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:  مقدمة

, وذلك على اختالف أعمارىم وثقافاهتم وطبقاهتم ,     أصبحت الرتبية البدنية والرياضية من األنشطة اإلنسانية يف وجدان الناس
. واجتماعية ونفسية يف عالقاهتا,ووجدانية يف أىدافها ,فهي حركية يف مظهرىا , وحتتل مكانا بارزا يف الربامج الدراسية 

حيث أن األستاذ ,إال أهنا حتتوي على كم ىائل من التعقيدات ,  وعملية تدريس الرتبية البدنية والرياضية رغم سهولتها الظاىرية 
جتعل من توليها وضبطها بإطار , وميول واجتاىات ونفسيات متباينة ,يتعامل مع أطياف بشرية غري متجانسة وذات فروق فردية 

. ضيق أمرا غري منطقي إن مل نقل غري مقبول 

إطالق يد التطوير واالبتكار للوصول إىل اجنازات نواجو هبا ,كما أصبح واجبا على مجيع العاملني يف رلال الرتبية البدنية والرياضية 
فمهام ادلدرس مل تعد تقتصر على الدور التقليدي ,وما واكبها من إمهال ومخول يف حركة التالميذ ,سرعة حركة اآللة يف اجملتمع 

وذلك على أسس عملية ,بل أصبح واجبا عليو االبتكار والتجديد لرتغيب تالميذه يف النشاط الرياضي وممارستو ,ادلعروف للجميع 
. تضمن استمرارية ومواصلة التعلم وادلمارسة الرياضية 

إضافة لتصحيح بعض ادلفاىيم وضبطها فيما يتعلق ,    وقد قمنا يف دراستنا ىذه بالتطرق إىل ىذا ادلوضوع نظرا ألمهيتو الكبرية 
. بدور و أىداف وواقع حصة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي 

    حيث أصبحنا نرى أن حصة الرتبية البدنية والرياضية بعدما وضعت يف الربنامج الدراسي كمادة أساسية ذلا أىداف وقواعد 
حيث أن التالميذ أصبحوا , وىو فعال ما وصلت إليو, أصبحت يف وقتنا احلايل ال تعدو أن تكون حصة للرتفيو,وأسس تسريىا 

وىو ما أدى إىل , أنشطتها ترفيهية  هتدف للتخفيف عن التلميذ ومن معاناتو كغاية, يعتقدون أهنا عبارة عن فرتة راحة بني الدروس
كما تناولنا ىذه الدراسة حملاولة تصحيح اعتقاد التالميذ اخلاطئ  عن , فقدان ألمهيتها وجوىرىا احلقيقي الذي وضعت من أجلو

وىو ما يتمثل يف إمهال فرتات , ذلذا االعتقاد- إن مل نقل جلهم-وما زاد عن ذلك ىو رضوخ أساتذة  ادلادة ,الرتبية البدنية 
واليت ال ختدم يف الغالب منهاج الرتبية , يف مقابل انتشار األلعاب الرتوحيية, وغياب األنشطة التعليمية أو قلتها إن وجدت, احلصةّة 

. البدنية والرياضية

جاءت ,     وعلى ضوء ىذه النتائج الغري اجيابية واحلوصلة السلبية لنتاج اإلمهال وال مباالة لدور حصة الرتبية البدنية والرياضية
. دراستنا ىذه لكشف احلقائق أكثر وإصالحو

عناصر - باعتباره ادلنهج األنسب لوصف وتقرير احلقائق, واليت استخدمنا فيها ادلنهج الوصفي ادلقارن-   وقد ضمت دراستنا 
وقد قمنا يف ىذا اجلانب بتحديد إشكالية , طرح إشكالية الدراسة والذي جاء بعنوان الجانب التمهيديرئيسية دتثلت يف 

وحدود الدراسة , إضافة لدواعي اختيار ادلوضوع, مث انتقلنا ألىدافها وأمهيتها, الدراسة مث وضع وصياغة فرضيات ذلا كحل مؤقت
 بشكل مباشر أو غري سواءواليت ذلا عالقة , مع ذكر بعض الدراسات السابقة اليت مت التوصل إليها, و التعاريف اإلجرائية دلتغرياهتا

