساحة زمنية

 .رسمتيا السياسة التعميمية في مجال النمو البدني والصـحي لمتــالميذ التي
األىداف  إن درس التربية البدنية والرياضية كغيره من الدروس المنيجية لو دور فعال ومميز في تحقيق

 . التربوية
فاضحي يميزه عن باقي الدروس  يكتسب الطابع الخاص وكما يعتبر الوحدة الرئيسية لمرياضة المدرسية لكونو

 2. توصيل ىذه المادة إلى التالميذ وطريقة يحتوييا، أي بالمادة التي من األىم العناية بمكوناتو
التربوية والرياضية  ومنو فإن درس التربية البدنية والرياضية يمثل القالب واإلطار الذي تتجمع فيو كل الخبرات

، فينشأ التالميذ بالمدرسة الخاصة إليو عمى أساس القاعدة لمرياضي عامة ورياضي المستويات المدرسية وينظر
ويزيد من ميوالتيم نحو  واتجاىاتيمتنمية قدراتيم  عمى حب المدرس لما يقدم ليم من ميارات جديدة تعمل عمى

 . الرياضية المدرسية فعاليات خاصة والتي تعمل عمى ترسيخ قاعدة
اج في مني درس التربية البدنية والرياضة الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي وىو أساس كلكما يعتبر 

 .3ميوليم ورغباتيم ، كما يجب أن تراعي فيو حاجات التالميذ باإلضافة إلىلمتربية البدنية والرياضية
 : األهداف الرئيسية لدرس التربية البدنية والرياضية 2-6

بالغرض الذي من  الرئيسية لدرس التربية البدنية والرياضية يوصمنا إلى إخراج درس يعنيإن تفيم األىداف 
والرياضية في إنجاح ميمتو منياجو  أجمو كتبت لو المناىج ومناىم تمك األىداف التي تخدم درس التربية البدنية

داء السرعة والدقة في األشامل كالقوة والمطاولة و  وىي محاولة بناء وتطوير وتصعيد الصفات الحركية بشكل

                                                           
1
 .210 . ص1996 . الرٌاضٌة . دار المعارف .القاهرةحسن عوض شلتوت :التنظٌم واإلدارة فً التربٌة   

2
 .122 محمود عوض بسٌونً .فٌصل ٌاسٌن الشاطً . مرجع سابق . ص  

3
 .229. ص1995 .غسان صادق ، سا مً الصفار : التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة آـتاب منهجً . جامعة بغداد   
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، والتسمق الحركية األساسية كالركض والقفز، الرمي وتصعيد الميارات ، ومحاولة تطويروالقابمية الجيدة في الحركة
 . والسباحة...الخ والزحف، والتوازن
صال إي بيا كبناء الميارات الحركية الريـاضية األساسية كاأللعاب المنظمة والسباحة والجمباز واالرتقاء

إطار سياسة الدولة مع تطوير  المعمومات األساسية حول الصحة والنظريات الرياضية والمعمومات اليادفة في ظل
بعض العادات الجيدة كاإلدارة والصفات الخمقية  ، وتربيةطريق التصرفات الرياضية السميمة قابمية التفكير عن

 .1الحركي الرياضي والتقرب إلى المستوى العالي المتكامل والتصرفات الجيدة ومحاولة الوصول إلى األداء
 : " فاألىداف ىيوحسب "عنايات أمحمد فرح

 . التعود عمى العادات الصحية السميمة باالىتمام بالنواحي الصحية  -
 إشباع ميل التمميذ لمحركة  -
 . تحسين عمل األجيزة الداخمية لمجسم عن طريق تمارين بدنية مركزة و مشوقة  -
 . الجسم من تشوىات القوامحفظ   -
 . تنمية روح التآزر والتعاون  -
 . تنمية عناصر المياقة البدنية - 

 . إعطاء بعض الميارات البسيطة التي تخدم الميارات األساسية لأللعاب الكبيرة  -
 .2الكبير بالتربية الجمالية وذلك عن طريق تمرينات إيقاعية االىتمام  -
 : البدنية والرياضيةأغراض درس التربية  2-7

متعددة تنعكس  ، ولدرس التربية البدنية والرياضيةمادة حجر الزاوية لكل منياج رسمييعتبر الدرس في أي 
من الباحثين والمفكرين ىذه  . ولقد الكثيرمدرسي أوال ثم عمى المجتمع ثانياعمى العممية التربوية في المجال ال

 ي" و"سطويس أحمد سطويس"نعباس أحمد السمرا" والرياضية ، فحدد كل مناألغراض خاصة بدرس التربية البدنية 
 : أىم ىذه األغراض فيما يمي

 . الصفات البدنية  -
 . النمو الحركي  -
 . الصفات الخمقية الحميدة  -
 . اإلعداد والدفاع عن الوطن  -
 . الصحة والتعود عمى العادات الصحية السميمة  -
 .3االجتماعي النمو العقمي والتكيف  -

درس التربية سعى  مـن ناحية أخرى أشارت "عنايات احمد فرح" أنو ينبـثق من األىداف من األغراض التيو 
المعارف الرياضية  واكتسابالبـدنية  بالكفاءات الوضعية ألجيزة الجسم والصفات االرتقاءو البدنية والرياضية 

                                                           
1
 .12ص1988 .ضٌة فً مرحلة التعلٌم األساسً . دار الفكر العربً . القاهرة عناٌات احمد فرح : دلٌل مدرس التربٌة البدنٌة والرٌا  

2
 .12. عناٌات أمحمد فرح : نفس المرجع . ص  

3
 .11. ص1988 .عناٌات أمحمد فرح : مناهج وطرق تدرٌس التربٌة البدنٌة . دار الفكر العربً . القاهرة   
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 .السموك السوية بالقـومية الوطنية وأسالي االتجاىاتوالصحية وتكوين 
 : كاالتيويمكن تمخيص أىم أغراض التربية البدنية والرياضية 

 : تنمية الصفات البدنية× 
، الرشاقة ، المطاولةية كالقوة العضمية والسـرعةإن من أىم أغراض الدرس تنمية الصفات البدنية األساس

من واقع عالقتيا بتعمم  الرياضة ليس فقطوتقع أىمية ىذه الصفات أو العناصر وتنميتيا في مجال  والمرونة
تتعدى ىذه األىمية حاجة التمميذ إلييا في  الميارات والفعاليات الرياضية المختمفة الموجودة في المنياج المدرسي بل

 .1المجتمع
بالصفات  إن اليدف األول الذي يسعى درس التربية البدنية والرياضية إلى تحقيقو ىو تنمية البدنية ويقصد

لمفرد وعن مميزات النمو العقمي  وثيقا بالسمات النفسية واإلرادية ارتباطا، وترتبط البدنية والوظيفية ألجيزة الجسم
بالتفوق الرياضي  واالىتمامتنضج القدرات الرياضية  "، يقول "محمد حسن عالويسنة15-18) )لمفئة العمرية

 .2الميارات البدنية واتضاح
 : تنمية المهارات الحركية× 

ية الحركي تنم يعتبر النمو الحركي من األغراض الرئيسية لدرس التربية البدنية والرياضية ويقصد بالنمو
 أساسية وميارات حركية رياضية ، والميارات الحركية تنقسم إلى ميارات حركيةالميارات الحركية عند المتعمم

 :يا الفرد تحت الظروف العادية مثلوالفطرية التي يزاول فالميارات الحركية األساسية ىي تمك الحركات الطبيعية
 .: الحركات الرياضيةمكتسبة مثل ، القفز وميـاراتالعدو، المشي

 : الصفات الخمقية اكتساب× 
مباشرة بما سبقو  يقترن االجتماعيإن الغرض الذي تكتسبو التربية البدنية في صقل الصفات الخمقية والتكيف 

بالمواقف التي تتجسد فييا الصفتين  التربوية وبما أن درس التربية البدنية والرياضية حافلمن أغراض في العممية 
نماء الذات ب الجماعية ظير التعاون والتضحيةاأللعا فكان من الالزم أن تعطي كالىما صيغة أكثر داللة ففي ، وا 

ي يتم لنا ولمدرس التربية يكمل عمل صديقو وىذا تحقيق الفوز وبالتال حيث يسعى كل عنصر من الفريق أن
 تتمثل في تييئة الجو المالئم االجتماعيةأغراضو من الدرس ويرى "عدنان حمون" أن األغراض  الرياضية أن يحقق

تاحة الفرصة لمتعبير عن النفس  شباع الرغبة واالبتكارلمتكيف بنجاح في المجتمع الصالح وا  في المخاطرة حتى  وا 
 .3واجتماعياينمو التمميذ نفسيا 

 : النمو العقمي× 
وىي عممية  ،والنفسية التي تحدث لمكائن الحي إن عممية النمو معقدة ويقصد بيا التغيرات الوظيفية والجسمية

ىذا النمو بصورة عامة والنمو  نضج لمقدرات العقمية ويمعب درس التربية البدنية والرياضية دورا إيجابيا وفعاال في
 . العقمي بصورة خاصة

                                                           
1
 .73. .مرجع سابق .ص عباس محمود السمرانً .بسطٌوس احمد بسطٌوس  

2
 .148. ص1992 .محمد حسن عالوي : علم النفس الرٌاضً .دار المعارف . القاهرة   

3
 .32-12. ص1994 .عدنان دروٌش حلون وآخرون : التربٌة الرٌاضٌة المدرسٌة . دار الفكر العربً .القاهرة   
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 :واجبات درس التربية البدنية والرياضية 2-8
حيث الواجب  فيصل ياسين الشاطي" أن درس التربية البدنية والرياضية من"محمد عوض بسيوني" و" يرى

فيما بينيم في القيم ومبادئ الروح  التربوي يؤدي ىذه الميمة، فالتالميذ بوجودىم في الجماعة فان عممية التفاعل تتم
عمى تنمية السمات األخالقية كالطاعة، وصيانة  تكسبيم الكثير من الصفات التربوية فيي تعملالرياضية التي 

قحام الصعوبات مع الزمالء وتدخل صفات والمثابرة الممكية العامة، والشعور بالصداقة والزمالة ، المواظبة وا 
القفز في الماء ومصارعة الزميل القرار ضمن عممية تأدية الحركات والواجبات مثل  اتخاذالشجاعة والقدرة عمى 

المميز  األنشطة لتحقيق الكثير من الصفات تمعب دورا كبيرا في بناء الشخصية اإلنسانية وتكسبيا الطبع وغيرىا من
ولقد حددت واجبات درس التربية البدنية والرياضية  عمى ىذه المرتكزات تبين أىداف درس التربية البدنية والرياضيةو 

 : فيما يمي
 . عمى الصحة والبناء البدني السميم لقوام اإلنسان االحتفاظالمساىمة في  - 

 ممارستيا داخل وخارج الخبرات الحركية ووضع القواعد الصحيحة لكيفيةالمساعدة عمى تكامل الميارات و   -
 .، التسمق ...الخالمدرسة، القفز، الرمي، المشي

القوام في حالتي السكون  ، والمرونة والرشاقة والتحكم فيوالتحملمساعدة عمى تطوير الصفات البدنية: القدرة ال - 
 . والحركة

، والفسيولوجية ،يا البيولوجيةالمعارف والمعمومات والحقائق عمى أساس الحركة البدنية وأصول اكتساب  -
 . والبيوميكانكية

 . تدعيم الصفات المعنوية والسمات اإلدارية والسموك الالئق  -
 . التعود عمى الممارسة المنظمة لألنشطة الرياضية  -
 .1الالصفية اإليجـابية نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي من خالل األنشطة االتجاىاتتنـمية  - 
 : بناء درس التربية البدنية والرياضية 2-9

يقسمونو إلى ثالثة  فإن أغمبيتيملكن رغم ىذا درس التربية البدنية والرياضية و وجيات النظر حول بناء  اختمفتلقد 
 : أقسام وىي

 . القسم التحضيري  -
 . القسم الرئيسي  -
 . القسم الختامي  -
 : لقسم التحضيريا× 

في  وتتمثل األعمال اإلدارية (اإلعداد البدني): األعمال اإلدارية واإلحماء ما يميويتضمن ىذا الجزء 
مع القيام التالميذ  المعمم لممتعممين من الفصل إلى المكان المخصص لدرس التربية البدنية الرياضية اصطحاب

عمى أسماء المتعممين عمى أن يتم ىذا  ، وأخذ الغيابات من خالل نداء المعممتغيير المالبس ولبس الزي الرياضي
                                                           

1
 .96-95. محمود عوض بسٌونً . فٌصل ٌاسٌن الشطً . مرجع سابق .ص  
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من ىذا القسم ىو تييئة أجيزة الجسم المختمفة  الرئيسي ، واليدففي اإلحماء البداتوفير الوقت ثم بنظام وسرعة ل
تستعد في القسم الرئيسي في الوحدة التدريسية حتى ال تكون ىناك أية إصابة  والعضالت والمفاصل لمتمارين التي

 النفسية والمعنوية، ويشمل اإلحماء عمى اإلحماء العام واإلحماء الخاص فاإلحماء العام يشمل وىذا من الناحية
فيو الذي يخدم  أما اإلحماء الخاص ،واأللعاب بأنواعيا المختمفة التي تيدف إلى رفع القبميات البدنية التمارين

 .1بكل نوع من الرياضات عمى حدا األجزاء التي ستشارك في القسم الرئيسي بصورة كاممة وتدخل التمارين الخاصة
 : القسم الرئيسي× 

التدريبية  الصفات المطموبة وكذلك بناء الميارات الرياضية لموحدةيتضمن ىذا القسم األمور األساسية لبناء 
 . يكون النشاط التعميمي والنشاط التطبيقيالتعميمية و 

المحتوى أكبر  الجزء الرئيسي من الدرس التربية البدنية والرياضية وكل جزء يعتبر ىام ورئيسي وبذلك يمثالن
 . دقيقة 30من الدرس والذي يصل إلى 

 : التعميميالنشاط  - أ
وطريقة التعمم تمعب  ويقوم ىذا الجزء بالميارات والخبرات الواجب تعمميا سواء كانت المعبة فردية أو جماعية

عميم بالطريقة الكمية الت استخداماإليضاح أو  . وىي تعبر عن أسموبالتالميذ لممادة المعممة استيعابدورا كبيرا في 
 : التالية في ىذا الجزء من الدرس بالنقاط االلتزام، ويجب عمى المدرس أو الجزئية

 .متابعة حركة التالميذ أثناء األداء موضحا الخطوات القريبة وصمب الحركة ونيايتيا -
 . تنظيم حركة التالميذ أثناء الدخول والعودة -
 . يقوم المدرس بتصحيح األخطاء التي يقوم بيا التالميذ -
المساعدة دورية إذا كانت  بأحسن التالميذ وأن تكون باالستعانةيوضح المدرس طريق المساعدة الصحيحة وذلك  -

 .2الحركة بسيطة وليست خطرة
 : النشاط التطبيقي -ب

التالميذ  ، ويبدأتالميذ القسم ييدف إلى تطبيق ما تعممو التالميذ من جزء من النشاط التعميمي وذلك بتقسيم
شراف المعمم الذي يكونبالتمرين  شغمو الشاغل ىو مراقبة  بالتدريب عمى ما تعمموه تحت إشراف المجموعة وا 

بداء النصحالمجم ليطبق  احدىماالنشاط التطبيقي إلى قسمين  ، وقد يقسم المعمم القسم بعدوعة وتصحيح األخطاء وا 
ي من األداء الذي يمجا إليو المعمم وذلك في بعد ذلك وىذا رأ ما تعممو واألخر يثبت ميارة سابقة ثم يبدل المجموعة

 .حاالت خاصة
 : القسم الختامي× 

عادتيا بقدر اإلمكان إلى ما كانت عميو سابقا، ويتضمن  ييدف ىذا القسم إلى تيدئة أجيزة الجسم الداخمية وا 
األلعاب الترويحية ذات الطابع  وبعض واالسترخاءىذا الجزء تمرينات التيدئة بأنواعيا المختمفة كتمرينات التنفس 

                                                           
1
 .119 .811 . ص1993 .عفاف عبد الكرٌم : طرق التدرٌب فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة . نشأة المعارف   

2
 181 . ص1992.محمود عوض بسٌونً. فٌصل ٌاسٌن الشاطً. نظرٌات وطرق التربٌة البدنٌة. دٌوان الموسوعات الجامعٌة. الجزائر   



التربية البدنية والرياضية درسالفصل الثاني                                                                       
 

31 
 

التربوية ويشير إلى الجوانب االيجابية والسمبية  التالميذ يقوم المدرس بإجراء تقويم النتائج انصرافاليادئ وقبل 
 .1ختامية نصيحة واألخطاء والختام يكون بشعار القسم أو

  :إدارة درس التربية البدنية والرياضية 2-11
 : مكان الدرس× 

المتاحة  التربية البدنية والرياضية بإمكانية تنفيذه في أي مكان وزمان وذلك وفقا لإلمكانياتيتميز درس 
ة باإلضافة إلى المفتوح يعطي الدرس أكثر مردود لو إذا أجري في اليواء الطمق والجو المشمس وفي األماكن

مناسبة لمعب حتى يستطيع مساحة  ، ومن حيث المبدأ ال يجب أن تقل مساحة المدرسة عناألنشطة الالصفية
، وفي ىذا النوع من المالعب المفتوحة لمممارسة التالميذ أداء أنواع التمارين المتعددة واأللعاب في بيئة صالحة

، أما فيما يتعمق بالصالة المغمقة فال بد أن دوائر الرمي وحفر الوثب يمكن أن يجيز ببعض األجيزة المثبتة وكذلك
 ، وأرضيتيا تسمح بأداء معظم الحركات دون أنتمميذا ومزودة بنوافذ لمتيوية 30 عابالستي تكون مساحتيا تكفي
تييئة األرض لكي  ، ويمكن أن تزود كذلك بأجيزة مختمفة مثل المقاعد السويدية باإلضافة إلىتشكل خطورة عمييم