. مباشر مبوضوع دراستنا



وقد قسم بدوره إىل ثالثة فصول حبثية أساسية موضحة , الجانب النظريأوال ,     وقد قسمنا دراستنا ىذه إىل جانبني أساسيني
 :كاآليت 

 بعدىا أويل رالعامة كعنص مفهوم الرتبية إىل و جاء حتت عنوان الرتبية البدنية و الرياضة وقد تطرقنا من خاللو  :األولالفصل 
 العامة والعوامل ادلساعدة على أىدافها إىل النظرة القدمية و احلديثة ذلا مث تطرقنا إبراز مفهوم الرتبية البدنية و الرياضية  مث إىلانتقلنا 

 اخلاصة بالتخطيط الختيار مهنة التدريس الرتبية البدنية و الرياضية كما تناولنا طبيعة األىدافحتقيقها  مث ذكرنا بعض القيم و 
 الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر مع توضيح مراحل درس الرتبية إىلالرتبية البدنية و الرياضية وعالقتها بالرتبية  العامة مث تطرقنا 

 الصعوبات حتقيق الرتبية البدنية و الرياضية للنتائج ادلرجو منها ان إلبراز لنظام ادلقاربة بالكفاءات مث انتقلنا إضافةالبدنية و الرياضية 
 الرتبوي يف اجلزائر  اإلصالح عرجنا على األخري و يف أساسيةحتققها دلا وضعت كمادة 

 خصصناه األول قسمني القسم إىل وقد قسمنا فصلنا دنية و الرياضيةبالممارسة في التربية ال:  وجاء بعنوان :الفصل الثاني 
 خصائصها إىل ادلمارسة التعليمية بتعريفها وذكر مراحلها مع التطرق إىلللممارسة التعليمية و تناولنا فيو تعريف ادلمارسة مث تطرقنا 

.  مع التعريج على بعض من قيمها و العوامل ادلؤثرة عليها أمناطها و أساليبهاو 

 الرياضية و قد تناولنا فيو التعريف بادلمارسة الرياضية مث دراسة نفسية لبعض ادلمارسني ةللممارسأما القسم الثاين فقد خصصناه 
 بعض أبرزنا األخري و يف أمهيتها وزلفزاهتا  ودوافعها و أىدافها إىل الرياضية كجزء مسهل لفهم عناصر الدراسة مث انتقلنا لألنشطة

. ادلفاىيم اخلاطئة والشائعة عنها مع التعريف حبصة الرتبية البدنية و الرياضية و كل ما يتعلق هبا 

 موضوع الرتفيو و لكن من منظور إىل و يف فصلنا ىذا تطرقنا  البدنية و الرياضيةةالترفيه في التربي و عنوانو :الفصل الثالث 
 و الرتويح الرتفيو مفهوم األولخاص حيث عاجلناه من ناحية تربوية من خالل عالقتو بالرتبية البدنية و الرياضية وقد تناولنا 

 دورمها إىل إضافة عالقة كل من الرتفيو و الرتويح بالنظام التعليمي إىل و رلاالتو مث تطرقنا أغراضها الرتفيو و أمهية مع ذكر وأوقاهتما
 تناولنا ضوابط الرتفيو يف األخري ادلبادئهما و يف أىمالرتبوي ودور اجملتمع حنو تدعيمهما مث تناولنا عالقتهما بادلمارسة مث ذكرنا 

  اإلسالم

 وفد احتوى جزأين وذلك حسب عرض و مناقشة نتائج الدراسةأما اجلانب لثاين و نقصد بو اجلانب التطبيقي فقد جاء بعنوان 
 الالزمة و اليت تضم التعريف اإلجراءات الدراسة و تناولنا فيو بإجراءات خاص األولما تقتضيو الدراسة و مناىج البحث اجلزء 