 وارتفاعياات مضاءة بشكل جيد تكون القاع ، وأنالطائرة، كرة السمة ، كرةييا أكثر من لعبة مثل: كرة اليدتمارس عم
، البروزات ويستحسن أن تمحق بدورة المياه وأماكن تبديل العوائق يسمح بممارسة كرة الطائرة وتخمو أرضيتيا من

 .2المالبس
 : موضع الدرس في اليوم الدراسي× 

وتحميل في المجال  يعتبر درس التربية البدنية والرياضية الذي يشكل الجزء الرئيسي في الدرس موضع دراسة
 .3التربية البدنية والرياضية

 التربية البدنية وتختمف اآلراء حول التوقيت الحصة في بداية اليوم الدراسي حتى يتسنى لمتالميذ القيام بأنشطة
اليوم الدراسي بصورة أكبر فعالية  ، وذلك إلعطاء الفرصة لمتمميذ لتسيير وتيرةوالرياضية في وسط اليوم الدراسي

 الدراسي . ويتفقون عمى أن الدرس ال يجب أن يكون في نياية اليوم
الدراسي فأحيانا تكون  ومازال توقيت الحصة يمثل أحد المشكالت الرئيسية لمقائمين عمى تنظيم البرنامج 

 . الحصة في أول النيار وأحيانا في آخره
 : طرق التدريس المقترحة من مديرية التعميم الثانوي 2-11
 : الطرائق التنشيطية× 

النشيطة  مميزاتيا تساعد عمى مشاركة كل تمميذ فيي تشمل مع طبيعة التربية البدنية والرياضية ومواقفيا
، ىذه الطريقة تقدم في الحركة الفريق يشكل عادة عن طريقيا ويوفر لمتالميذ فرص لمتعبير التام ومشاركتيم جميعا

 : التالية واالمتيازاتالخصائص 
الطريقة في األلعاب  التالميذ في مواقف البحث عن الحمول لمسائل حقيقة ضمن النشاط وتستعمل ىذه وضع  -

                                                           
1
 .141-142ص1997.  األردن عمان. دار الفكر العربً.1.: المناهج المعاصرة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة. لطبعة ةٌبٌحطا كًرم زكأ  

2
 .35-33. ص1971 .عبدو علً :الخطة الحدٌثة فً إخراج درس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة . بغداد   

3
 .159. ص1987. . قفاٌز مهنا : التربٌة الرٌاضٌة الحدٌثة . دار طالس للنشر . دمش  
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 . عاب فردية أو الجماعيةلكان يتعمق باأل ، ويمكن تقسيميا عمى كل األنشطة ألن نظام األفواج بذلك سواءالجماعية
مشاركة كل التالميذ  ا كثيرة حيث يساعدتنظيم العمل عمى شكل ورشات العمل حسب الفرق المصغرة ولو مزاي  -

العامة لمنشاط إلى التدخالت دقيقة عمى  ، وتمارين مختمفة من فوج ألخر ويساعد األستاذ من اإلحاطةفي آن واحد
 . مستوى كل ورشة

 مقابالت تنشيطية أشكال المعب والمنافسة وال يقصد بيا تحويل حصص التربية البدنية والرياضية إلى استعمال  -
دوافع التالميذ وتجنب الحاالت  استغاللأو منافسات فالمطموب ىذا ىو إدخال األشكال المسمية والتنافس قصد 

 . الثابتة والعمل بالتعاون
 : المجزأةلطريقة الكمية أو ا× 

المحاوالت  تعمم حركة أو موقف لعب أو تشكل معين يمكن التطرق إليو بالتجزئة أو بصفة كمية ككون طريق
 . المباشرة حول مجموع النشاط أو الحركة

النتائج  أما الطريقة المجزئة تعمل عمى تقسيم الحركة بيدف التعمق في التعميم بمختمف مكوناتيا وأحسن
 . تسجل عند ربط ىاتين الطريقتين

 : وسائل اإليضاح واالتصال× 
والعرض الحركي  المفظي االتصاللبعض الوسائل وىي  واستغاللياالواضح  االتصاليدعم التعميم عن طريق 

 الرسومات والمخططات والصور تعمالاس وفعالية التعمم مثال االتصالوىناك وسائل أخرى مساعدة عمى التوضيح 
 .1توزع عمى التالميذ مثل المعمومات العممية والقوانين تعميق القوانين والتسمسالت وتحضير الوثائق التي

 : العامة لطرائق التدريسالمبادئ  2-12
 . التدرج من السيل إلى الصعب  -
 . التدرج من الجزء إلى الكل  -
 (.من المحسوس إلى غير المحسوس) التدرج من المعموم إلى المجيول  -
 . شخصية المعمم احترام  -
 .قياس نجاح طريقة التدريس بمدى السموك المتعمم في المادة دليل عممي عمى نجاح الطريقة  -
 . التفكير العممي لتطوير العموم والمعارف استخدام  -
 واجب التمميذ في الدرس: 2-13

واإلبداع  نجد التمميذ في كل مجتمع القوة الجديدة النافعة التي تمعب دورا متقدما في عمميات التعبير والخمق
حتى كانت تحركاتيم أقوى  قادة المستقبل بشكل حاسم باعتبارىموفي ىذه المرحمة من تاريخ فعاليات التالميذ 

والثقافي الممقى عمى عاتق تالميذنا ىو تاريخ  التربوية في ىذا العمر، إن الدور السياسي واالندفاعاتالظاىرات 
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 37 . ص1996 . .مدٌرٌة التعلٌم الثانوي . مناهج التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة للتعلٌم الثانوي . الجزائر  
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ومشاركتو في معاناتو ونضاالتو ومطامحو األصمية كما أنيم  كبير فيم أكثر فئات المجتمع التصاقا بحياة الشعب
 .1، الشباب طموح دائم لممستقبلالحياة وتطويرىا ر عناصر األمة عشقا لتجديدأكث

يمكن جعل  إن الدور الذي يمعبو درس التربية البدنية في المدرسة ذو أىمية خاصة بالنسبة لمتمميذ فمن خاللو
، كما في إخراج الدرسالمستعمل  التمميذ قادرا عمى التكمم والقراءة والكتابة بصورة سريعة بسبب األسموب الحديث

من أوقات الدرس والتمتع بو  لالستفادةمجاال واسعا  يزودىم بالمعمومات والمعارف الصحيحة الالزمة ويفسح ليم
 . الخبرة وزيادة معارفو اكتسابألىداف ذات قيم نافعة بسبب  كذلك يساعد عمى توجيو حياة التالميذ

وتسييل وظائفيا  الدرس زيادة السعي الحيوي لألجيزة العضويةأما فيما يخص الناحية البدنية فيمكن خالل 
يجاد الترابط العقمي العصبيبشكل فع السرعة البدنية العامة مثل القوة و  ، كما يمكن الحصول عمى الصفاتال وا 

 .2والتحمل والرشاقة والمرونة
الصداقة وروح التعاون  اآلخرين وتكوين العالقات اإلنسانية وتنمية احترام اكتسابيمويالحظ عمى الصعيد التربوي 

 .3والمحبة وتقدير المسؤولية
والذي ىو بدوره  وعمى ىذا األساس فإن درس التربية البدنية والرياضية ىو أساس نجاح النشاط الداخمي بالمدرسة

والحركية في درس التربية البدنية  البدنية بالمياقة فاالىتمام، وعمى ىذا تفوق المدرسة في نشاطيا الخارجي أساس
 .4التي يرتكز عمييا النشاط الداخمي والخارجي والرياضية يشمل أغمبية تالميذ المدرسة وبيذا تزداد القاعدة

 : أنواع الدروس في التربية البدنية والرياضية 2-14
 : درس اإلعداد البدني العام× 

 ، والروضات، والمعاىد.عمار وفي شـتى األماكن كالمدارساأليقدم ىذا الدرس لجميع الفئات في مختمف 
والتي تتفق مع اإلمكانيات  ،نشطة التعميمية ذات العمل النسبيويتميز ىذا الدرس بأنو يحتوي عمى مختمف األ

 .البدنية لمممارسين
 : درس التدريب الرياضي× 

، والسباحة الجمباز ،والمختارة مثل ألعاب القوىختمفة يخصص ىذا الدرس لكل من يزاول أنواع الرياضة الم
تشتمل عمى قواعد التدريب الرياضي  وغيرىا وفي جميع األحوال يحتاج ىذا الدرس إلى تحضير وطرق خاصة

 .األكبر لجرعة الحمل وعامل األمن والسالمة االىتمام ونظريات التدريس لكل من ىذه األنواع من الدروس يعطي
 : التعويضيةدرس التمرينات × 

أو المعمل أو  يقوم ىذا النوع من الدروس بتنمية بعض النواح البدنية الخاصة بمينة معينة سواء في المصانع
 .عممية اإلنتاج ، حيث يقوم بتقديم تمارين تعويضية لألجزاء التي تعمل في الجسم خاللالمزارع

 

                                                           
1
 Ressiel - g. maniel d'éducation physique- pour l'enfant- édition Masson -1995 - p 15 

2
 Parle - pas activité physique et éducation motrice – édition Reoue EPS 1976 - p 14 

3
 25 . ص1975 . .قاسم حسن حسٌن : األسس النظرٌة العلمٌة والعملٌة فً فعالٌات العاب الساحة والمٌدان .جامعة بغداد  

4
 .98. ص1990 . . . دار الفكر العربً إبراهٌم احمد سالمة : االختبارات والقٌاسات فً التربٌة البدنٌة  



التربية البدنية والرياضية درسالفصل الثاني                                                                       
 

34 
 

 :درس المهن التطبيقية× 
خاص  الشباب الذين يمتحقون بعمل معين ويحتاجون إلى إعداد بدنييقوم ىذا النوع من الدروس بإعداد 

 .يتناسب مع ىذا النوع من العمل
 : درس التعارف× 

الممارسين  قدرات اكتشافيتميز ىذا النوع من الدروس بالخصوصية وليس لو نشاط معين لكنو ييدف إلى 
 استنتاجاتإلى التعرف عمى  النوع من الدروس الجدد، وكذلك التعرف عمى المادة الجديدة المقدمة. كما ييدف ىذا

 . نحو التربية البدنية والرياضية واتجاىاتيمالتالميذ في بيئة معينة 
 : درس التدعيم والتثبيت× 

ىذا الدرس إلـى  ، وييدوا ميارات معينة ولم يتم تثبيتيايقدم ىذا النوع من الدروس لمتـالميذ الذين سبق أن تعمم
 . إلى مستوى الخبرة تثبيتيا من ناحية أخرى بحيث تصلالمتعممة مـن ناحية و م الميارات تدعي
 : الدرس المختمط× 

التقسيم إلى  وفيو تقدم مادة جديدة مع مـادة قديمة حيث تعطي المادة الجديدة والـتي تأخذ وقتا إضافيا ثم
 الوقت المحدد حسب ، ومن ثم تجري عممية تبديل األماكنات تزاول إحداىما المادة الجديدةمجموع

 (:االختبار)درس التقويم × 
ستقبل عن م ، حيث يعمم ذلكم المستوى الذي وصل إليو التمميذبمعرفة تقوي االختباراتفي ىذا الدرس تجري 
من األفضل أن  أو الميارية ، ومن الممكن أن لقياس الصفات الحركية أو المياقة البدنيةالموضوع الذي يختبر فيو

 .1تقدم بعض األلعاب الترويحية بعد إجراء ىذا النوع من الدروس
 : تعريف أستاذ التربية البدنية والرياضية 2-15

 ، ألنـوالبيداغوجية ككل يعتبر المّربي الرياضي أو أستاذ التربية البدنية والرياضية عامال ضروريا في العممية
بأنو عبارة عن منظم نشاطات  Dussault .g"التعميم والتعمم فيـعرفو "دوسولتصاحب الدور الرئيسي في عمميات 

أن يوجو عممية التكوين ويراقب النتائج أي يحقق التوازن بين األىداف  ، ويجبين التمميذ، عممو مستمر ومنيجيتكو 
 .2المحددة لدور المدرس

تفوق  ،بتالميذه اآلخرين لكونو تربطو عالقات وطيدةيختمف أستاذ التربية البدنية والرياضية عن باقي األساتذة 
الصنف المكتمل لألستاذ ألنو يراع  ، وجيدا بدنيا ليقترب بذلك منمما يستمزم مضاعفة ثقافتو فكريا حدود حصتو

عمى  افبناء ، تطمعاتو ...الخ.جنسيتو، عمره، ميوالتو جوانب عديدة خاصة بالتمميذ في ميمتو التربوية النفسية
اإلنساني لدييم عن طريق  االتجاهوأحاسيسيم يستطيع معالجة وتحديد  فة الجيدة األستاذ لتالميذه وقدراتيمالمعر 

 اإلنساني فيقوم االتجاه، لتعزيز الثقة بينيم وبالتالي تطوير ىذا مشكالتيم وتقدير أحاسيسيم تبادل األفكار وتفيم
تحقيقيا من خالل  والرياضية واألىداف العامة التي يودبوضع األىداف التي ىي عماد حصتو في التربية البدنية 

                                                           
1
 .111،111.ص .مرجع سابق  :محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطي   

2
   BOUCHNAFA ZOUBIDA. influence de vécu sportif sur la pédagogie de l'enseignement d'éducation physique et sportive. 

Thèse de magistère. EPS. Université d'ALGER.1996. P52 
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الوجدانية العاطفية، وكل ىذا يتم بتخطيط  الحركية ومن الناحيةة المعرفية ومن الناحية الحسية و كل دورة من الناحي
ناء أث)وتعميميم أسس اآلداب واألخالق التي يجب التحمي بيا  )تالميذه)، إضافة إلى أنو يقوم بتنظيم فوجو منو

 . بتوجيييم حسب قدراتيم وميوالتيم ومؤىالتيم وفي األخير يقوم (الدرس خاصة
فيو تساىم  إن التربية الحديثة تفرض عمى أستاذ التربية البدنية والرياضية توفر خصائص وصفات عديدة

 : والصفات بالقدر الكبير في تطوير وتوطيد العالقة بينو وين التمميذ ومن أىم الخصائص
 .االجتماعيأن تكون لو معارف في مجالو وفي مجال عمم النفس   -
 تجديد معارفو تماشيا مع التطورات الحديثة  -
 . أثناء الدرس االنفعالالموازنة وعدم   -
 .أراء تالميذه احترام  -
 . ديمومة النشاط والحركة والحيوية  -
 (.البذلة الرياضية)الييئة الالئقة   -
 . لوقتا واحترامالتنظيم  - 

يصاليا إلى التمميذ بطريقة سيمة  -  . القدرة عمى نقل المعمومات وا 
 . محاولة فيم مشاكل التالميذ النفسية و محاولة مساعدتيم عمى تجاوزىا - 
 : مهام أستاذ التربية البدنية والرياضية 2-16

والرياضية  أستاذ التربية البدنية وباعتبار اختصاصوالفرد مكمف بأداء ميمتو ووظيفتو في المجتمع في مجال 
ميامو تختصر في أربعة ميام ىي  ، وحسب "لوباز" فإنية التعميمية فيو يقوم بعدة ميامينتمي إلى المنظومة التربو 

 : كاآلتي
وجيتيا الرياضية  الميام اإلدراكية لألستاذ :ىذه الميمة تتعمق بتحضير دروس التربية البدنية والرياضية في 1)–
 . األىداف والوسائل المستعممة رواختيا
بالتمارين وتحضير  وىي تكمن في تعميم التالميذ لعمل معين وتحضير مساحات القيام :ميمة تنظيم التعميم 2)-

 . الحصص والمخططات األسبوعية الفصمية
، وىي تتمثل في هلوحد وتتمثل في األعمال البيداغوجية اليومية التي يقوم بيا األسـتاذ :مباشرميمة التدخل ال 3)–

 . كيفية سير الحصة
 .1، وىذا ما يسمى بالتقييم الذاتيمق بتقسيم التالميذ وعمميم الخاصوتتع :ميمة التقييم 4)-

ة وىو لعب بينما يرى الدكتور "عصام عبد الخالق" أن أستاذ التربية البدنية والرياضية ىو العمود الفقري ألي
محبب لنفوسيم وغالبا ما  فطري لدى التالميذ فيو استعداد، ونحن نعمم أن المعب ىو المثل األعمى لكل التالميذ

 .2ينتقل ىذا الحب إلى األستاذ نفسو
                                                           

1
 ص1991.الجزائر  . هٌمطبال وزمالئه ، مذآرة لٌسانس ، أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ، محفزاته وسلبٌاته . معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة . دالً إبرا  

15. 
2
 74 - 48 .ص 1993. . عصام عبد الخالق: التدرٌب الرٌاضً، نظرٌات وتطبٌقات، دار الكتب الجامعٌة. مصر  
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 : خبرة وكفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية 2-17
 طبيعة خاصة إن النقص في اإلمكانيات يعتبر واحدا من أىم المشكالت الرياضة المدرسية وذلك لمادتيا من

الدراسية األخرى. ولذا البد أن يدرك  جعمتيا تحتاج إلى كم وكيف من اإلمكانيات ال تحتاج إليو غيرىا من المواد
ومالعب وأجيزة  جودة اإلمكانيات من منشآتوحداتو و  القائمون عمى تدريس التربية البدنية إن العبرة ليست بكثرة

ت من تمقاء نفسيا أن يكون ليا دور فعال سواء في إدارة ليذه اإلمكانيا وسائل تعميمية حيث ال يمكنوأدوات و 
 .1والرياضية أو الكشف عن قدرات التالميذ...الخ دروس التربية البدنية
وأغراض  ىذه اإلمكانيات بأفضل أسموب من أجل تحقيق برامج استثمارالقادر عمى  (المعمم)فالعبرة بالقيادة 

 .التربية الرياضية المدرسية
وغيرىا من  وتحويل بعض األدوات االبتكارفمن الميم أن يمتمك معمم التربية البدنية والرياضية القدرة عمى 

 . وجذابة لمتالميذ األشياء المدرسية المتوفرة في البيئة إلى أدوات وأجيزة مبتكرة تكون آمنة وفعالة
 :يمكن إشراك التالميذ أنفسيم في تصنيع ىذه األدوات البديمة، ومن أمثمة ذلك االستفادة من كما

فيناك نماذج كثيرة  .المقاعد الدراسية، السبورات، إطارات السيرة الفارغة، صناديق زجاجية المياه الغازية
اإلمكانيات وذلك يرجع إلى القدرات من  لبرنامج التربية الرياضية التي تدار بنجاح بالرغم من وجود قدر غير كاف

إضافة إلى ذلك فأستاذ التربية البدنية والرياضية قد يفقد  الذاتية والسمات الخاصة والتي تختمف من معمم إلى آخر
أن الخبرة يمكن  Pieron-m"درس التربية البدنية والرياضية وفي ىذا يرى ىاتو الوسائل فيستعين بخبرتو لتسيير

 : ناجعة ويقول عن إيجابيات الخبرة التي تخص المعمم بطريقة استثمارىا
دراك  مسار مراقبة المنبيات يشير إلى أن الخبراء يرون التي ال يراىا اآلخرون أنيم قادرون عمى  تمييز وا 

 . الفروق األكثر حساسية
يم الحركي التعم لممنبيات الشخصية، يمكن أن نذكر نظرية عالج معمومة كما في االستجابةسرعة كبيرة في 

 .الخبراء لدييم أجوبة مخزنة في الذاكرة بيا يستطيع العودة إلييا بدون وقت
الشخص ىو  ، بل وفي الكثير من األحيان يشعر أنوأستاذ التربية البدنية والرياضيةوالشاب بدوافعو يمجا إلى 

 .الذي يجب أن يتخذه قدوة لو
، بل يرتبط بكثير أن عممو ال يقتصر في الميدان فقطو  ومن ىنا لزم أن يعرف أستاذ مدى تأثيره في التالميذ

، أمام اإلدارة وأمام زمالءه وأمام مسؤول أمام محيطو الذي يعمل معو فاألستاذ ،تتعدى تكزين الفوج االلتزاماتمن 
 ، وأن يكون عادال في معامالتو وأنحترمةنفسو حيث أنو مسؤول عمى أن يحي حياة نظيفة م تالميذه وأمام

 . الروح ي عممو وأن يتمسك في التفكير الرياضي الذي ينادي بأن تكون المعبة نظيفة وعاليةيخمص ف
 
 

 
                                                           

1
 .128. ص1998 .عفاف عبد المنعم دروٌش : اإلمكانٌات فً التربٌة ، نشأة المعارف ، اإلسكندرٌة   
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 : العالقة البيداغوجية بين األستاذ والتالميذ 2-18
في البحث  تتكفل البيداغوجيا أو عمم التربية بالطرق التقنية لمتعمم والوسائل المستعممة في ذلك ودورىا يكمن

البحث عن أفضل وأنجح  تسمح لألساتذة بتبميغ معارفيم في إطار تربوي أو باألحرى عن نظم ومناىج وطرق
الخروج بمواطنين متوازنين عقميا وجسديا أي تكوين  بيدف (بدنيا ، فكريا ...الخ)اإلجراءات التي تسمح بتربية جيدة 

ىيئة الفرضيات : البيداغوجيا عمى أنيا Landsheere"ويعرف "الندشير  أفراد يتمتعون بصحة بدنية وعقمية سميمة
 .1الموجية إلرشاد المدرسين والمربين في عمميم اليومي والقواعد

 : ومن ىنا يتضح لنا أن البيداغوجيا تربط بين المعمم والتمميذ مكونة بذلك عالقة تتكون من
 . يتمقى المعارف والمعمومات المقدمة من طرف المعمم: المتعمم   •
 االعتباراألخذ بعين  مع (المعمم والتمميذ)المتبادل بين المخاطبين  االحتكاكوىو عبارة عن : التعميميالمسار   •

 .2كل خصائصيم ومميزاتيم
، وتعتبر مرحمة متغيرات أثناء المسار التعميمي تتدخل عدة :أنوفيرى Dornhoff" أما بالنسبة لـ "دورنيورف

 واحتكاك اتصالخالليا يكون المدرس في  في المسار التعميمي التي مناإلنجاز أو التنفيذ من المراحل األساسية 
 .3متبادل مع التمميذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
  LANDSHEERE. Introduction a la recherche en éducation : édition COLLINA. PARIS 1976 .p17. 

2
  HEINILA. Développement d'un système pour décrire l'interaction enseignant/élève dans la class d'éducation physique. 

(Bulletin de la SIEP.N:04.PARIS 1976. P33 

 
3
 DORNHOFF. HM. L'éducation physique et sportive , un élément de base pour le développement de la culture physique 

du sport et de la séance de sport ; édition O.P.V, ALGER 1993 , p 83 . 
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 : خالصـة -
البدنية والرياضية  إن درس التربية البدنية والرياضية ىو عبارة عن وحدة التدريس اليومي لمبرنامج العام لمتربية

لتحقيق األىداف حيث أنو يتسم  يتم عمن طريقو تنفيذ المنياج، فيو يعتبر الميدان الحقيقي الذي في المدرسة
يعمل عمى إكسابو القيم ، و اجتماعيا، نفسيا، خمقيا، بالطابع التعميمي والتطبيقي والتربوي ويقوم بإعداد التمميذ تربويا

 واالبتكارالجماعة  اتجاه، اإلحساس بالمسؤولية وتبعية حقوق اآلخرين كاحترام واالتجاىات التي تفرضيا البيئة عميو
دورا  وكذلك يرمي إلى فيم وتقدير أعمق لمبيئة المحمية .كما يمعب أستاذ التربية البدنية والرياضية ،والثقة بالنفس

الرغبة وتنمية الميول  فعاال في تسيير الدرس وال يقتصر عمى تزويد التالميذ بمعمومات بل يتعدى دوره في توليد
والرياضية أن يتمتع  أستاذ التربية البدنية ، ويجب عمىالتالميذ تجاه المواقف التعميميةلدى  واالستعداداتوالدوافع 

مكانياتو وقدراتو الشخصية القيادية وذلك عن طريق  ، فيو يعمل عل مالئمة بين ميولبصفات عديدة التالميذ وا 
ضي يستيدف النمو والتكيف وفي تقديم واجبات تربوية في إطار تربوي بدني وريا الجيد المبذول والعمل الناجح في

 البيداغوجية بينو وبين التمميذ المراىق إطار العالقة
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 :تمييد- 
 والذي النضج اكتمال وىي واحدة غاية إلى تيدف التي التغيرات من ومتماسكة متتابعة سمسمة النمو يمثل

  .المختمفة العمر مراحل من مرحمة كل في يظير
 أن ذلك ومعنى النضج ىو ضمني غرض تحقيق نحو متجية تقدمية تغيرات عن عبارة ىو إذا فالنمو

 .الوراء إلى ال األمام إلى تسير التغيرات
 من سنتطرق التي المراىقة مرحمة وىر اإلنسان نمو مراحل من ىامة مرحمة دراسة سنتناول الفصل ىذا وفي

 النمو ومظير والتكوين الوزن الشكل، الجسم، في المراىق نمو بو ونعني التكويني، النمو مظير لدراسة خالليا
 .بيئتو نطاق واتساع المراىق حياة تطور تساير التي النفسية ذاوك العقمية الجسمية، الوظائف نمو بو ونعني الوظيفي

 العيش وأنماط المدينة، زحف مع أضحت بل معنية، مجتمعات في ومحصورة محدودة ظاىرة المراىقة تعد لم
 .تطورىا ودرجة ثقافتيا تكن أيا متفاوتة بأشكال المجتمعات كل تعانييا فعمية مشكمة العصرية،

ن الفرد، حياة في الحاسمة المرحمة قةالمراى مرحمة تعتبر  بعض أن حتى اإلطالق عمى أىميا تكن لم وا 
 الرشد، وسن الجنسي البموغ بين ما فترة في المرحمة ىذه وتقع لمفرد، جديد ميالد بدأ بمثابة يعتبرونيا النفس عمماء
 .الرشد سن تسبق و المتأخرة الطفولة مرحمة تمي حيث

 وكذلك والمدينة الريف بين و آلخر بمد ومن والمجتمعات األفراد باختالف مرحمةال ىذه ونياية بداية وتختمف
 1.برودة األكثر المجتمعات في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 596،ص 9>=5، 6ط -جذج -انشروق دار ،رتىيانر انُفس عهى :انساطىنً َثٍم ،زٌذاٌ يصطفى يحًذ - 
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 :المراىقة مفيوم 3-
 12 سن في عامة بصفة وتبدأ واالجتماعي العقمي الجسمي، النمو فييا يكتمل التي المرحمة ىي المراىقة

 الطفولة كانت إذ البموغ، بفترة تسمى الفترة وىذه الباحثين، بعض عند عام 22 سن حتى أو 18 سن حتى وتمتد
 :فإن وانفعالي جسمي نمو مرحمة تعتبر

 الظواىر تسبب التغيرات وىذه العضوية والتغيرات لالنفعاالت شديد وتقمب الجسمي النمو في مرحمة المراىقة
ذا النفسي كوينالت أوجو جميع في المشاكل بظيور تتميز كما بالمراىقة الخاصة  تعود المشكالت ىذه كانت وا 
 بيذه االىتمام عدم أو الرعاية في اضطراب أو تربوي إىمال نتيجة يكون اآلخر بعضيا فإن عضوية ألسباب
 :يمي ما مراعاة األولياء و المربيين عمى يجب وليذا المرحمة،

 الخمقية التربية بواسطة وذلك صحتيم لرعاية برنامج وتحديد المرىقين بين الصحية الثقافة نشوء عمى العمل
 عمييم يجب وكما واالبتكار واالجتياد التجديد عمى القدرة وتنمية التفكير في العممي األسموب استخدام عمى وتدريبيم

 األخالق عمى بتربيتيم وذلك االنحراف من وقايتيم يجب وكذلك المجتمع، أفراد جميع مع مستمرة عالقة إقامة
 تأديبو فأحسن "اهلل" أدبو وقد لممسممين قدوة ىو "وسمم عميو اهلل صمى الرسول" ألن النبوة وتعاليم الجيدة اإلسالمية

نك" :تعالى لقولو  1".عظيم خمق لعمى واّ 
 :المراىقة تعريف -31-

 باىتمام حظيت ولقد الرشد وسن الطفولة بين مرحمة وىي المراىق يعيشيا حساسة مرحمة المراىقة تعتبر
 التي التغيرات من مجموعة بو ويقصد النضج نحو تدرج بمعنى راىق فعل من مشتقة بأنيا سيكولوجيينال من الكثير
 أن شأنيا ومن االجتماعية أو العاطفية أو العقمية أو الجنسية أو البدنية الناحية من كانت سواء الفتى عمى تطرأ
 إلى طفولتو من المرء عميو يعبر جسرا المراىقة تعتبر لذا والرجولة الشباب فترة إلى الطفولة فترة من المرء تنقل

 2.رجولتو
 اجتماعية وظاىرة جسدي نمو فترة فيي متعددة، المراىقة أن ورد إذ المختمفة نواحييا من كذلك عرفت وقد
  3.عميقة نفسية تحوالت فترة أنيا كما زمنية ومرحمة

 من أن أي عامين أو بعام ذلك قبل أو 12 من وتمتد الرشد إلى الطفولة من االنتقال مرحمة بأنيا وكذلك
 4.نيايتيا تحديد الصعب من لكن المراىقة بداية تحديد السيل

                                                 
1

 .48سىرج انمهى ،اٌَح   - 
2

 .54ص  4:=5 -ديشك -انعرتٍح انُهضح دار انًراهمح ، خفاٌا :رزٌك يصطفى  - 
3

 .669، ص 5==5 5ط -تٍروخ انجذٌذج،  اَفاق دار وانًراهمح،  انطفىنح يشكالخ :أسعذ إتراهٍى يٍخائٍم  - 
4

 .=;6ص  ;;=5 -انماهرج - انكرهح عانى ، وانًراهمح انطفىنح انُفس عهى : هراٌز انسالو عثذ حايذ  - 
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 بمعناىا عرفت وأيضا بالبموغ تبدأ المرحمة ىذه أن يعني البعض بعضيا مع التعاريف بعض اتفقت حين في
 1.الرشد من البموغ من تمتد نىالمع بيذا وىي النضج اكتمال إلى بالفرد وتصل تسبق التي المرحمة أنيا الدقيق

 المرحمة أنيا أي الرشد، مرحمة بابتداء وتنتيي الطفولة بنياية تبدأ معينة نمو مرحمة بأنيا كذلك وعرفت 
 والعقمي الجسمي النضج بدء نحو اجتماعيا أو عقميا وانفعاليا، جسميا الناضج غير الفرد بيا يمر التي النيائية

 2.واالجتماعي
 الحادة واالنفعاالت بالعواطف لمفرد السموكية التصرفات فييا تتميز التي العمر من الممتدة الفترة وأنيا

 تسودىا التي سموكو في جميا تظير عنيفة بانفعاالت يمر المراىق بأن التعريف ىذا يؤكد حيث العنيفة تراتوالتو 
  .3واالنفعال التوتر ويسودىا العواطف
 حياة مراحل من حاسم فترة بكونيا لممراىقة إجرائي بتعريف الخروج مكني السابقة التعاريف ىذه كل خالل من

 تحدد والتي المراىق شخصية تكوين في بالغة آثار تترك وعقمية انفعالية فيزيولوجية، بتغيرات تتسم حيث دالفر 
 .الحياتية ومواقفو اتجاىاتوو ميوالت
 :المراىقة مراحل -3-2
 .عشرة الرابعة إلى عشر يةالحاد من تمتد  :المبكرة المراىقة -
 .عشرة الثامنة إلى عشرة الرابعة من تمتد :المتوسطة المراىقة -
 .والعشرين الحادية إلى عشرة الثامنة من تمتد :المتأخرة المراىقة -

 مرحمة من االنتقال البشري الكائن يستطيع خالليا ومن شاممة نمو فترة ىي عامة بصفة إذن المراىقة فمرحمة
 .الرشد مرحمة لىإ الطفولة

 بعام ذلك بعد أو بعد عامين أو بعام بذلك قبل أو عشر التاسعة إلى عشرة الثالثة من ممتدة المرحمة ىذه إن
 4.سنة وعشرون وواحد سنة عشرة إحدى إيجابيين عامين أو

 :المراىق عالقات-3-3
 :بالثانوية المراىق عالقة-

 الناجحة الوجية وتوجييو المراىق، شخصية تكوين عمى مليع الذي األول الوسط يعتبران واألسرة البيت إن
 األساس وحجر بدورىا تقوم اجتماعية وحدة تعتبر والتي التربوية المنظومة أو المدرسة تأتي ذلك بعد ثم المتكاممة،
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 وافقالت تحقيق عميو يجب الذي األول المسئول يعتبر الذي األستاذ ىو التربوية المؤسسة ىذه في الفعال الطرف أو
 ومؤىمين أكفاء أساتذة تتطمب فيي لذلك التعميمية، المراحل أدق من تعتبر الثانوية إن .لمتالميذ االنفعالي االجتماعي

 .ومشكالتيا المراىقة بخصوصيات كاممة دراية عمى ويكون كذلك، وبدنيا وفكريا نفسيا

 :والرياضية البدنية بالتربية المراىق عالقة-
 الفكري التداوي من نوعا توفر بحيث المراىقين لدى ونفسية زيولوجيةيف تؤدي دنيةالب التربية ممارسة إن
 تعمل البدنية التربية أن كما الحياة، في رغبة وأكثر ممموسا نشاطا الحركية والخبرات الميارات تزيدىم كما والبدني،

 الكسل عن االبتعاد إلى يتؤد ومنتظمة دائمة بصفة وممارستيا الفكرية، القدرات وتحسين المواىب صقل عمى
 .والضجر بالممل اإلحساس وتنيي

 :والرياضية البدنية التربية بأستاذ المراىق عالقة-
 المفتاح اعتبارىا يمكننا أنو لدرجة المراىق شخصية بناء في أساسيا دورا تمعب بالتمميذ األستاذ عالقة إن
 ،وانفعاالتو واستعداداتو المزاجية، األستاذ حالة تعكس ةمرآ التمميذ يعتبر إذ فشمو أو التعميمي النجاح إلى الموصل

 يزيد فيذا ومتقنة جيدة بطريقة عممو أدى إذ وكذلك وحزم جد بكل لمعمل واالستعداد لمحياة التفتح روح أظير إن فيو
 في والقوة السيطرة إلى يميل األستاذ كان إن كذلك، .منو تقربا ويزداد العميا بقيمتو واعترافو أستاذه في التمميذ ثقة في

 إلى يميل التمميذ حيث سمبية حتما تكون فالنتيجة نفسيتو في ونقصا األداء في ضعفا وأدى لمتمميذ، معاممتو
 بو االستيزاء حد إلى كذلك ويصل عميو والتمرد منو التذمر إلى األحيان بعض وفي واالنحراف والعدوان االنسحاب
 .واحتقاره