 ادلساعدة  دلنهجنا ىذا و التطرق األدواتبادلنهج ادلتبع و كيفية اختيارنا للعينات اخلاصة بالدراسة وحدودىا كما سنتعرف على 
 مجع البيانات و تفريغها و حصرىا يف رلاالت مكانية و زمانية إىل إضافة اليت عاجلنا  هبا فرضيات الدراسة اإلحصائية لألساليب

 اجلزء الثاين فيضم عرض و حتليل و مناقشة نتائج الدراسة حيث قمنا بعرض و حتليل نتائج الفرضيتني و مناقشة النتائج أما
 بتوصيات و إرفاقها األخري و بعد ذلك عرضها ومناقشتها بالتحليل و التفصيل يف ضوء الدراسات السابقة  ويف إليهاادلتوصل 

.  خلالصة ىي مبثابة حوصلة عامة دلا جاء يف الفصل إضافةاقرتاحات 
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 :تحديد إشكالية الدراسة/-1

ال تقل أعلية الًتبية البدنية و الرياضية عن بقية ادلواد الدراسية األخرى، بل تعترب جزء مهم من العملية الًتبوية و التعليمية، و ذلك نتيجة 
للدور اذلام الذي تلعبو يف تكوين ادلواطن الصاحل، من خالل تعليمو سلتلف ادلهارات و اخلربات احلركية ادلساعدة على التكيف مع سلتلف 
ادلواقف و الوضعيات، سواء مع نفسو أو مع اآلخرين، كما تعينو على مواكبة عصره لذا فقد اىتمت سلتلف الدول و األنظمة و الوزارات 

بالًتبية البدنية و الرياضية،حىت توصلت يف الوسط التعليمي من خالل البحوث و الدراسات إذل ربقيق نتائج دراسية جد اغلابية ذات 
نقلة نوعية، ليس فقط من خالل إمداد التالميذ باخلربات و ادلهارات احلركية فحسب، بل و أيضا سبدىم بالكثري من ادلعارف و 

لذا صلد .''ادلدرسة األستاذ''ادلعلومات بأساليب تربوية هتدف لبناء الفرد بدنيا و اجتماعيا و صحيا من خالل توفر القيادة الًتبوية ادلؤىلة 
وزارة الًتبية والتعليم قد كونت إطارات راقية يف ىذا ادليدان ، إميانا منها بأعلية ىذا اجلانب احليوي يف عجلة التقدم احلضاري و 

االجتماعي، وذلك بوضع برنامج و منهاج خاص بالًتبية البدنية و الرياضية يوجو األستاذ و التلميذ توجيها سليما لتعليم سلتلف 
ادلهارات و احلركات ، و ىذا ما أبرزتو أحكام القانون اجلزائري و ادلتعلق بنظام و كيفية سري ادلنظومة الًتبوية و حصة الًتبية البدنية و 

 1الرياضية 

و دلا كانت حصة الًتبية البدنية و الرياضية تشكل تأثريا كبريا على التلميذ ، من خالل اللعب و االحتكاك مع اآلخرين ، وذلك من 
طبيعة احلصة ، فهو يساعد على ذباوز مرحلة البلوغ، حيث بات من ادلعقول و ادلنطقي اإلقبال ادلعترب و االىتمام البالغ من طرف 

على حصة الًتبية البدنية و الرياضية، ىذا اإلقبال ولد حب ادلمارسة لديهم، - باعتبارىم عينة الدراسة-التالميذ و خاصة تالميذ الثانوي
و من ىذا ادلنطلق تكون فهم خاطئ و فكرة مغايرة عن الًتبية البدنية و الرياضية ، فأصبحت من منظور اغلب الناس من أولياء أمور 

ففي ادلنظومة الًتبوية ىي حصة دراسية تعليمية مقررة . اخل...وحىت أساتذة، رلرد أشكال و أنواع من اجلري و الوثب و تقوية العضالت 
 .2كبقية ادلواد الدراسية األخرى، و ذلا برنامج وأىداف و توقيت خاص هبا