 فشل أول فنجاح البعض، يتصوره كما اليين وباألمر سيمة ليست والتمميذ األستاذ بين تربط التي فالعالقة إذن
 االحترام عمى مبنية كانت فإذا التمميذ عالقة منيا المعقدة، العوامل من بمجموعة وثيقا ارتباطا مرتبط العالقة ىذه
ذا أستاذه مع كذلك تكون  مبنية عالقة تكون أن يجب ينالطرف بين تربط التي فالعالقة .كذلك تكون العكس كانت وا 
 أداء عمى قادرا يكون أن عميو الناجح فاألستاذ والسيادة، السمطة عمى وأيضا والمحبة واالحترام الصداقة أساس عمى
 توجيو في كذلك دوره األستاذ يؤدي أن الطبيعي ومن التمميذ حياة في بناءة بصورة والتأثير جيدة، بطريقة ميامو
 في مرموق مركز ذا كان إن وىذا لمتمميذ النيائي المسار توجيو في كذلك يساعده ما ىذا و يذلمتمم النيائي المسار
 صعوباتو أمام الصمود عمى ومساعدتو وتحقيقيا العقمية قدراتو اكتشاف عمى كذلك يساعده ما وىذا التمميذ نظرة

 التي والعراقيل المعوقات من غيرىاو  المدمرة والعادات الشاذة االتجاىات مواجية عمى و معيا التكيف في الخاصة
 .سامية شخصية وذو سوي ككائن صيرورتو تعرقل
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 :باألسرة المراىق عالقة-
 باإليجاب يعود األسري بالكيان واالحتفاظ واتفاقيما الولدين فتعاون المراىق تنشئة خاصة أىمية العائمية لمروابط    
 كالطالق لممشاكل األسرة تعرض عند والعكس ككل واألسرة ينالوالد بحنان متشبعا ممتزما ينشأ حيث المراىق عمى
 ال فإنو لذلك كذلك، والبيت المدرسي واليروب الغيابات وكثرة الدراسة في االستقرار كعدم األوالد عمى سمبا يؤثر مثال
يجابياو  بناءا استخداما استقالليتيم استخدام في صحيا مجاال لممراىقين تييأ التي المساعدة من نوع من بد   .ا 

 الحرمان أو البدني العقاب باستخدام المعاممة في العنف أو األبناء تجاه الوالدين قبل من الضغط سياسة كذلك    
 1.واالستيعاب التركيز عمى القدرة في سمبا يؤثر كذلك التيديد أو الشتم أو
 :المراىق والتمميذ األستاذ بين النفسية العالقة-
 المرحمة ىذه في المراىق ويبدأ الطفولة، مرحمة متطمبات عن نفسية بمتطمبات لتمميذا يشعر المرحمة ىذه في   

 الخاصة المفاىيم بعض واكتشاف الغير مع التعامل نوع عمى ويتعرف الذات، إثبات في والرغبة التوجيو برفض
  .اإلنسانية بالعالقات

 النفسي، نموه في تؤثر التي سموكية مشكالتو  نفسية اضطرابات عدة إلى المرحمة ىذه في المراىق يتعرض كما   
 .والعقمي الجسمي نموه نتيجة وذلك
 إىمال يجب ال كما التربوية، لمتطبيقات نفسية ال االنعكاسات عمى التركيز إلى األستاذ انتباه لفت يجب وعميو

 التربية أستاذ عمى ويستوجب التمميذ شخصية عمى انعكاسات من لذلك لما وأخالقيم وسموكاتيم األساتذة تصرفات
 سيكولوجية، أو فيزيولوجية كانت سواء تغيرات من لمتمميذ يحدث ما كل ومعرفة ذكر إلى التطرق والرياضية البدنية
 متطمبات معرفة من يتمكن لكي وذلك
 لتاليوبا إيجابيا جوا التمميذ وبين بينو السائد الجو يكون حتى معو التعامل كيفية وكذا األساسية المراىق التمميذ
 جيدة وبطريقة الفكرة إيصال عمى قادرا األستاذ كان إن يأتي كمو وىذا وجو أحسن عمى التربوي واجبو أداء يستطيع
 .عطاء مصدر الكممة بمعنى فيصبح التالميذ ثقة يكسب كمو بيذا ألنو واحد آن في ودقيقة
 التالميذ مع تعاممو في األستاذ عمى جبفو  المراىق، شخصية بناء في وأساسي ميم دور من العالقة ليذه لما ونظرا
 األخالقية القيم حدود في كمو وىذا العالقة ىذه يمس انزالق أي لتفادي وىذا أحيانا والسيطرة الحرية بين المزج

 .فيو يعيشونو الذي لممجتمع
 الحقد أنواع كل من تخمو والتي والتمميذ األستاذ بين الصمة تقوي التي ىي العالقة أفضل أن القول وخالصة   

بالغ واجبو أداء في األستاذ ميمة من تسيل فيي والتعاون، المحبة تغمرىا والكراىية،  جو في المينية الرسالة وا 
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 التربية في وخاصة النواحي جميع من مادتو من األستاذ وتمكن قدرة ىو العالقة ىذه في األساسي والعنصر مناسب،
 .األوفر و الكبير الحظ النفسي نلمتكوي فييا يكون الذي والرياضية البدنية

 :المراىقة خصائص 4-3-
 :اإلنفعالية الخصائص -

 األولى الفترة تمتاز بحيث الشباب وكذلك الطفل انفعاالت عن كثيرة نواحي في تختمف المراىق انفعاالت إن
 شأن ذلك في شأنو ب،األسبا ألتفو يثور السنوات ىذه في المراىق نجد إذ عنيفة انفعاالت فترة بأنيا المراىقة من

 .البموغ تصحب التي المفاجئة والتغيرات السريع الجسم نمو إلى الظاىرة ىذه وترجع الصغار، األطفال
 إلى وأحيانا حاد نفسي وصراع شديدة حساسية من المراىق يعانيو ما تؤدي والمعقدة المتشابكة العوامل ىذه كل

 :يمي فيما نوضحو ما وىذا يومو، أوقات معظم تأخذ التي اليقظة أحالم إلى يقايسو مما يفر وقد وكآبة يأس مظاىر
 :شديدة حساسية -

 ويكون مدامعو وتسيل الشعور ورقيق مرىف فيو االنفعالية والمثيرات األسباب ألتفو سريعا المراىق يتأثر
 إنو ثم وصحيحا ىادئا النقد كان ولو الناس، ينتقده حين ويتأثر اآلخرين عن منعزال وكذلك نفسو عمى منطويا منعزال
لى جسمو غدد تفرزىا التي مواعظ يسمع لما الحساسية شديد  المراىق قدرة إلى ثم ذكره، سبق كما السريع النمو وا 
 اآلباء عمى ويجب وتعبيراتو جسمو في الكامل التحكم عن عاجزا يزال ال ىو بينما المعقدة، البيئة مع التكيف عمى

 .مخمصين أصدقاء يكونوا وان ية،الحساس ىذه يراعوا أن واألساتذة
 :نفسي صراع -

 البحث حول ترتكز جارفة قوية دوافع مجموعة بين المراىق نفسية في ينشا المراىقة في االنفعالي الصراع
 .وعاداتو وتقاليده الخارجي العالم مواقع وبين ، المجتمع ىذا في ودوره مركزه عن لنفسو

 من ينتقل كونو المراىق، سموك جميع في ويؤثر المراىقة فترة أوائل في األقصى حده يبمغ الصراع ىذا ويبدوا
 1.أخرى ىإل حالة

 :وقنوط يأس مظاىر -
حباط فشل من لو يتعرضون لما نتيجة والقنوط والحزن اليأس من لحاالت المراىقين بعض يتعرض  بسبب وا 

 إلى ويسوقيم اليأس يشتد وقد الذات عمى واالنطواء العزلة إلى ذلك ويدفعيم تحقيقيا، عن وعجزىم العريضة أمانييم
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 نتيجة أمل بدون المراىقين بعض يغدو حيث االنتحار حوادث تظير وىنا وأعبائيا الحياة من التخمص في التفكير
 .واغتراب ضياع من يعيشونو لما
 :السمطة مقاومة في الرغبة -

 كأنو عميو السمطة قرض يريدان والديو وأن شابا أصبح أنو رغم شيء أي يفيمون ال الناس أن المراىق يعتقد
ىانة تسمطا ونصيحتيما تدخال المساعدة في رغبتيما يرى وقد شيئا يفيم ال قديم جيل من أنيما و ، طفال يزال ال  ،وا 

 .عميو قيودا فيو يرى ألنو المدرسي النظام يرفض قد األحيان بعض في المخالة شخصيتو إثبات إلى فيمجأ
 :اليقظة أحالم كثرة -

 قيود بسبب الواقع في تحقيقيا من يتمكن لم التي لرغباتو ومتنفسا آلمالو إشباعا اليقظة أحالم في المراىق يجد
 وأوالد سعيدة، أسرة أو مرموق مركز أو طائمة ثروة أو قوية كاممة ورجولة متفوق دراسي نجاح في فيحمم المجتمع،
 الذين أحد بموت يحمم أن إلى الخيال بو يصل نجباء،

 بسبب أخرى أحيانا وعنيفا صامتا حوارا ويحاورىا نفسو يخاطب ذلك وفوق تحقيقو، يريد ما وبين بينو ولونيح
 1.بيا قام أعمال

 :العقمية الخصائص -
 يكون النمو ىذا أن األبحاث أثبتت فقد األعمار، جميع في واحدة بسرعة ينمو ال فيو العقمية الناحية من

 ثم المبكرة المراىقة فترة حتى المتأخرة الطفولة فترة خالل وذلك سريع عقمي نمو فترة ذلك ويمي الصغر، في بطيئا
 مرحمة في وخاصة الطفولة عالم في االرتقاء ىذا إن ،البطء في عشر السادسة العام من إبتداءا العقمي النمو يأخذ

 .والتخيل واالستدالل والتفكير التذكرو  كاالنتباه المختمفة العقمية قدراتو وعمى الطفل خبرات عمى بدوره يؤثر المراىقة

 :االنتباه عمى القدرة -
 طويمة مشاكل استيعاب المراىق باستطاعة فيصبح المراىقة مرحمة في اإلرادي االنتباه عمى القدرة تزداد

 أن يمكن كما أطول، لمدة الواحد في االستمرار عمى قادرا يصبح الثانوية المرحمة تمميذ إن وسيولة، يسر في ومعقدة

 .العادية االمتحانات في كما كاممة ساعات بعر أ ممل دون معقد واحد موضوع في باستمرار يفكر
 :التذكر -

 يتذكر ال ولذلك المتذكرة الموضوعات بين الجديدة العالقات استنتاج وعمى القدرة عمى يعتمد عنده فالتذكر
 .خبراتو فيو تتبمور الذي المنظم الكل في ووضعو بغيره، وربطو تماما فيمو إذا إال جيدا الموضوع
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 :واالستدالل التفكير -
 المتصمة العادية الحوادث حول العادي تفكيره تركز ازداد السن صغير الطفل كان كمما أنو :"جيتيس" يقول

 بأمر نفسو يشغل أن عمى قدرة أكثر إذا أصبح العمر بو تقدم ما فإذا الذاتية، أموره و المباشرة الشخصية بخبراتو
 يتصل فيما التغيرات ىذه مالحظة ويمكن المحسوسة، المشكالت عن تختمف التي المعنوية أموره يعالج وأن اشر،مب

 ومن اإلجتماعية باألمور اىتمامو ىم يظير وفييا يستعمميا التي المغة األلفاظ بمختمف المرتبطة المعاني بزيادة
 1.ومستقبمية ماضية حوادث من الواسع عالمال في يقع ما إدراك عمى قدرتو وفي معالجتيا، عمى القدرة

 :التخيل عمى القدرة -
 يكتبيا التي التعبير مواضيع في ذلك ويبدو كبيرة خصوبة وذا الخيال واسع يكون المرحمة ىذه في المراىق

 المفظية الصورة عمى يعتمد والذي المجرد التخيل لديو ينمو كما لمطبيعة وحبو والزخرفة التزين إلى ميمو تظير والتي
 في والسمبية اإليجابية آثارىا التي اليقظة أحالم إلى أحيانا التخيل ىذا ويتجو العممي التفكير من التخيل ىذا ويمكنو
 لتحقيق المراىق ىمة وتثير الحياة، صعاب تولدىا التي الخيبة عن لمتنفيس مفيدة وسيمة ىي ناحية فمن الوقت نفس
 ومعرقمة المراىق لوقت مضيعة أخرى ناحية من ولكنيا االبتكار إلى التجاها وينمي الخيال عالم في فيو يفكر ما

 2.واقعي نجاح تحقيق أجل من وجيوده ونشاطو ميولو لنمو

 :االجتماعية الخصائص -
 بيئة كانت كمما أخرى، جية من وبالنضج جية من االجتماعية بالتنشئة المراىقة في االجتماعي الجانب يتأثر

 االجتماعي الجانب ويتصف معامالتو، دائرة تتسع عندما مالئمة اجتماعية عالقة تكون عمى دتساع مالئمة الطفل
 نفوره في أو اآلخرين األفراد مع المراىق تألف في ذلك ويتجمى أساسية وخصائص رئيسية بمظاىر المراىقة في

 :يمي فيما ذلك ويتضح منيم
 بطرق اآلخر الجنس انتباه جذب ويحاول ونشاطو سموكال نمط عمى الميل ىذا ويؤثر اآلخر، الجنس إلى يميل -

 .مختمفة
 .بمكانتو ويشعر شخصيتو ويؤكد األسرة سيطرة من يخفف :الذات وتأكيد الثقة -
 إلى األسرة من الجماعي بوالئو ويتحول ونظميم أقرانو جماعة ألساليب يخضع حيث :النظائر لجماعة الخضوع -

 .النظائر

                                                 
1

 .6:7 ص ، انماهرج ، يصر يكرثح ، وانًراهمح انطفىنح سٍكىنىجٍح : فهًً يصطفى - 
2

 .556 ص ، انساتك انًرجع َفس : حذاد وذىفٍك ساليح يحًذ - 
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 إلى ببصيرتو فينفذ الناس مع تفاعمو آثار ببصيرتو يممس أن اآلخرين األفراد وبين بينو القائمة العالقات يدرك -
 .نفسو وبين الناس بين الئمووي السموك أعماق

 :يمي فيما المراىق نفور ويتضح االجتماعية حياتو ومخاطر نشاطو دائرة تتسع: االجتماعي التفاعل دائرة أتساع -
 السمطة ويتحدى ويتمرد ويعصي واستقاللو ونضجو بفرديتو ليشعرىا األسرة سيطرة من يتحرر حيث د:التمر  -

 .أسرتو في القائمة
 ال التي العميا بالمثل يؤمن ال ألنو يعيشيا الت الواقعية الحياة من السخرية إلى أحيانا المراىق يميل: السخرية -

 .بو يحيط الذي قعالوا من أيا يقترب فإنو الرشد، من ترابوباق ولكن بواقعو، ليا عالقة
 كالنقد عدوانية سموكات في تعصبو يبدو كماسنة  21 – 21 بين يزداد أقرانو آلراء المراىق تعصب إن :التعصب -

 .الالئقة غير واأللفاظ الالذع
 ذلك ويعتبر األبعاد المختمفة نشاطاتيم في أقرانو جماعة منافسة إلى األحيان بعض في المراىق ميلي :المنافسة -

 1.ومكانت لتأكيد وسيمة
 :المراىقة مشاكل 5-3-
 أصبح المراىق فاليوم المرحمة، ىذه في المراىقين تواجو التي الرئيسية المشكالت من المراىقة مشكالت إن

 عالقة ليا التي المنظمات وكل عامة بصفة االجتماعية والييئات المدرسة فييا بما بنفسو كمو المجتمع يواجو
 المشاكل ىذه بين ومن الحالي الوقت في ىؤالء حياة في واالضطرابات القمق حاالت عن مسئولة فكميا باألوالد،

 :منيا نذكر

 :النفسية المشاكل -
 تبدو التي ذاتيا النفسية العوامل من وانطالقا المراىق نفسية في تؤثر قد المشاكل ىذه أن المعروف من
 ال فيو ،واألساليب الطرق بشتى بعالطا ىذا قيقتح وثورتو واالستقالل التحرر نحو المراىق تطمع في واضحة
 ويزنيا ويناقشيا األمور يمحص أصبح بل واالجتماعية الخمقية وقيمو المجتمع وأحكام وتعاليميا البيئة لقيود يخضع
 يسعى فيو ليذا الجيد بإحساسو وتحس موقفو تقدر وال معو تتصارع البيئة أن المراىق يشعر وعندما وعقمو، بتفكيره
 قدرتو يفيمون ال واألصدقاء والمدرسة األسرة من كل كانت فإذا وعناده، وتمرده بثورتو بنفسو، يؤكد أن قصد دون

 بقدرتو الكل ترفيع وأن بذاتو يحس أن يجب فيو األساسية حاجاتو وال تشبع مستقل كفرد تعاممو وال ومواىبو،
 2.وقيمتو

                                                 
1

 .=59 ص ، انًرجع َفس ،انسًاطىنً وَثٍم انسٌذاٌ يصطفى - 
2

 .7; -6;ص  >;=5، انماهرج ، انًعارف دار ، وانرٌف انًذٌ فً انًراهمٍٍ يشكالخ،  يعىض خهٍم يٍخائٍم - 
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 االنفعالية: المشاكل -
 االندفاع وىذا ،واندفاعيا وحدتيا انفعاليتو عنف في واضحا يبدوا المراىق ةحيا في االنفعالي العامل إن
 يختمف ال جسمو بأن وشعوره جسمو ينمو المراىق فإحساس الجسمية، لمتغيرات ذلك يرجع بل أساسي، االنفعالي

 والخجل ءبالحيا نفسو الوقت في يشعر وكذلك واإلعزاز بالفخر فيشعر خشنا، أصبح قد وصوتو الرجل أجسام عن
 في رجال يكون أن منو تتطمب والتي إلييا ينتقل التي الجديدة المرحمة ىذه من المراىق خوف بوضوح يتجمى كما