وانطالقا من ىذه احلقائق نشأت فكرة مناقضة حلقيقة الًتبية البدنية و الرياضية، وىذا عند التلميذ و األستاذ على حد سواء، وىو ما 
نراه يف يومنا ىذا، فنجد أن التالميذ يروهنا على خالف حقيقتها ، فهم يروهنا مادة للًتفيو و لًتويح عن النفس، و يعتقدون أهنا وضعت 

من اجل ذلك ال غري، وما زاد الوضع سوءا ىو انسياق بعض أساتذة ادلادة إن دل نقل جلهم ذلذا الرأي حىت و  إن دل يكونوا مقتنعني 
بو، فنجدىم يسريون معظم احلصة أو كلها على أساس أهنا حصة ترفيهية ال ىدف منها، بالرغم من معرفتهم التامة بأهنا حصة دراسية 
تعليمية وضعت من طرف الوزارة و مقررة على صبيع الشعب الدراسية ، و ىذا ىو اخلطأ األكرب ، الن لألنشطة الرياضية متطلبات يف 

 3بناء شخصية التلميذ

                                                           
1
 68،ص2004 بلعروسي أضبد التيجاين، لكحل اجليالين، 

2
 20 ، ص1986 تبيلة أضبد زلمود، 

3
 21 تبيلة أضبد زلمود ،مرجع سابق ،ص 
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لذا تعددت الدراسات حول حصة الًتبية البدنية و الرياضية، ودور األستاذ إضافة لنظام التعليم و كيفية تسيري احلصص،ومن ىنا انبثقت 
 :اإلشكالية التالية

 ىل حصة الًتبية البدنية و الرياضية حصة دراسية تعليمية، أم أهنا رلرد حصة للًتفيو؟ -

 :و لإلجابة على ىذه اإلشكالية وجب علينا إحاطتها ببعض التساؤالت اليت ارتأينا بأهنا زبدم موضوع الدراسة

 ىل يعتقد التالميذ أن حصة الًتبية البدنية و الرياضية حصة ترفيهية؟ /- 1

 ىل يسري أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية احلصة على أهنا حصة للًتفيو؟/- 2

 : الفرضيات/-2

يف ضوء أىداف و دواعي اختيار موضوع دراستنا ىذه، تفرض علينا مناىج البحث وضع فروض كإجابات مؤقتة، و قد جاءت 
 :الفرضيات التالية كحل مؤقت إذل غاية إجراء الدراسة ادليدانية، ومن شبة احلكم عليها باإلثبات أو النفي، وىي كاآليت

 يعتقد التالميذ أن حصة الًتبية البدنية و الرياضية حصة ترفيهية/-1

 يسري أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية احلصة على أساس أهنا حصة ترفيهية/- 2

 : أهداف الدراسة/-3

تعترب حصة الًتبية البدنية و الرياضية مهمة جدا يف ادلنظومة الًتبوية، وىي وحدة ادلنهاج اليت ربمل صبيع صفاتو و خصائصو، وىي 
الوسيلة األكثر ضمانا و صلاحا لتوصيل اخلربات الًتبوية للتالميذ، وحني ارتأينا بعض اخللط يف مفهومها و الكثري من األخطاء يف 

 :أىدافها، أردنا من خالل دراستنا ىذه إبراز الدور احلقيقي حلصة الًتبية البدنية و الرياضية دبفهومها الصحيح من خالل األىداف التالية

 كشف اللبس و الغموض الذي ػليط حبصة الًتبية البدنية و الرياضية *

 توضيح اغلابيات و فوائد الًتبية البدنية و الرياضية*

 كشف حقيقة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي *

 إبراز الرؤية احلقيقية للتالميذ اذباه حصة الًتبية البدنية و الرياضية *

 إبراز الرؤية احلقيقية ألستاذ الًتبية البدنية و الرياضية اذباه احلصة * 

 كشف دور كل من التلميذ و األستاذ خالل العملية التعليمية *

 ربديد ادلسؤوليات من خالل وضعية الًتبية البدنية و الرياضية و ما آلت إليو*
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 تبيني نقص االعتبار احلاصل من طرف اجملتمع اذباه الًتبية البدنية و الرياضية*

 