 1.وتصرفاتو سموكو

 :االجتماعية المشاكل -
 في ومكانة مركز عمى الحصول مثل األساسية السيكولوجية االحتياجات من تنشأ المراىقة مشاكل إن
 السمطة كمصادر والمدرسة والمجتمع األسرة من كل نتناول فسوف ولذا فيو، مرغوب الفرد نبأ واإلحساس المجتمع،

 المراىق عمى

 :لمسمطة كمصدر األسرة -
 تتدخل وعندما األطفال عالم من والتحرر والحرية االستقالل إلى يميل العمر من المرحمة ىذه في المراىق إن

 وقيمتو، شأنو من راتصغي الموقف ىذا يعتبر فإنو شأنو في األسرة
 ومناقشة النقد إلى المراىق ميل تجد لذلك الصغار األطفال معاممة يعامل أن يريد ال أنو كما لقدراتو، واحتقارا

 أحيانا إلييا يتعصب وآراء مواقف لو تصبح بل لو، يقال ما كل يتقبل يعد ولم فكرة أو رأي عميو يعرض من كل
 .استسالمو وعدم تمرده أو وأمثالو بينو الموجودة والنزاعات بالصراعات ثرتتأ المراىق شخصية إن العتاد، لدرجة

 :سمطة كمصدر المدرسة -
 لثورة تتعرض المدرسة وسمطة أوقاتيم معظم المراىقين فييا يقضي التي االجتماعية المؤسسة ىي المدرسة إن
 سمطة أن يرى إنو بل العمر، من حمةالمر  ىذه طبيعة بحكم عمييا ويتمرد طاىاايتم أن يحاول فالتمميذ .المراىق
 أو وبالدرس الغرور كاصطناع ثروتو عن لمتعبير سمبيا مظيرا يأخذ فيو وليذا األسرة، سمطة من أشد المدرسة
  .االكتراث وعدم العدوان إلى تصل لدرجة خاص بوجو المدرسين أو المدرسة

 :سمطة كمصدر المجتمع -
 يمكنو منو فالبعض العزلة أو االجتماعية الحياة إلى يميل اصةخ بصفة والمراىق عامة بصفة اإلنسان إن

 من العديد صحبة اكتساب من تمكنو اجتماعية بميارات لمتمتع بسيولة اجتماعية عالقات أو صالت عقد

                                                 
1

 .73 ص ، انساتك انًرجع َفس ، يعىض خهٍم يٍخائٍم - 
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 بعالقتو وينيض ،االجتماعي النجاح يحقق لكي الفرد عمى واالبتعاد العزلة إلى يميمون اآلخر والبعض األشخاص،
 .أصدقاء لو يكون وأن اآلخرين لدى محبوبا يكون أن بد ال عيةاالجتما

 والعيوب السائدة والدينية الخمقية والقيم والتقاليد العادات ونحو المجتمع نحو انتقاداتو يوجو قد المراىق إن
 خصيتو،وش ذاتو عن التعبير في رغبتو يؤكد معو وتفاعمو لممجتمع، بانتمائو كفرد المراىق ويكون فيو، الموجودة
ننا وفرديتو، استقاللو ويحقق  من أو المدرسة من الرغبات ىذه أعيقت ما إذا المراىق من وتمرد مقاومة نالحظ وا 

 1.المجتمع
 :الصحية المشاكل -

 بسيطة بسمنة المراىقون يصاب إذ السمنة ىي المراىقة من الشاب ليا يتعرض التي المرضية المتاعب إن
 شديدة اضطرابات وراءىا تكون فقد مختص، طبيب واستشارة معينة حمية أخذ فيجب كبيرة كانت إذا ولكن مؤقتة،
 ألنو العالج جوىر ذاتو حد وىو متاعبيم إلى لالستماع الطبيب مع إنفراد عمى المراىقين عرض يجب كما بالغدد
 2.شيئا يفيمون ال أىمو بأن فائق إحساس المراىقين لدى
 :النفسية الرغبات مشاكل -
 أن دون يحول عائقا تقف مجتمعو في التقاليد ولكن اآلخر الجنس إلى الشديد بالميل المراىق يشعر أن يالطبيع من
 تجاه المراىق عند الموجودة الفطرية الدوافع إعاقة عمى يعمل فإنو الجنسين بين المجتمع يفصل فعندما ،مبتغاة ينال

حباطيا اآلخر الجنس  إلى المراىقين لجوء إلى باإلضافة المنحرفة وكاتالسم من وغيرىا النحرافات يتعرض وقد وا 
 واألساليب العادات بعض عمى اإلقدام أو بيم التشيير أو اآلخر الجنس كمعاكسة المجتمع، يقرىا ال ممتوية أساليب
 3.المنحرفة

 :العدوانية النزعة -
 العدوانية النزعة أن من الرغم وعمى اآلخرين عمى العدوانية النزعة ىي المراىقين بين الشائعة المشاكل بين ومن
 :مثل آخر إلى فرد من تختمف أغراضيا أن إال واحدة مشكمة تشكل

 .والمفظي الجسدي العدوان الزمالء عمى والسب والشتم بالضرب االعتداء -
 .بالسرقة االعتداء -

 .ومعاقبتيم الزمالء عمى التيم بإلقاء االعتداء -

                                                 
1

 .7 ص ك ،انسات انًرجع َفس ، يعىض خهٍم يٍخائٍم  - 
2

 .220  ص ، نثُاٌ ،1 ط وانُشر نهطثاعح انًعارف دار ، انثهىغ وسٍ انًراهمح ، رفعد يحًذ  - 
3

 .30 ص ، انساتك نًرجعا َفس ، يعىض خهٍم يٍخائٍم  - 
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 :مراىقلم األساسية والمتطمبات حاجاتال 6-3-
 نفسو، إعداد عمى يعمل شخصيتو مظاىر جميع في المراىق يعرفو الذي الواضح والنضج الكبير التحول إن

 بو االحتكاك ألجل وىذا الوحيد، والسبيل الحسنة القدوة يتخذه أن يريد الذي الشخص ذلك عن يبحث فيو وليذا
 وىذا طريقو، في تقف التي والعراقيل المصاعب كل واجتياز توخي عمى يساعده لكي منو الحميدة الصفات واكتساب

 قربا األكثر الوحيد الفرد ألنو والرياضية البدنية التربية أستاذ وباألخص األستاذ شخصية وقوة قدرة عمى يعتمد كمو
 عن البحث إلى بو يدفع المراىق طرف من الذات تأكيد في بالرغبة الشعور فإن آخر وبتعبير المراىق، التالميذ من
 بو وتؤدي والمدرسة األسرة مع صراعات لو يخمق ما وىذا أىدافو لتحقيق ولالسعي المقبولة االجتماعية نتومكا

 : األسرة المجتمع المدرسة. رافطاأل وبين بينو العناء بسبب لممراىق المناسبة والمكانة األساسية األىداف
 :يمي فيما تتمثل والتي ياتحقيق إلى يسعى ورغبات حاجات عدة لممراىق أن نستنتج ىذا كل ومن

 :الواجبة غير الحاجات -
 إذ والتحقيق اإلشباع وسيمة وىي المراىق لدى والجسمي العضوي التكوين طبيعة من تتبع التي تمك ىيو
 الحاجة الطعام، إلى الحاجة :بينيا ومن لو، العضوي الوظيفي التوازن تحقيق إلى ونضجو الجسم نمو إلى تسعى
 .الحواس استخدام إلى والحاجة اإلصابات نم الجسم حماية إلى

 :النفسية الحاجات -
 اإلنسان لعمميات النفسي التوازن أن فيو شك ال مما الفرد لدى النفسي التوازن تحقيق عمى تعمل حاجات ىي

 :في النفسية الحاجات ىذه أغمب وتتمثل والوجدانية والعقمية النفسية
 .انواإلطئن واألمن االستقرار إلى الحاجة -
 .المراىق لدى والرغبات والميول الدوافع إشباع إلى الحاجة -
 .األلم من والتخمص والسرور الراحة توفير إلى الحاجة -
 .واإلستقالل الحرية إلى الحاجة -
 :اإلجتماعية الحاجات -

 :منيا بالفرد المحيطة بالبيئة المتعمقة الحاجة وىي
 :المكانة إلى الحاجة -

 قيمة، ذو كشخص بو يعترف وأن جماعتو في مكانة لو تكون وأن ميما شخصا ونيك أن يريد المراىق
 حرص أىمية كانت ىنا ومن معمميو، أو أبويو لدى انتومك من لديو أىم رفاقو بين المراىق يطمبيا التي فالمكانة
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 معاممة يعامل ال أن عمى وحريص حساس فالمراىق المكانة ليم يوفر مما المراىقين فعالية تكون أن عمى األستاذ
 1.كطفل ال كراشد معاممتو يحسن أن عميو المراىق كسب أراد ما إذا فاألستاذ األطفال

 :ستقالليةلال الحاجة -
 فيو القرارات اتخاذ في التامة الحرية يجد وأن األسرة قيود من التخمص كيفية عن دائما يبحث المراىق إن

 أن يشعر فإنو الذاتية المسؤولية تحمل من شيئا أبويو لو أتاح ما ذافإ واآلخرين، الذات اتخاذ بمسؤولية دائما يرغب
 المطف في تتمثل اتجاىات يكتسب وىكذا والضمان، والحنان بالعطف أشعراه وأنيما ثقة موضع وأنو الكفاءة لديو

 مراىقفال االجتماعية الحاجات إلى باإلضافة بنفسو، الصعوبات تخطي عمى وقادر فيو مرغوب بأنو معيا ويشعر
 إلى االنتماء إلى يحتاج وكذلك والشجارات، كالطالق التفكك عوامل عن واالبتعاد األسري االستقرار إلى بحاجة

 ربما وىنا األسري، الجو في يتعمميا ميارات ويكسب وشخصيتو قيمتو يدرك الجماعة داخل تعاممو مع إذ الجماعة
 تحمل عمى وتشجيعو المبادرة روح بث في تتمثل واتي قالمراى لمفرد الالزمة الحاجات من حاجة األستاذ يوفر

 .يمتمكيا التي بالقدرات االستيانة وعدم المواقف بعض في المسؤولية

 :االجتماعي والتقدير الحب إلى الحاجة -
 في الطفولة مرحمة في الحب إلى الحاجة عن تختمف المراىقة مرحمة في الحب إلى الحاجة تتخذىا التي الصورة إن

 :مظاىر ثالث تتخذ حيث ياطبيعت
 .اآلخرين يحبني أن أريد -
 .عميقا صحيحا حبا اآلخرين يحبني أن أريد -
 .نفسي أحب أن أريد -

 بالتقدير يشعر أن إلى السبيل فيي النفسية المراىق لصحة شيئا تعتبر المراىقة في الحب إلى الحاجة إن
 في يتأكد أن ويجب الحب، بيذا لو يعترف أن فيجب حاصحي الشعور بيذا إحساسو يكون ولكي االجتماعي، والتقبل
 أنو المراىق منيا يتأكد وعبارات أعمال إلى يترجم أن يجب فالحب المراىق، فييا يتحرك التي المجاالت من مجال
 ويكبر ينمو عندما الطفل ولكن األسري النطاق ىذا في محدودا يكون المراىقة مرحمة قبل فالطفل تقدير، موضع
 .بنفسو ستقاللاال إلى حاجة لديو تنشأ المراىقة مرحمة يف ويدخل
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 .>55ص  6;=5، تٍروخ ، نهًالٌٍٍ انعهى دار ، انررتىي انُفس عهى ، عالم فاخر - 
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 خالصة:  
 ال اإلنسان حياة في حرجة عمرية مرحمة ىي المراىقة مرحمة أن لمسنا الفصل ىذا في مكر كل خالل من

 إلى الطفولة من االنتقال مرحمة ىي إذ شديدين وحذر بعناية يعيشيا من مع التصرف ووجب بيا، االستيانة يمكن
 الفيزيولوجية، الجسمية، التغيرات :منيا ونذكر المراىق عمى التغيرات من الكثير خالليا حدثت حيث الشباب مرحمة

 مما بو، يحيطون الذين مع عالقتو وعمى المراىق الشخص عمى مباشرة بصفة تؤثر التغيرات وىذه والعقمية، االنفعال
 الذاتي باالستقالل ويتمتع واالحترام التقدير يستحق رجال أصبح وأنو الصغير الطفل بذلك ليس بأنو يشعر تجعمو
 فتنشأ المجتمع، أو األسرة طرف من سواء يتمقاىا التي والتيديدات والعقوبات لألوامر يعارض المرحمة ىذه في فيو
 قدير،والت االحترام إلى وحاجتو الذاتي استقاللو وعن السمطة عمى سخطو عن تعبيرا وىذا العدوانية من حالة لديو
 بيا االىتمام يجب أنو عمى وأجمعوا العمر، من المرحمة بيذه اىتموا والباحثين العمماء من الكثير أن تجد وليذا

 ىذه في يحدث خمل وأي ويستفيد، يفيد لنفسو ونافعا لمجتمعو صالحا يكون حتى المجتمع أفراد من وكفرد كمرحمة
 لممجتمع بل فقط األسرة عمى يقتصر أن يجب ال االىتمام اوىذ المستقبل، في شخصيتو عمى سمبا ينعكس المرحمة
 األستاذ أن إذ الثانوية، وبالذات فييا يدرس التي التربوية المؤسسة إلى تعود األكبر والمسئولة ذلك في مسؤولية
 ذلك، في مةالتا المسؤولية فميم والرياضية البدنية التربية أساتذة بالذات ونخص لمتمميذ، الثاني األب بمثابة يعتبر
 الخارجي لمعالم المواجية ضعف وكذلك مرضي، سموك عن عبارة ىي والتي العدوانية بالنزعة المراىق يتصف حيث
 من التقميل ولو والرياضية البدنية التربية أساتذة عمى فيجب األنانية ببعض يمتاز التعبير صح إن يصبح ألّنو

 وأرائو لمشاكمو واالستماع والكراىية الحقد عنده وتتولد بالوحدة يشعر ال لكي المراىق الفرد من واالقتراب حدتيا،
 خطرا يكون ال حتى الشاذة والتصرفات االنحرافات من خالية صحيحة سميمة، حياة يحي أن أجل من بيده لألخذ
 .بو يحيطون من عمى وعبئا المجتمع وعمى نفسو عمى
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 تمهيد: -
 التطبيقي الجانب من بالموضوع نحيط أن الجزء ىذا في سنحاول لمبحث النظرية الجوانب لتغطية محاولتنا بعد

 الميدانية الدراسة ىذه في أساسا وسنقوم ، الثانويات وتالميذ لألساتذة موجو استبيان طريق عن ميدانية بدراسة بالقيام
 . الموضوع جوانب بكل ألممنا قد وبيذا ، لغييا وأ لتأكيدىا وضعناىا التي الفرضيات باختيار
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 الدراسة االستطالعية: -1-4
 عمى الوقوف منيا اليدف وكان االستطالعية الدراسة بإجراء قمنا ، البحث لعمية الحسن السير لضمان

 حيث ، األخيرة ىذه وفعالية وقابمية صحة مدى والختيار االستمارة أسئمة فيم في األساتذة تواجو التي الصعوبات
 وجية لمعرفة  بويرةال والية ثانويات من والتالميذ األساتذة من لمجموعة موجية خاصة استمارة إنجاز عمى عممنا
 . نظرىم

 :بعالمت المنهج-4-2
 الظواىر من ظاىرة عمى ينصب استقصاء كل أنو والتعميم التربية مجال في الوصفي البحث منيج يعرف "
 أو عناصرىا بين العالقات وتمديد جوانبيا وكشف تشخيصيا قصد الحاضر في قائمة ىي كما النفسية أو التعميمية

 واألشياء لألنشطة دقيقة أصناف عن البحث أي ، األخرى االجتماعية النفسية أو التعميمية الظواىر وبين بينيا
 1"واألشخاص والشخصيات

 أن كما ، أحسن فيم تحقيق في تفيد ومتصمة دقيقة بصورة ةالظاىر  عناصر حصر إلى ييدف انو كما"
 عمى والحصول المشكل لفيم معاشة حقيقية قضية ومعالجة واإلنسانية االجتماعية المشاكل لمواجية مناسب المنيج
 2."الموجود بوضع الخاصة الحقائق

 : البحث وتقنيات أداة -4-3
 منيجية بطريقة مرتبطة األسئمة من مجموعة عن عبارة ىي التي األشياء طريقة ىذا موضوعنا في استخدمنا

 عمى االستبيان يحتوي و األجوبة عمى لمحصول معينين أشخاص إلى ترسل استمارة في توضع مع، موضوع حول
 : األسئمة من نوعين

 و باتاإلجا من مجموعة نجد أو "نعم" أو " ال" األحيان اغمب في محدودة األجوبة تكون : المغمقة األسئمة – ا
 . المناسبة اإلجابة يختار أن جيبمال عمى
 يسمح بذلك فيو رأيو إبداء في الحرية كل لممستجوب يعطي االستبيان من النوع وىذا : المفتوحة األسئمة – ب
 . المجتمع في السائدة اآلراء تحديد في كبيرة قيمة ذات ىي و المطروح المشكل و القضية عن بالتعبير لو
 
 
 

                                                 
1

 .454ص  4791. العبلي هطبعة .والريبضية البدنية التربية في البحث هنهج : العتبم الزوبغي - 
2

 .977ص  4791 الجزائر .للكتبة الىطنية الوؤسسة . النفس وعلن التربية علىم في البحث هنبهج : تركي رابح - 
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 : إختيارها فيةكي و العينة -4-4
 زمالئنا بمساعدة ذلك تم قدو  بويرةال ثانويات من ثانويات (08) عمى بحثناو  بدراستنا لمقيام اختبارىا وقع
 البحث عممية تكونت توىا دراستنا فيو  فييا المتربصين الثانويات في االستمارات ىذه بتوزيع قاموا الذين المتربصين