 :أهمية الدراسة/-4

إن التلميذ يف ادلرحلة الثانوية ىو زلور العملية التعليمية و ىذا يف ادلنهاج احلارل، و نظرا لبعض ادلعوقات و ادلغالطات اليت تشوب حصة 
 : الًتبية البدنية و الرياضية قمنا هبذه الدراسة نظرا لألعلية التالية

 اكتشاف درجة االىتمام حبصة الًتبية البدنية و الرياضية من طرف التلميذ و األستاذ أيضا *

 ربديد بعض ادلفاىيم الرئيسية كادلنهاج و التعليم الثانوي*

 إبراز الفرق بني مفهوم ادلمارسة و الًتفيو*

 توضيح حقيقة الًتبية البدنية و الرياضية *

 تصحيح النظرة اخلاطئة للتالميذ خبصوص حصة الًتبية البدنية و الرياضية*

 نشر ثقافة الًتبية البدنية و الرياضية يف الوسط االجتماعي على أساس أهنا مادة تعليمية حبتة ذلا وزهنا يف ادلنظومة الًتبوية*

 :دواعي اختيار موضوع الدراسة/-5

إن السبب الرئيسي الختيار موضوع الدراسة ىو ما آلت إليو حصة الًتبية البدنية و الرياضية، وىذا ما لفت انتباىنا للقيام هبذه الدراسة، 
 : إضافة لألسباب التالية

 إبراز الدور الًتبوي حلصة البدنية و الرياضية *

 زلاولة تغيري الواقع ادلعتقد ادلتمثل يف الفهم اخلاطئ دلصطلح الًتبية البدنية و الرياضية *

 إثبات أن حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف األصل ىي حصة دراسية تعليمية حبتة*

 تبيني أن الًتفيو ليس ىدف حصة الًتبية البدنية والرياضية األساسي، و إظلا يأيت من خالل ادلمارسة *

 تصحيح النظرة اخلاطئة للمجتمع عموما و للتالميذ خصوصا حول حصة الًتبية البدنية و الرياضية *
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 :حدود الدراسة/-6

اعتمدت دراستنا على عينتني سلتلفتني ،إحداىم عشوائية منتظمة و ىي فئة التالميذ ، اليت تتكون من : المجال البشري/-1-6
 سنة، مأخوذة من رلتمع أصلي قدره 18، دبتوسط عمري حدد ب ( إناث 330 ذكور و 270)،منهم ( تلميذ600=ن)
( العلوم التجريبية ، رياضيات، آداب و فلسفة، تقين رياضي، لغات أجنبية، تسيري واقتصاد) من سلتلف الشعب  ( تلميذ5932=ن)

 . ثانويات ببلدية اجللفة06من 

 ( أستاذ24=ن)إضافة للعينة الثانية و اليت سبثلت يف أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية بالطور الثانوي، وىي عينة مقصودة مكونة من
  أستاذا ببلدية اجللفة24كلهم ذكور، مأخوذة من رلتمع أصلي قدره 

 :  ثانوية ببلدية اجللفة، وىي كاآليت12 ثانويات من رلموع 06مت إجراء الدراسة يف : المجال المكاني/-6-2

حي )ادلتقنة /(حي عني الشيح)ثانوية بن حلرش السعيد /(حي ابن ربيح)ثانوية النعيم النعيمي /(اجللفة اجلديدة)ثانوية طهريي عبد الرضبان
 (وسط ادلدينة)ثانوية النجاح( /حي بوتريفيس)ثانوية أول نوفمرب /(الضاية و ما جاورىا

، أما 01/03/2017 إذل غاية 15/01/2017: مت صبع بيانات اجلانب النظري ذلذه الدراسة من تاريخ: المجال الزمني/-6-3
 01/03/2017: اذل غاية01/02/2017: العمل ادليداين فكان من

الذي يعترب من أدوات البحث الشائعة، وىو رلموعة من األسئلة هتدف االستبيان استخدمنا يف دراستنا ىذه : أدوات الدراسة/-4-6
 .إذل زلاولة صبع البيانات أو ادلعلومات اليت ترتبط دبوضوع الدراسة