 :كالتالي العينتين شكمنا حيث عينتين عمى
 أستاذ 61 عددىم و قدميةاأل و الجنس و السن دون أي عشوائيا اختيارىا يتم : األساتذة عينة /ا

 وذلك ( 08 ) عددىا وبويرة ال والية ثانويات لبعض التالميذ من عشوائية عينة اختيار يتم : التالميذ عينة / ب
 .تمميذ 033 أفرادىا عدد يبمغو  اختيارىا في عوامل أو شروط أي اخذ دون

 األفراد لمعظم متكافئة فرص تعطي التيو  العينة الختيار الطرق ابسط من ألنيا عشوائيا اخترناىا قدو 
 .األصمي المجتمع

 : البحث مجاالت -4-5
 ماي شير نياية غاية إلى أفريل 01 من البحث إنجاز فترة دامت : الزمني المجال -أ

 والية ثانويات واخترنابويرة ال بوالية الثانويات وتالميذ أساتذة عمى ياناإلستب بتوزيع قمنا : المكاني المجال -ب
 . ثانويات  ( 08 )إلى عددىا ووصل إمكانياتيا إلختالف بويرةال

 : البيانات تفريغ كيفية -4-6
 . المئوية النسبة حساب ثم سؤال كل تكرار عدد حسب وذلك بتفريغيا قمنا لألساتذة الموجية االستمارات جمع بعد

 : اإلحصائية المعالجة -4-7
 النتائج تفريغ ثم ، ونيائي شامل بجمع قمنا ، األسئمة جميع إجابة عمى والتحصل االستمارات كل جمع بعد

 النسبة حساب تم وبعدىا ، سؤال بكل الخاصة لألجوبة التكرارات عدد بحساب العممية ىذه وتمت ، الجدول في
 : بطريقتين المئوية
 : التالي النحو عمى وىي المغمقة األسئمة وتخص  :األولى الطريقة

 
x 100  العدد 

  -----------------------    (%) =الوئىية النسبة               

 للعينة العبم الوجوىع

 

 : التالي النحو عمى وىي اإلختيارية األسئمة وتخص : الثانية الطريقة
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x 100  التكراري العدد 

  ---------------------    = (%) لوئىيةا النسبة               

 تكراري العبمال الوجوىع

 

 التي النتائج في استعمالو وكان ال أم داللة ليا الفروق كانت إذا لمعرفة x² اإلحصائي التربيع اختبار استعممنا ولقد
 : التالي القانون حسب وذلك كبير الفارق فييا يكون

(f 0 - fe)2 
 -------------  Σ x2 = 
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 ماىي الشيادات المتحصل عمييا ؟ 9السؤال األول
 :كانت النتائج كالتاليعرفة نوع الشيادة المحصل عمييا و مالغرض منه9 
 يمثل إجابات األساتذة حول نوع الشيادات المحصل عمييا. 10الجدول رقم9

 اإلجابة
 شهادة

 ماجستير

 شهادة

 ليسانس

 شهادة

 أخرى
 المجموع

 16 01 12 03 التكرار

 100% 6.25% 75% 18.75% النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

ىم  18.75%من األساتذة ىم حاممي لشيادة ليسانس و75%من خالل مالحظتنا الجدول يتبين لنا أن نسبة 
 .من حاممي الماجستير

 االستنتاج9

ىم من حاممي لشيادة عميا وان دل ىذا عمى شيء فإنما يدل  57.39نستنتج أن األغمبية الساحقة %  ومنو
 عمى أن ىناك مستوى تأىيمي لألساتذة مما يجعل درس كسب لممعارف والثقافة الرياضية لجميع جوانبيا.

 

             
 الشيادات المحصل عمييا من طرف األساتذة. يمثل نوع 10الشكل رقم9                   
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 التربية البدنية والرياضية ؟ ىل األماكن والمساحات والفضاءات الرياضية مناسبة لممارسة حصة: السؤال الثاني
حصة التربية البدنية والرياضية  معرفة مدى مناسبة األماكن والمساحات والفضاءات الرياضية لممارسة: الغرض منه

 : النتائج كالتاليوكانت 
 .البدنية والرياضية يبين مدى تناسب األماكن والفضاءات الرياضية لممارسة حصة التربية 02:الجدول رقم 

 المجموع ال نوعا ما نعم اإلجابة

 16 11 3 02 التكرار

 100% 68.75% 18.75% 12.5% النسبة المئوي

 :عرض وتحميل

كانتإجابتيم بعدم تناسب المساحات 68.75%من خالل مالحظتنا لمجدول يظير أن أغمبية األساتذة وبنسبة
 كانت اجابتيم بنوعا ما 18.75%، ونسبة والرياضية والفضاءات الرياضية لممارسة حصة التربية البدنية

 حصة التربية البدنية والرياضية. المساحات الرياضية لممارسةبمناسبة األماكن و  كانت اجابتيم 05.91%و

 9 االستنتاج

ومنو نستنتج أن معظم الثانويات ال تحتوي عمى األماكن والمساحاتوالفضاءات الرياضية مما يؤدي إلى تدني 
 . الممارسة الرياضية وفقرىا
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حصة التربية البدنية  يمثل مدى تناسب األماكن والمساحات والفضاءات الرياضية لممارسة9 02 الشكل رقم 
 الرياضية.

 ماىو عدد المالعب المتوفرة في الثانوية التي تعممون بيا ؟: السؤال الثالث
 : معرفة العدد اإلجمالي لممالعب وكانت النتائج كالتالي: الغرض منه
 .يبين التفاوت بين الثانويات فيما يخص المالعب 03:الجدول رقم 

كرة  الثانويات
 القدم

كرة  
 اليد

كرة 
 السمة

كرة 
 ئرةطاال

العاب  المسبح القاعة
 القوى

 النسبة المئوية المجموع 

 %07.35 4 1 1 1 0 0 0 0 رابحي محمد  ثانوية

 13.79% 4 0 0 0 1 1 2 0 كريم بمقاسم ثانوية

 13.79% 4 0 0 0 1 1 1 1 محمد المقراني  ثانوية

 10.34% 3 0 0 0 1 1 0 1 سي لخضر  ثانوية

 10.34% 3 0 0 0 1 1 0 1 محمد يزيد ثانوية

 13.79% 4 0 0 0 1 1 1 1 سعد دحمب  ثانوية

الصديق بن  ثانوية
 يحي 

0 1 1 1 0 0 0 3 %10.34 

 13.79% 4 0 0 0 1 1 1 1 بداوي محمد ثانوية

 %100 29 0 0 0 8 8 8 5 المجموع

 :عرض وتحميل
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من خالل مالحظتنا ألجوبة األساتذة فيما يخص عدد المالعب ففي المرتبة األولى نجد كل من ثانويات                          
بنسبة   سعد دحمب، ثانوية بداوي محمد، ثانوية محمد المقراني، ثانوية كريم بمقاسم ، ثانويةرابحي محمدثانوية 
 .% 01.74 بنسبة محمد يزيد وثانوية الصديق بن يحيوثانوية  سي لخضرتمييا كل من ثانوية و  07.35%

 

  :اإلستنتاج

ومنو نستنتج أنو ىناك تفاوت في توزيع المالعب بين بعض الثانويات، وىذا راجع إلى سوء التسيير والتنظيم 
الممل واالستياء لدى من طرف السمطات المعنية كما يؤدي إلى تفاوت في الممارسة الرياضية بين التالميذ مما يولد 

 . التالميذ وىذا كمو ال يخدم حصة التربية الرياضية والبدنية

        
 .يبين التفاوت بين الثانويات فيما يخص المالعب03 :الشكل رقم                
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 ماىو عدد الكرات الموجودة في مؤسستكم ؟ 9السؤال الرابع والخامس والسادس
 :كالتالي ، وكانت النتائجتاد أللعاب القوى وأجيزة الجمبازوعدد الععدد الكرات  :الغرض منهم

 .يبين عدد الكرات في الثانويات 13الجدول رقم 9

 الكرات الثانويات

 الكرة الطبية كرة القدم كرة السمة كرة اليد كرة القدم

 5 7 8 4 0 رابحي محمد

 7 5 7 4 5 كريم بمقاسم

 5 9 4 6 0 محمد المقراني

 0 7 9 9 0 سي لخضر

 1 7 4 7 1 محمد يزيد

 1 7 4 4 0 سعد دحمب 

 1 5 5 7 1 الصديق بن يحي

 0 4 5 4 1 محمد بداوي

 5 59 75 77 6 المجموع

 .معرفة عدد عتاد ألعاب القوى :الغرض منه
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 .بين عدد عتاد العاب القوى 05:الجدول رقم 

 عدد عتاد ألعاب القوى الثانويات

 الوثب القفز القرص الرمح الجمة 

 11 10 11 11 01 رابحي محمد 

 11 10 11 11 3 كريم بمقاسم

 11 10 11 11 04 محمد المقراني

 11 10 11 11 00 سي لخضر

 11 10 11 11 01 محمد يزيد

 11 10 11 11 8 سعد دحمب 

 11 10 11 11 05 الصديق بن يحي

 11 10 11 11 07 بداوي محمد

 11 18 11 11 89 المجموع

 .معرفة عدد أجيزة الجمباز :الغرض منه
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 .يبين عدد أجيزة الجمباز في الثانويات06:الجدول رقم 

 عدد أجيزة الجمباز الثانويات

 النابض الحمقة البساط الحصان

 11 11 11 11 رابحي محمد

 11 11 11 11 كريم بمقاسم

 11 11 11 11 محمد المقراني

 11 11 11 11 سي لخضر

 11 11 11 11 محمد يزيد

 11 11 11 11 سعد دحمب

 11 11 11 11 الصديق بن يحي

 11 11 11 11 بداوي محمد

 11 11 11 11 المجموع

 .يبين التفاوت في عدد أجيزة العتاد الرياضي 4-5-6:الجدول رقم 
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 النسب المئوية المجموع الكمي الثانويات

 04.64% 55 رابحي محمد

 %11.11 55 كريم بمقاسم

 %16.66 77 محمد المقراني

 %13.63 53 سي لخضر

 %10.66 50 محمد يزيد

 %10.60 50 سعد دحمب

 %16.10 51 الصديق بن يحي

 %12.62 59 بداوي محمد

 %100 058 المجموع

 :عرض وتحميل

محمد األولى ثانوية  من خالل مالحظتنا الجدول نجد ىناك تفاوت في عدد األجيزة فنجد في المرتبة
. بداوي محمدثم ثانوية   %07.67 سي لخضر ثم ثانوية% 04.64 رابحي محمدثم ثانوية   %06.66المقراني
05.65  %. 

  :االستنتاج

المؤسسات التربوية وخاصة بين  ومنو نستنتج أن ىذا التفاوت يؤثر بدوره في ممارسة األنشطة الرياضية بين
 .التالميذ



 الفصل الخامس:                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

69 
 

                    
الجمباز المتوفرة في الثانويات  عدد عتاد ألعاب القوى وأجيزةيبين عدد الكرات الموجودة و  4-5-6:الشكل رقم 

 .حسب الترتيب في الجدول السابق

 الرياضي ؟حالة غياب العتاد  كيف يكون إقبال التالميذ عمى درس التربية البدنية والرياضية في: السؤال رقم السابع
 : فكانت النتائج كالتالي معرفة مدى إقبال التالميذ عمى الدرس في حالة غياب العتاد الرياضي : الغرض منه

 .غياب العتاد الرياضي عمى درس التربية البدنية والرياضية في حالة يبين نسبة اقبال التالميذ 16الجدول رقم 9

 المجموع ضعيف متوسط مكثف اإلجابة

 16 6 10 1 التكرار

 %100 %37.5 %62.5 %1 النسبة المئوية

 : عرض وتحميل

بان إقبال التالميذ في  أجابوا 65.9من خالل مالحظتنا لمجدول يتجمى لنا أن أغمبية األساتذة وبنسبة % 
 .بعدم وجود إقبال0%أجابوا بأنو إقبال ناقص وبنسبة  73.9حالة غياب العتاد الرياضي يكون متوسط وبنسبة % 

 9االستنتاج

البدنية والرياضية في حالة غياب  ومنو نستنتج إن معظم الثانويات يوجد بيا إقبال متوسط عمى درس التربية 
، غياب روح المشاركة لتالميذ، الممل واستياء االعتاد الرياضي ، غيابالرياضي وىذا راجع إلى عدة أسبابالعتاد 

 . أثناء الحصة والمنافسة والحماس
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 .يبين مدى إقبال التالميذ عمى درس التربية البدنية والرياضية 07 :الشكل رقم                 

 البدنية والرياضية ؟ ىل تتوفر لديكم كل الشروط لتييئة الجو البيداغوجي لدرس التربية :السؤال الثامن
لدرس التربية البدنية والرياضية  لتييئة الجو البيداغوجيمعرفة مدى توفر األساتذة عمى كل الشروط  : الغرض منه

 : وكانت النتائج كالتالي
 لدرس التربية البدنية والرياضية يبين مدى توفر االساتذة عمى كل الشروط لتييئة الجو البيداغوجي17الجدول رقم 9

 المجموع ال نوعاما نعم اإلجابة

 16 4 12 0 التكرار

 %100 %25 %75 %0 النسبة المئوية

 :عرض والتحميل

كانت 25%نوعا ما ونسبة  كانت إجابتيم75%من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن أغمبية األساتذة وبنسبة 
 . بوجود كل الشروط0%إجابتيم بـ: ال و

 االستنتاج

وقدمو وذلك بسبب انعدام العتاد  ومنو نستنتج أن معظم الثانويات يكون فييا الجو البيداغوجي بنسبة متوسطة
 . أحيانا أخرى
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 البدنية والرياضية يبين مدى توفر كل الشروط لتييئة الجو البيداغوجي لدرس التربية08:الشكل رقم          

 ىل يمكن استرجاع العتاد بعد إتالفو ؟ :السؤال التاسع
 : النتائج كالتاليمعرفة مدى استرجاع العتاد الرياضي بعد إتالفو وكانت  : الغرض منه

 يبين مدى استرجاع العتاد الرياضي بعد اتالفو18الجدول رقم 9

 المجموع ال نعم اإلجابة

 16 14 2 التكرار

 100 87.5 %12.5 النسبة المئوية

 : تحميلعرض و 

بعدم وجود أي استرجاع  كانت إجابتيم 87.5%من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن أغمبية األساتذة وبنسبة 
 . اإلتالف لمعتاد الرياضي بوجود استرجاع بعد 12.5%لمعناد الرياضي بعد إتالفو وبنسبة 

 االستنتاج

، مما يؤدي إلى ضياع إتالفو ومنو نستنتج أن معظم الثانويات ال توجد فييا أي صيانة لمعتاد الرياضي بعد
 . درس التربية البدنية الرياضية من صعوبة، مما يزيد اد وانعدامو شيئا فشيئاالمنشات والعت
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 .يمثل مدى استرجاع العتاد الرياضي بعد إتالفو09 :الشكل رقم                        

 ىل تتوفر األجيزة والعتاد الموجودة في ثانويتكم عمى مبدأ السالمة واألمان ؟ :السؤال العاشر
 : وكانت النتائج كالتالي وأمان األجيزة في الثانوياتمعرفة سالمة  : الغرض منه
 يبين مدى سالمة وأمان األجيزة في الثانويات بالنسبة لمتالميذ10:الجدول رقم

 المجموع ال نعم اإلجابة

 300 175 125 التكرار

 %100 %58.33 %41.66 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

بعدم وجود مبدأ السالمة  98.77بنسبة % يظير أن أغمبية التالميذ اجابو و من خالل مالحظتنا لمجدول 
 . ما كانت إجابتيم بنوعا41.66 %األمان وو 

 9االستنتاج

المشكل ىو مطروح ويجعل من  ومنو نستنتج أن معظم الثانويات وحتى إن كانت النسبتين متقاربتين فان
بالسمب عمى مردود التالميذ من ناحية المشاركة أي وجود عامل  ، وكذا يؤثرفضاء األنشطة الرياضية غير مجسدا

 . الخوف
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 يمثل مدى أمان وسالمة العتاد واألجيزة الرياضية10:الشكل رقم                  

 : ما ىي المشاكل التي يعاني منيا درس التربية البدنية ؟ السؤال الحادي عشر

 كالتالي المشاكل التي يعاني منيا درس التربية البدنية ، وكانت النتائجالغرض منو : معرفة 

 .والعتاد الرياضيت قمة المنشا -

 .عدم وجود دعم مالي ومعنوي من طرف اإلدارة -

 .ضيق وقت الحصة -

 .قمة المعامل -

 .عدم صيانة وتجديد المعدات الرياضية -

 لممراىق ؟ىل تعتنون بالجانب النفسي  : السؤال الثاني عشر
 : النتائج كالتالي كانتلجانب النفسي لمتمميذ لممراىق، و معرفة مدى اعتناء األساتذة با : الغرض منه

 .يبين مدى اعتناء األساتذة بالجانب النفسي لمتمميذ المراىق 00الجدول رقم 9

 المجموع ال نوعا ما نعم اإلجابة

 06 1 9 00 التكرار

 %011 %0 %31.25 %68.75 النسبة المئوية
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 : المناقشةالتحميل و 

عمى أن ىناك اعتناء  أجابوا 68.39من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن أغمبية األساتذة بنسبة %
أجابوا عمى وجود اعتناء نوعا ما .ومنو نستنتج أن  70.59، وبنسبة %النفسي لمتمميذ المراىق من طرفيمبالجانب 

خبرة أستاذ المراىق وىذا ما يجعل من كفاءة و اعتناء بالجانب النفسي لمتمميذ  معظم األساتذة في الثانويات ليم
ىناك تأىيل نفسي  الرياضية، كما يدل ىذا عمى أنتكممة ألىداف التربية البدنية و  ،البدنية والرياضية التربية

 .لألساتذة

             
 .بالجانب النفسي لمتمميذ المراىقيبين مدى اعتناء األساتذة  11:الشكل رقم                  

 كيف ىي معاممتك لمتمميذ المراىق ؟: السؤال الثالث عشر
 . معرفة معاممة األستاذ لمتمميذ المراىق 9الغرض منه
 .يبن معاممة األستاذ لمتمميذ المراىق9 01الجدول رقم

 المجموع سيئة عادية جدية اإلجابة

 16 00 14 02 التكرار

 %100 %00 %87.5 %12.5 النسبة المئوية
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 :عرض وتحميل

تيم عادية مع التالميذ معامم 83.91من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن أغمبية األساتذة وبنسبة %
معاممتيم سيئة، ومنو نستنتج أن معظم األساتذة في  11%معاممتيم تتميز بالجدية و02%، وبنسبة المراىقين

 رغباتو، النتمميذ متحررا في إخراج مياراتو وميوالتو و عادية لمتالميذ مما يجعل ال ثانويات واليات الجزائر معاممتيم
 . خاصة المراىقىو الذي يولد اإلبداع لمتمميذ و  الحوار السميماألسموب البسيط و 

              
 .يبين معاممة األستاذ لمتمميذ المراىق 12:الشكل رقم                    

 ىل لألستاذ دور ىام حب التمميذ لمادة التربية البدنية والرياضية ؟9 السؤال الرابع عشر
 : وكانت النتـائج كالتالي ،تربية البدنية والرياضية لمتمميذمعرفة دور األستاذ في تحبيب مادة ال 9الغرض منه
 .يبين دور األستاذ في تحبيب مادة التربية البدنية والرياضية لمتمميذ 02الجدول رقم9

 المجموع ال نعم اإلجابة

 16 4 12 التكرار

 %100 %25 %75 النسبة المئوية

 :لتحميلاعرض و 

دور فعال في تحبيب  أن ليم39من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن اغمبيو األساتذة أجابوا بنسبة %
 البدنية والرياضية لمتمميذفي تحبيب مادة التربية  نكروا دورىم25%ونسبة  ،تربية البدنية والرياضية لمتمميذمادة ال
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  :االستنتاج

ومنو نستنتج أن لألستاذ دور في تحبيب مادة التربية البدنية والرياضية لمتمميذ، وىذا كمو يعتمد عمى كفاءة 
، كل ىذه األشياء تجعل من أستاذ وأسموب الحوار مع التمميذ وقدرة وخبرة األستاذ في كيفية إرسال الثقافة الرياضية

 . قدوة في جذب وحب التالميذ لمادة التربية البدنية والرياضية البدنية والرياضيةالتربية 

                  
 .يبين دور األستاذ في تحبيب مادة التربية البدنية والرياضية لمتمميذ139 الشكل رقم                

 ىل تقل دافعية التمميذ إذا غابت الوسائل ؟: السؤال الخامس عشر
 معرفة مدى دافعية التالميذ في حالة غياب الوسائل وكانت النتائج كالتالي9 منه الغرض

 يبين مدى دافعية التالميذ في حالة غياب الوسائل9 03الجدول رقم

 المجموع ال نعم اإلجابة

 16 5 11 التكرار

 %100 %31.25 %68.75 النسبة المئوية

 تحميل ومناقشة 9

أكدوا  68.39تقدر بـ % لنا أن معظم األساتذة والتي كانت اجابتيم بنعم من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين
أكدوا أن دافعية التالميذ ال تقل  70.59ونسبة% ،يتيم تقل وتنخفض في غياب الوسائلأن دافعية التالميذ وحيو 

أن الوسائل  ، كماط معينتوفرا لوسائل يعزز ويحرك الدافع لمممارسة نشا بسبب غياب العتاد. ومن ثم نستنتج أن
الوسائل فيذا راجع  ، أما إذا لم تقل الدافعية عند غيابنكية خاصة فيصبح ذا قيمة وفائدة تعطي لمتمرين الرياضية

 . لعدم عمميم ألىميتيا وعدم التعود عمييا
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 يمثل مدى دافعية التمميذ في حالة غياب الوسائل14:الشكل رقم                     

 في حالة غياب المال عب أين تجري الحصة؟ : السؤال السادس عشر

،ومن خالل اإلجابات التي أدلى بيا  ييدف ىذا السـؤال إلى معرفة أمـاكن حصص التـربية البدنية و الرياضية
ة التمتمك ادرا مـا نجد مؤسسإال أننا ن تحتكم إلـى ممعب عمى األقل، األساتذة تبين لـنا أن معظم المؤسسات الثانوية

كان تابع لمثانوية  سواء يكونوا مضطرين إلى إجراء الحصة داخل الساحة أو في اقـرب ممعب لمثانوية، ، وبيذاممعب
 عمى سير الحصة وكذا التنقل إلى خارج أو لوزارة الشباب والرياضة،ومنو نستنتج أن غياب المالعب يؤثر سمبا

تعتبر القـمب النابض إلجراء الحصة حيث أن انعدام المالعب يـؤدي  ، ليذا فييالمؤسسة يؤدي إلى تضييع الوقت
 .الحصـة بكل جوانبيا إلى انعدام

 ىل تتوفر الثانوية التي تدرس فييا عمى كل المالعب ؟: السؤال السابع عشر
 : وكانت النتائج كالتالي معرفة مدى توفر الثانويات عمى المالعب بأنواعيا: الغرض منه
 يبين مدى توفر الثانويات عمى المالعب 04الجدول رقم9

 المجموع ال البعض منيا نعم اإلجابة

 300 72 228 0 التكرار

 %100 %24 %76 %0 النسبة المئوية

 : تحميلعرض و 

تتوفر عمى البعض من  ثانوياتيم أجابوا أن76 %من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن أغمبية التالميذ بنسبة 
 .1%بنسبة  ،وجود أي ممعب نفوا 18 % المالعب فقط،
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 : االستنتاج

، مما يؤثر منيا فقط ومنو نستنتج أن معظم الثانويات ال تتوفر عمى كل المالعب بل تتوفر عمى البعض
التالميذ فيما يخص السير الحسن والمنظم لحصة  عمى تدني مستوى الممارسة الرياضية كما انو يؤثر سمبا عمى

 . التربية البدنية والرياضية

 ىل تتوفر الثانوية التي تدرس فييا عمى أجيزة وعتاد رياضي ؟: السؤال الثامن عشر
 معرفة عمى مدى توفر الثانويات عمى األجيزة والعتاد الرياضي : الغرض منه

 : وكانت النتائج عمى النحو التالي
 يبين مدى توفر الثانويات عمى األجيزة والعتاد الرياضي05الجدول رقم 9

 المجموع ال البعض منيا نعم اإلجابة

 300 76 200 24 التكرار

 %100 %25.33 %66.66 %8 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

أن ثانوياتيم تحتوي عمى  أكدوا لنا66.66%من خالل مالحظتنا لمجدول يتجمى لنا أن معظم التالميذ ونسبتو 
 . أكدوا وجودىا كميا8 %، وبنسبة نيائياوجودىا  بعدم25.33%البعض من األجيزة والعتاد الرياضي ونسبتو 

 :االستنتاج

من ممارسة األنشطة  نستنتج أن معظم الثانويات تحتوي عمى البعض من األجيزة والعتاد الرياضي مما يقمل
 لحصة التربية البدنية يؤثر عمى التحصل الجيد ،كما أن ىذا العجز في توفرىا كمياالرياضية ويجعميا محدودة 

 توصيل اليدف العام لمحصة والفكرة دون جياز مما يؤدي إلى غموضيا كما يعيق األستاذ في، والرياضية
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 يمثل مدى توفر األجيزة والعتاد الرياضي في الثانويات16 :الشكل رقم               

 ىل التجييزات التي تتوفر عمييا ثانويتكم كافية بالنسبة لكم ؟9 السؤال التاسع عشر
بالنسبة لمتالميذ وكانت  ، كافية أو غير كافيةييزات التي تتوفر عمييا الثانويةالغرض منو معرفة أن كانت التج
 : النتائج مدونة عمى الشكل التالي

 .يبين إذا كانت التجييزات كافية بالنسبة لمتالميذ 06الجدول رقم 9

 المجموع غير كافية نوعا ما كافية اإلجابة

 300 229 66 5 التكرار

 %100 %76.33 %22 %1.66 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

التجييزات التي تتوفر عمييا  أجابوا عمى أن76.33%من خالل مالحظتنا نجد أن أغمبية التالميذ وبنسبة
 . بأنيا كافية1.66%وبنسبة  بنو عاما22%، وبنسبة ثانوياتكم غير كافية بالنسبة ليم

 االستنتاج9

ومن خالل ىذا نستنتج أن معظم الثانويات ال تتوفر عمى تجييزات كافية بالنسبة لمتالميذ، مما يسبب عمى 
بالنسبة ليم الن تداوليم عمى جياز واحد مع  األداء الرياضي والمياري ونقص ىذه التجييزات يؤدي طول الوقت

ار لوصول أدوارىم بسبب فوضى وعدم تحكم جياز واحد مع طول االنتظ طول الوقت بالنسبة ليم الن تداوليم عمى
 .السير الحسن لمحصة األستاذ في
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 كافية يمثل إذا كانت التجييزات التي تتوفر عمييا الثانويات كافية أو غير17 :الشكل رقم    

 ما رأيك في حصة التربية البدنية والرياضية ؟ 9السؤال العشرون
 : معرفة رأي التالميذ حول حصة التربية البدنية وكانت النتائج كالتالي 9رض منهالغ

 .يبين رأي التالميذ حول حصة التربية البدنية والرياضية 07الجدول رقم 9

 المجموع عادية مسمية مممة اإلجابة 

 300 80 200 20 التكرار

 %100 %26.66 %66.66 %6.66 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

 حصة التربية البدنية من التالميذ أجابوا عمى أن66.66%من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن نسبة 
 .أجابوا عمى أنيا مممة6.66ونسبة % ،أجابوا عمى أنيا حصة عادية26.66%والرياضية مسمية ونسبة 

  9االستنتاج

ان غابت مما يجعميا حتى و  ،بدنيةالتربية الومن ىذا نستنتج أن أغمبية التالميذ ليم نظرة ايجابية لحصة 
وىذا جانب ميم يجعل من حصة التربية البدنية  ،الوسائل مطبقة في الواقع، وذلك لميول التالميذ وحبيم ليا

 . التربية البدنية والرياضية قدوة لحب التالميذ ليا والرياضية ذات أىمية ومن أستاذ
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 يمثل رأي التالميذ حول حصة التربية البدنية والرياضية18 :الشكل رقم                 

 ىل ىناك صيانة دائمة لممالعب والعتاد الرياضي ؟: السؤال الواحد وعشرون
وكانت النتائج عمى النحو  معرفة مدى اىتمام المعنيين باألمر بصيانة المالعب والعتاد الرياضي: الغرض منه

 : التالي
 .العتاد الرياضيدى وجود صيانة المالعب و يبين م 08الجدول رقم 9

 المجموع ال توجد  نوعا ما توجد اإلجابة 

 711 089 39 41 التكرار

 %011 %61.66 %25 %13.33 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

إجابتيم وجود صيانة  وكانت 60.66، %جمى لنا أن معظم التالميذ وبنسبةمن خالل مالحظتنا لمجدول يت
 .أجابوا بوجودىا13.33%بوا بنوعا ما وأجا25%ونسبة 

  9االستنتاج

، مما صيانة المالعب والعتاد الرياضي ال يتم عمى مستواىا بويرةن معظم الثانويات في والية الومنو نستنتج أ
كما يصعب استعمال ىذه ، ية المالعب وتدىور الحالة الصحيةأرض يؤدي إلى كثرة اإلصابات وذلك بسبب رداءة

 . لمتالميذ واألساتذة لفسادىا األجيزة بالنسبة

0

10

20

30

40

50

60

 نعم احيانا ال



 الفصل الخامس:                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

82 
 

                      
 .يمثل مدى وجود الصيانة لممالعب والعتاد الرياضي19 :الشكل رقم                   

 تدرس بيا ؟التي  ماىي حالة المالعب واألجيزة والعتاد الرياضي في الثانوية 9السؤال الثاني والعشرون
وكانت النتائج مدونة في الجدول  ،لمالعب واألجيزة والعتاد الرياضيمعرفة الحالة التي آلت إلييا ا9 الغرض منه

 : التالي
 .يبين حالة المالعب واألجيزة والعتاد الرياضي 11 9لجدول رقما

 المجموع رديئة قبولةم جيدة اإلجابة 

 711 594 73 5 التكرار

 %011 %84.66 %12.33 %3 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

إجابتيم عمى أن حالة المالعب  كانت84.66%من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن أغمبية التالميذ وبنسبة 
 . أجابوا عمى أنيا جيدة3%أجابوا بأنيا مقبولة وبنسبة  من التالميذ12.33%والعتاد الرياضي رديئة بنسبة 

 9 االستنتاج

واألجيزة والعتاد فان حالتيا سيئة  معظم الثانويات أذل كانت تحتوي عمى المالعبونستنتج من ىذا أن 
ونقص الممارسة الرياضية وعدم إعطاء القدرات بالنسبة  ورديئة وىذه من األسباب التي تؤدي إلى نفور التالميذ

 لمتالميذ عمى أكمل وجو
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                      . 

 اد الرياضي في الثانويةيبين حالة المالعب واألجيزة والعت20 :الشكل رقم                   

والبدنية بسبب انعدام العتاد  ىل وجدت مشاكل خالل ممارستكم درس التربية الرياضية9 العشرونالسؤال الثالث و 
 الرياضي ؟
الرياضي وكانت المنشآت والعتاد  معرفة ووجود المشاكل في درس التربية البدنية والرياضية انعدام9 الغرض منه

 : النتائج كالتالي
 .الرياضي يمثل مشاكل درس التربية البدنية والرياضية وسبب انعدام العتاد 910الجدول رقم

 المجموع ال نعم  اإلجابة 

 711 593 47 التكرار

 %011 %85.66 %14.33 النسبة المئوية

 :تحميلعرض و 

أن ىناك مشاكل بسبب  كانت اجابتيم 89.66وبنسبة %من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن معظم التالميذ 
وجود مشاكل في الدرس.ومنو نستنتج أن العتاد  كانت بعدم 04.77انعدام العتاد الرياضي في الدرس وبنسبة %

لحصة التربية الرياضية والبدنية مما يخدم اليدف العام ويجذب التالميذ  الرياضي لو دور كبير في السير الحسن
 .ةإلى المشارك
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 مشاكل درس التربية البدنية والرياضية بسبب انعدام العتاد الرياضي21 :الشكل رقم                    

 التربية البدنية والرياضية ؟ حسب نظرك ماىي أىم المشكالت التي يعاني منيا درس :العشرونالسؤال الرابع و 
 :وكانت النتائج عمى النحو التالي يعاني منيا درس التربية البدنية والرياضية معرفة أىم المشاكل التي 9الغرض منه

 .يبين المشاكل التي يعاني منيا درس التربية البدنية والرياضية 11الجدول رقم 9

قمة العتاد  قمة الوقت المعامل اإلجابة
 الرياضي

االىتمام بالمواد 
 االخرى

 المجموع

 711 91 043 36 53 التكرار

 % 011 %16.66 %49 %25.33 %9 النسبة المئوية

 :عرض وتحميل

المشاكل ىي قمة العتاد  أجابوا أن أىم49 %من خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن أغمبية التالميذ وبنسبة 
 .أجابوا عن اىتماميم بالمواد األخرى % 06.66، ونسبة أجابوا بقمة الوقت25.33 %الرياضي ونسبة 

  :اإلستنتاج

عتاد الرياضي مما ىي قمة ال نستنتج أن أىم المشاكل التي يعاني منيا درس التربية البدنية والرياضيةومنو 
 .األخرى لغرض معامميا ، وقمة وقت الحصة والتالميذ بالمواديؤثر عمى الدرس
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 .البدنية والرياضيةيبين أىم المشاكل التي يعاني منيا درس التربية 22 :الشكل                

 ىل تستعممون كل العتاد المناسب حين تمقيكم الدرس ؟: السؤال الخامس والعشرون
، وكانت النتائج عمى والرياضية ، في درس التربية البدنيةالستعمال المناسب لمعتاد الرياضيمعرفة ا9 الغرض منه
 : النحو التالي
 .والرياضية المناسب في درس التربية البدنيةيمثل مدى استعمال العتاد الرياضي  912الجدول رقم

 المجموع ال نعم اإلجابة

 711 544 96 التكرار

 %011 81.33 18.66 النسبة المئوية

 :تحميل ومناقشة

يستعممون كل العتاد الرياضي  بأنيم ال81.33 %من خالل الجدول نجد أن أغمب التالميذ أجابوا بنسبة 
 درس التربية البدنية والرياضيةالرياضي المناسب حين تمقييم  يستعممون كل العتادأكدوا بأنيم 18.66 %وبنسبة 

 . الممارسة الرياضية كما في عدم إيصال اليدف من طرف األستاذ مما يؤدي إلى نقص

 

0

10

20

30

40

50

60

االهتمام بالمواد 
 االخرى

 معامل قلة الوقت قلة العتاد الرياضي 



 الفصل الخامس:                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

86 
 

                
 .المناسب في درس التربية البدنية يمثل مدى استعمال العتاد الرياضي 12الشكل 9               

 بسبب انعدام العتاد الرياضي ؟ الرياضيةن درس التربية البدنية و ىل سبق أن تخميتم ع :العشرونالسؤال السادس و 
 :وكانت النتائج عمى النحو التالي معرفة مدى تخمي التالميذ عن الدرس بسبب انعدام العتاد الرياضي 9الغرض منه
 .انعدام العتاد الرياضي التربية البدنية والرياضية بسببيمثل مدلى تخمي التالميذ عن درس  24:الجدول رقم 