 :التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة/-7

 رلال نشط من رلاالت احلياة ادلختلفة و اخلاصة بالنشاط احلركي، وىو نشاط تطبق فيو صبيع علوم :التربية البدنية والرياضية/7-1
 احلياة اإلنسانية و االجتماعية بأساليب تربوية هتدف إلعداد و بناء الفرد بدنيا و اجتماعيا، بشرط توفر ادلدرس ادلؤىل

 :الممارسة/- 7-2

 ىي ذلك األداء الذي ػلدث أثناء عملية التعليم و التعلم ، و يؤثر مباشرة على حدوث التعلم :الممارسة التعليمية/-7-2-1

  تعين ادلزاولة و الدوام على نشاط بدين و رياضي معني :الممارسة الرياضية/-7-2-2

  ىو الوقت الذي نتحرر فيو من القيود الرمسية، أو ىو الوقت احلر الذي يفعل فيو اإلنسان ما يشاء:(الترويح)الترفيه/-7-3

كما ميثل اللعب و اللهو و التسلية، كما يعرف بأنو سبضية للوقت للحصول على ادلتعة، و ميكن اعتباره على انو أحد الوظائف الرئيسية 
 .لوقت الفراغ
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  :الدراسات السابقة/-8

ػلتم أدب الدراسات على أي باحث كان، ربديد الدراسات السابقة اليت تناولت نفس موضوع دراستو أو على األقل جانبا منو وذكرىا، 
وذلك كي تبدأ الدراسة اجلديدة من نقطة هناية حبث آخر، وضلن بدورنا و حفاظا على قوانني البحث العلمي وجب علينا إتباع نفس 
الوترية، اعتمادا على باحثني و زلللني تناولوا  مواضيع مشاهبة لدراستنا أو متطابقة معها ، و اذلدف من ذلك ىو أن تكون دراستنا 
صحيحة ووفق  منهجية متعارف عليها و منظمة، ومن أىم الدراسات اليت وجدناىا ذلا عالقة دبوضوعنا، وعاجلت تقريبا اإلشكالية 

 : ادلطروحة يف دراستنا نذكر ما يلي

 بدراسة ىدفت إذل التعرف على دوافع شلارسة األنشطة الرياضية و ذلك عند طالب اجلامعة يف 2003سنة " عمر بدران"قام الدكتور *
-ذكور)مصر، و قام بًتتيب ىذه الدوافع تبعا لدرجة أعليتها، إضافة إذل إجراء مقارنة مع نتائج نفس الدراسة تبعا دلتغريات اجلنس 

 1، و نع النشاط الرياضي ادلمارس(إناث

، واجلمعية األمريكية للطب الرياضي ( CDC ) أصدرت طلبة من اخلرباء يف ادلركز القومي األمريكي دلكافحة األمراض و الوقاية منها*
(ACSM) وثيقة رمسية تنص على أعلية شلارسة النشاط الرياضي للوقاية من العديد من أمراض نقص احلركة، كما أبرزت 1995سنة 

 2دور الًتبية البدنية و الرياضية ادلدرسية، ونوىت بالنشاط البدين ادلتقطع و ادلوزع خالل اليوم

على دراسة نشرت باجمللة الدولية للبدانة، وقام هبا " برونل" وىو خبري يف سيكولوجيا الرياضة جبامعة " غاري أدونوفان"اشرف الدكتور *
فريق من لندن، أثبتت أن كل األشخاص سواء البدناء  أو النحفاء، ينبغي أن ميارسوا األنشطة الرياضية لتجنب اإلصابات و األمراض 

 46 شخص من النحفاء الذين ميارسون الرياضة، و37الصحية ، حيث قام الفريق بقياس مستويات الكولسًتول الضار يف أجسام 
 شخص من البدناء الذين ال ميارسوهنا، واتضح من خالل النتائج ادلتوصل إليها أن ادلمارسة الرياضية ساعلت 28شخص من النحفاء و 