 المجموع ال احيانا نعم اإلجابة

 711 061 81 61 التكرار

 %100 53.33 %26.66 %20 النسبة المئوية

 :المناقشةالتحميل و 

التربية البدنية  بعدم تخمي التالميذ عن درس 53.33 %من خالل معاينة النتائج يتبين لنا أن نسبة 
ومنو  أجابوا بتخمييم عن الحصة. 20 %أجابوا عن تخمييم أحيانا عن الدرس ونسبة  26.66 %نسبة والرياضية و 

الرياضية مما يظير كفاءة يذ يحضرون درس التربية البدنية و أن التالم نستنتج انو رغم انعدام العتاد الرياضي إال
 . بوسائل بديمةوذلك بتعويض انعدام العتاد الرياضي  األستاذ المينية
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 .مدى تخمي التالميذ عن درس التربية البدنية والرياضية 24 :الشكل رقم                   

 ىل توفر المنشآت والعتاد الرياضي يدفعك لممشاركة ؟9 السؤال السابع والعشرون
 : وكانت النتائج كالتالي التالميذ لممشاركةمعرفة إن كانت لممنشآت والعتاد الرياضي دور في دفع : الغرض منه

 .يبين دور المنشات والعتاد الرياضي في دفع التالميذ لممشاركة 14الجدول رقم 9

 المجموع ال نعم اإلجابة 

 711 71 531 التكرار

 .%011 %10 %90 النسبة المئوية

 : عرض ولتحميل

أجابوا عمى أن توفر  51خالل مالحظتنا لمجدول نجد أن األغمبية الساحقة من التالميذ وبنسبة %  من
عمى أن توفر المنشآت والعتاد الرياضي ال يدفعيم  أجابوا10 %العتاد الرياضي يدفعيم لممشاركة وبنسبة المنشآت و 
 .لممشاركة

  :االستنتاج

بأىمية المنشآت والعتاد الرياضي  ليم دراية كبيرة بويرةالية اللتالميذ في ثانويات و ومنو نستنتج أن معظم ا
 . الدراية يجب أن تتوصل إلى حق يجب عمى المعنيين التكفل بو وتأىيل ثقافي نحو النشاط البدني والرياضي وىذه
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 .التالميذ لممشاركةيبين دور المنشآت والعتاد الرياضي في دفع  14الشكل رقم 9               

 

 ىل التربية البدنية والرياضية تقمل من مشاكمك النفسية ؟ : السؤال الثامن والعشرون
 : وكانت النتائج كالتالي معرفة دور التربية البدنية والرياضية في التقميل من المشاكل النفسية 9الغرض منه
 .النفسية في التقميل من المشاكليبين مدى أىمية التربية البدنية والرياضية  15 الجدول رقم9

 المجموع ال نوعا نعم اإلجابة

 711 6 64 571 التكرار

 011 %2 %21.33 %76.66 النسبة المئوية

 :تحميلعرض و 

عمى أن لمتربية البدنية  أجابوا76.66 %من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن أغمبية التالميذ وبنسبة
 %، وبنسبة أجابوا عمى أنيا نوعا ما21.33 % من مشاكميم النفسية وبنسبةوالرياضية دور ىام في التقميل 

 . لمتربية البدنية والرياضية في التقميل من مشاكميم النفسية أجابوا بعدم وجود أي دور02

 9االستنتاج

أما  ،النفسيةالتالميذ من الناحية  ومنو نستنتج أن لمتربية البدنية والرياضية دور كبير وصدى عميق في نفوس
 . لمنشاط البدني والرياضي وعدم درايتيم بأىميتيا الذين نكروا دورىا فالسبب راجع إلى عدم ممارستيم
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 . يبين مدى أىمية التربية البدنية والرياضية في تقميل المشاكل النفسية 15الشكل رقم 9             

 

 ىل تنحطون معنويا بسبب نقص المنشآت ؟: السؤال التاسع والعشرون
 : النتائج كالتالي معرفة مدى تأثر الجانب المعنوي لمتالميذ بسبب نقص المنشآت وكانت 9الغرض منه

 .يبين مدى تأثير الجانب المعنوي لمتالميذ بسبب نقص المنشات 16الجدول رقم 9

 المجموع ال نعم اإلجابة

 711 91 591 التكرار

 %011 %16.66 %83.33 المئويةالنسبة 

 :عرض وتحميل

ن نقص كبيرة أجابوا بأ من التالميذ وبأغمبية83.33 %من خالل مالحظتنا لمجدول يتبين لنا أن نسبة 
 .تأثرىم معنويا بنقص المنشات أجابوا بعدم16.66 %، وبنسبة المنشآت يؤثر عمييم معنويا

   :االستنتاج

مان حبيم ، ومن ثم ضالمراىقين خاصةفي رفع المعنويات لمتالميذ و ىام ومنو نستنتج أن لممنشآت دور 
العتاد عن طريق التوفير الجيد لممنشآت و  ،ر قدراتيمتفجيرغباتيم و تحقيق مواىبيم و لحصة التربية البدنية والرياضية و 

 الرياضي
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 نشآتالمعنوي لمتالميذ بسبب نقص المب يبين مدى تأثر الجان16الشكل رقم 9                   
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 :مقابلة النتائج بالفرضياتو  المناقشة -
 استنتاج المحور االول:× 

 لخاصة باألستاذا (6) 1) (2) (3) (4) (5)) من خالل النتائج المتحصل عمييا من في الجداول رقم
الحقائق المتمثمة أساسا في الخاصة بالتمميذ تم التوصل إلى بعض 15) (16) (17) (18) (19) (20) ) الجداولو 

الرياضي  تعاني منو معظم المؤسسات التربوية في وفرة المالعب والقاعات واألجيزة والعتاد الكبير الذي العجز
ومن خالل ىذه النتائج يمكن أن  والذي بدوره يعتبر من أىم المشاكل التي تعيق طريق النشاط البدني والرياضي

واقع النشاط البدني  لو تأثير كبير عمىوالعتاد الرياضي  نقص المنشآت"نقول أن الفرضية األولى والتي ىي 
 .تحققت قد "الثانوية والرياضي في

 :ثانياستنتاج المحور ال× 
الرياضية فكانت النتائج  درس التربية البدنية والرياضية عامل رئيسي في الممارسة اعتبارأما فيما يخص 

 21))(22) (23) (24)باألستاذ والخاص 11) )رقم  والجواب7) (8) (9) (10) )المحصل عمييا في الجداول
وضيق  مشاكل والعراقيل التي يعاني منيا درس التربية البدنية والرياضية المتمثمة في قمة العتاد الخاص بالتمميذ إلى

ىاتو النتائج نستطيع القول أن  ، كمميد بالنسبة ليا وعمى ضوءلحصة مما يصعب تحقيق أىداف الدرسوقت ا
قد  "يعتبر درس التربية البدنية والرياضية عامل رئيسي في الممارسة التربوية والتعميمية" الفرضية الثانية والتي ىي

  .تحققت
 :ثالثاستنتاج المحور ال× 

فكانت النتائج المحصل  أما فيـما يخص محور الخبرة والكفاءة لألستاذ وكيفية تعاممو مع التمميذ المـراىق 
 (25) (26) (27) الخاص باألستاذ والجداول رقم  (15)والجواب رقم11) (12) (13) (14) )عمييا في الجداول 

األستاذ يمجا إلى خبرتو وكفاءتو لتعويض نقص الوسائل والمنشآت الرياضية الن  الخاص بالتمميذ يبين لنا أن
ة إلى ، إضافالتربوية الذي تمقاه في المعيد المتخصص بتعممو طريقة التأقمم مع ص الوسائل في المؤسسات التكوين

ومياراتو وتحقيق رغباتو وذلك من خالل العالقة  انو عامل رئيسي في إكساب التمميذ المراىق وتفجير قدراتو
 شخصية التـمميذ المـراىق رجل المستقبل قـادرا عمـى تحمل كـل المصاعب البيداغوجية السـميمة التي تجعل مـن

خبرة األستاذ وكفاءتو في التعامل مع  نقول أن الفرضية الثالثةوتخـميصو مـن مـشاكمو وتـوتراتو النـفسية ومـن ثم 
 .قد تحققت "المنشآت والعتاد الرياضي غيابالمراىق يؤدي الى تعويض النقص و  التمميذ
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 :نتـائج البحـث -
 .الرياضي لن تتحقق أىداف الرياضة عموما والتربية البدنية خصوصا إال بتوفير المنشآت والعتاد • 
وتعويض نقص  خبرة األستاذ وكفاءتو عنصران ميمان لتأدية درس التربية البدنية والرياضية عمى أكمل وجو • 

 .المنشآت والعتاد الرياضي
 .الرياضي توفر المنشآت والعتاد الرياضي يمعب دورا ىاما في دفع التالميذ إلى ممارسة النشاط البدني • 
 .البدنية والرياضية طريقة البيداغوجية السميمة يؤدي إلى إنجاح حصة التربيةتعامل األستاذ مع التمميذ المراىق بال • 
والمنشآت الرياضية مما  رغم جيود السمطات المعنية تبقى المؤسسات الرياضية بأنواعيا تعاني نقصا في العتاد • 

 .يعرقل النيوض بالرياضة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 خاتمة
 

 :خاتمة  -

عنيا بأي  االستغناءتعتبر حصة التربية البدنية والرياضية ذات أىمية بالغة في العممية التربوية وال يمكن 
أنيا تعتبر ذات أىمية كبيرة  حتى تنجح الحصة يجب أن تتوفر عمى الوسائل والعتاد الرياضيحال من األحوال، و 

، وعمى ىذا األساس جاءت دراستنا ىذه لمتالميذ واالجتماعيبالمستوى الرياضي والصحي والتربوي  لالرتقاءوذلك 
، لذا ال بد من توفيرىا بشكل ضي في بعث المشاركة لدى التالميذالريا وحاولنا إظيار مدى أىمية المنشآت والعتاد

 .كامال لتغطية كافة النشاطات البدنية والرياضية استغالال واستغالليامكثف 

وىذا ما ثبت  ي حيث أن جل الثانويات خاوية من ىذه الوسائل والعتاد الرياضيلكن الواقع يثبت العكس النظر 
، توفيرىا إال أن تبقى محدودة ، بالرغم من كل المساعي الرامية من أجلن خالل أجوبة األساتذة والتالميذم

يكون عمى دراية أستاذ التربية البدنية والرياضية أن  ولتعويض النقص الموجود في الوسائل والمنشآت وجب عمى
بطريقة جيدة من أجل إنجاح وتحقيق  واستغاللياالوسائل المتوفرة لتوظيفيا  واسعة بمختمف األنشطة الرياضية وكذا

 البدنية والرياضية ومن ىنا يتطمب عمى األستاذ أن يقوم باإلبداع والتفكير وكيفية التعامل مع أىداف حصة التربية
 .لتربية البدنية والرياضيةالتمميذ المراىق وجذبو لممارسة ا

من جيد كانت  ، وأن كل ما بذلناهموضوع بقدر ما كان شبق كان واسعاوفي األخير يمكن أن نقول أن ىذا ال
نجاح حصة  غايتنا في ذلك ىو إبراز أىمية المنشآت والعتاد الرياضي في بعث المشاركة لدى التالميذ الثانويات وا 

 .التربية البدنية والرياضية



 االقتراحات والفروض المستقبلية
 

 :االقتراحات والفروض المستقبلية -

الرياضية دور  ، أثبتت أن الوسائل والمنشآتبيان الموجهة لألساتذة والتالميذعمى ضوء دراستنا لمنتائج االست
 .كبير في بعث المشاركة لدى تالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية
بمجموعة من  الموضوع تطمب منا اثراء بحثناوستخمصنا ما يمكن استخالصه من األسئمة المطروحة من هذا 

 :االقتراحات يمكن تمخيصها فيما يمي
 .المنشآت لمختمف التخصصات الرياضية في كل ثانويةتوفير الوسائل و . 1
األستاذ في تحقيق أهداف  توسيع فضاءات المعب من اجل انتشار جيد لمتالميذ وتفاديا لالكتظاظ الذي ال يساعد 2.

 .ة والرياضيةالتربية البدني
 .والرياضية التقميل من عدد التالميذ في كل قسم من اجل السير الحسن لحصة التربية البدنية 3.
 .تنظيم محاضرات تكوينية قصيرة لألساتذة والطالعهم عمى كل ما هو جديد. 4
 .تشجيع الرياضة المدرسية من خالل إقامة دورات مدرسية بين األقسام أو بين الثانويات 5.
 .الرياضيةلمعامل الخاص بالتربية البدنية و الزيادة في ا 6.
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 رةــــــــويــــالب

 استبيان موجهة لألساتذة والتالميذستمارة ا
 
ت تح ىو والذي بحثنا في مساعدتنا لغرض االستمارة بيذه لكم نتقدم أن العظيم الشرف لنا       
 التربية حصة في التالميذ لدى ةكالمشار  بعث في الرياضي العتاد و المنشات أهمية" عنوان
 األسئمة عمى باإلجابة ذلك و رأيكم إلبداء االستمارة ىذه لكم نقدم أن يسرنا آما الرياضية و البدنية

 .البحث ىذا انجاز في شك أدنى بدون أسيمتم قد تكونون بيذا و ، إليكم الموجية
 . والتقدير الشكر فائق لكم و
 

 شاكرين مسبقا تعاونكم معنا
 
 
 
 
 

 األستاذتحت إشراف                                                               إعداد الطالب

 شريفي المسعود                                                     طيب شمس الدين 
 
 
 
 
 
 

 

 1028/1029السنة الجامعية:



 تذةاستبيان موجه لألسا

                      ماىي الشيادة المتحصل عمييا؟     -10

 ىل األماكن والمساحات والفضاءات الرياضية مناسبة لحصة التربية البدنية والرياضية؟     -10
 

 ماىو عدد المالعب المتوفرة في ثانويتكم؟  -10

 ماىي عدد الكراة المتوفرة في ثانويتكم؟  -14

 

 ماىو عدد عتاد العاب القوى؟  -10

 ماىي أجيزة الجمباز المتوفرة لديكم؟  -10

 ؟ العتاد غياب حالة في البدنية التربية درس عمى التالميذ إقبال يكون كيف -10
 

 الرياضية؟ و البدنية التربية لدرس البيداغوجي الجو لتييئة الشروط لك لديكم تتوفر ىل -10

 

 ؟ الرياضية و البدنية التربية درس لتسيير إتالفو بعد العتاد استرجاع نيمك ىل -10
 

 ؟الرياضة و البدنية التربية درس في األمان و السالمة مبدأ عمى العتاد و األجيزة تتوفر ىل -01

 

 ش.اخرى ليسانس ماستر

 ال نوعا ما نعم

 م.ا.القوى المسبح م.ك.قدم م.ك.السمة م.ك.اليد القاعة

 ك.اليد ك.القدم

 مكثف متوسط

 ك.السمة ك.طائرة بيةك.ط

 الرمح ا.القفز م.ر.رمح الجمة القرص

 النابض الحمقة الحصان البساط

 ضعيف

 نوعا ما نعم ال

 نعم ال

 نعم ال



 ؟ الرياضية و البدنية التربية درس منيا يعاني التي لكالمشا ماىي -00
.............................................................................................. 

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 

  المراىق؟ لمتمميذ النفسي بالجانب تعتني ىل -00
 

 ؟ المراىق لمتمميذ معاممتك ىي يفك -00
 

 ؟ البدنية التربية لمادة التمميذ حب في ىام دور لألستاذ ىل -04
 

 ؟ الوسائل غابت إذا التالميذ دافعية تقل ىل  -00
 

 ؟ الرياضية و البدنية التربية درس يجري أين المالعب غياب حالة في -00
..............................................................................................

.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 ال نوعا ما نعم

 جدية عادية سيئة

 نعم ال

 نعم ال



 استبيان موجه لمتالميذ

 ؟ المالعب لك عمى فييا تدرس التي الثانوية تتوفر ىل -00

 

 ؟ رياضي عتاد أجيزة عمى فييا تدرس التي الثانوية تتوفر ىل -00

 

 ؟ افيةك ثانويتكم عمييا تتوفر التي التجييزات ىل -00

 

 ؟ الرياضية و البدنية التربية حصة في كرأي ما -01

 

 ؟ وجد إن الرياضي العتاد و لممالعب دائمة صيانة ىناك ىل -00

 

 ؟ فييا تدرس التي الثانوية في الرياضي العتاد و المالعب حالة ماىي 22-

 

 ؟ الرياضية و البدنية التربية لدرس ممارستكم خالل لكمشا وجدتم لى  23-

 

 الرياضية؟ و البدنية التربية درس منيا يعاني التي المشكالت أىم ماىي نظرك حسب 24-

 

 

 نعم

 مممة مسمية عادية

 ال البعض منيا نعم

 كافية نوعا ما غير كافية

 البعض منيا ال

 توجد نوعا ما ال توجد

 المعامل قمة الوقت قمة العتاد االىتمام بالمواد االخرى

 نعم ال

 جيدة مقبولة رديئة



 ؟ الدرس تمقيكم حين المناسب العتاد لك تستعممون ىل 25-

 

 ؟ الرياضي العتاد انعدام بسبب الرياضية و البدنية التربية درس عن تخميتم أن و سبق ىل 26-

 

 ؟ ةكلممشار  يدفعك الرياضي العتاد و المنشات توفر ىل 27-

 

 ؟ النفسية مككمشا من تقمل الرياضية و البدنية التربية ىل 28-

 

 ؟ المنشات نقص بسبب معنويا تنحطون ىل -00

 ال نعم

 نعم أحيانا ال

 ال نعم

 نعم نوعا ما نعم

 نعم ال
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