 3بأنو أجرى البحث دلعرفة اثر ادلمارسة الرياضية على اإلنسان " غاري أدونوفان" يف تقليل نسبة الكولسًتول الضار يف اجلسم و قال 

على طلبة ادلدارس الثانوية، للتعرف على حجم وقت " عطيات زلمد خطاب"دراسة ربت إشراف الدكتورة " كاميليا عبده"أجرت *
 طالب و طالبة دبحافظة القاىرة، و استخدمت 420الفراغ لديهم عن طريق ربليل ميزانية الوقت و كانت عينة البحث مكونة من 

من الوقت  ( 06)االستبيان كأداة جلمع البيانات، و اتضح من خالل نتائج البحث أن وقت الفراغ يف أيام الدراسة العادية ميثل
  4الكلي لليوم الواحد، أي دبتوسط قدره ساعة ونصف يوميا

تأثري شلارسة النشاط الرياضي على مستوى التحصيل الدراسي لطالب : "بدراسة ربت عنوان" حسن بن اضبد حلواين"قام الباحث *
دبدينة مكة ادلكرمة، و استخدم فيها أسلوب التحليل الوثائقي جلمع ادلعلومات و البيانات، و اختار العينة بطريقة " الصف الثانوي

                                                           
1
  www.Bdnia.com/cat=37:الموقع  

2
  www.Bab.com/persons/full-article    

3
  www.Vb.maharty.com/show:  الموقع 

4
 12 ص1990،أوقات الفراغ و الًتويح، الطبعة األوذل، القاىرة  عطيات زلمد خطاب  

http://www.bdnia.com/cat=37
http://www.bdnia.com/cat=37
http://www.bdnia.com/cat=37
http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.vb.maharty.com/show
http://www.vb.maharty.com/show
http://www.vb.maharty.com/show
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مدرسة ثانوية، كما قام بوضع استمارة خاصة للممارسني و الغري شلارسني لألنشطة الرياضية، وذلك هبدف  (17)عشوائية مشلت 
 :التعرف على مستوى التحصيل الدراسي لكل فئة، ؤ بعد صبع ادلعلومات و ربليلها توصل إذل نتائج جد مهمة خلصها يف ما يلي

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب ادلمارسني و الغري شلارسني للنشاط الرياضي -

 1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب األقسام العلمية وطالب أقسام الشريعة ادلمارسون للنشاط الرياضي-

بدراسة عن النشاط الرياضي ووقت الفراغ لدى طلبة و طالبات ادلرحلة الثانوية، وكان اختيار العينة " كرميان عبد ادلنعم سرور"قامت *
بشكل عشوائي، و استعانت باستمارة خاصة لتسجيل الوقت دلدة أسبوع، ويف األخري بينت النتائج أن حجم وقت الفراغ لدى الذكور 

  .2أسبوعيا ( ساعة21)، أما عند اإلناث(ساعة ونصف20)يبلغ 

جبريدة الرياض السعودية يف إطار موضوع خاص بالرياضة ادلدرسية، أن الًتبية البدنية و الرياضية أساس " جار اهلل احلجالن"أكد الدكتور*
، وأكد انو لو نظرنا إذل أي "الرياضة يف الصغر،تفوق يف الكرب"التفوق، وقد اعترب ذلك حقيقة ثابتة، وقد جاء ىذا ادلوضوع بعنوان

رياضي متفوق يف العادل يف أي رياضة لوجدنا انو بدأ شلارسة الرياضة يف سن مبكرة، وربديدا مع أول حصة تربية بدنية و رياضية يف 
ادلدرسة، وقد اعًتف أن حصة الًتبية البدنية و الرياضية ىي األكادميية األوذل اليت تكشف ادلواىب عند الطلبة، شرط توفر ادلالعب و 

 األستاذ الكفء يف ادلدرسة

اليت أجراىا على طالب ادلرحلة الثانوية بأدلانيا أن حجم وقت الفراغ لدى الطلبة يف أدلانيا يزيد بدرجة كبرية عن "ربلتز"أظهرت دراسة*
  .3وقت الفراغ لدى طلبة الثانوية دبصر، و ىاتو الدراسة عبارة عن مقارنة بني رلتمعني

، وىو مشرف أول  للرياضة ادلدرسية دبسقط يف عمان، يف إحدى الندوات على وجوب االىتمام "صليب بن خلفان"أكد الدكتور*
بالرياضة و ضرورة ربديثها، و بني انو يتجلى ذلك يف إعداد مناىج دراسية جديدة جلميع ادلراحل التعليمية مع توفري كافة مستلزمات 

 .4تنفيذىا، كما تطرق إذل جهود الوزارة يف تأليف و تطوير ادلناىج

أن منهاج الًتبية البدنية والرياضية يف الدول العربية بو نقص فادح يف تدريس ىذه ادلادة، كما أشار إذل " زلمد سعيد عزمي"بني الدكتور*
العديد من الدراسات احلديثة اليت عاجلت نقاط الضعف و كيفية عالجها للتخلص من ىذا القصور، و أشار إذل التدين احلاصل يف 
مستوى تدريس الًتبية البدنية والرياضية، رغم وجود كليات كثرية العدد لتخريج مدرسي ىذه ادلادة، إال أن النظرة القدمية دلادة الًتبية 

   .5البدنية والرياضية دل تتغري و ما زالت تعترب من ادلواد ادلكملة اليت ال يهتم هبا

                                                           
1
  www.bab.com/persons/full-article: ادلوقع  

2
 14-13عطيات زلمد خطاب ، مرجع سابق ص  

3
 14عطيات زلمد خطاب ، مرجع سابق ص  

4
  www.Soman.com/sport table/new repli.com   

5
 19 ص 2004الًتبية البدنية والرياضية،بني النظرية والتطبيق، االسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر زلمد سعيد عزمي، درس   

http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.bab.com/persons/full-article
http://www.soman.com/sport%20table/new%20repli.com
http://www.soman.com/sport%20table/new%20repli.com
http://www.soman.com/sport%20table/new%20repli.com
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 بدراسة إحصائية لتحديد حجم وقت الفراغ عند اإلنسان، و حجم الوقت الذي يقضيو يف ادلدرسة، 2000سنة " تشارلز بيوكر"قام*
 :، وجاءت النتائج كاآليت(سنة70)وكان متوسط طول عمر اإلنسان يف عينتو 

 من العمر الكلي (5)من عمره يف ادلدرسة، أي ما يقابلو ( شهرا42)يقضي اإلنسان ثالث سنوات و ستة أشهر أي -

 .1من العمر الكلي (28.5)من عمره يف وقت فارغ، أي ما يقابلو ( شهرا240)يقضي اإلنسان عشرون سنة أي-

 

( 205-201-199) أن النبض القليب عند الرياضيني الذين يزاولون األنشطة الرياضية العنيفة يبلغ1970سنة " فارفيل"اكتشف*
سنة، وعليو فان معدالت ضربات القلب عند ادلمارسني  (19-18-17)نبضة يف الدقيقة،وذلك للمرحلة السنية اليت تًتاوح بني

 2لألنشطة الرياضية تكون أبطأ بكثري مقارنة باألفراد الغري مزاولني لألنشطة الرياضية

،وقام هبا ادلركز القومي للحياة عن أىم األنشطة اليت يقضي فيها الفرد الياباين وقت فراغو يف اليوم 1978أجريت دراسة يف اليابان سنة *
و العطل الرمسية، وسبت الدراسة من خالل استفتاء ادلبحوثني على األنشطة اليت ميارسوهنا يف أوقات الفراغ وذلك باستخدام ميزانية 

من  (16)الوقت، وبعد صبع البيانات وترتيبها اتضح أن ادلمارسة الرياضية يف أوقات الفراغ أدى اليابانيني جاءت يف ادلرتبة السادسة عشر
  .3رلموع ثالثني نشاطا سلتلفا

، أساليب 2006يف دراسة حول ديناميكية تدريس الًتبية البدنية والرياضية سنة " زلمود عبد احلليم عبد الكرمي"أوضح الدكتور*
االتصال و التفاعل الصفي بني مدرس الًتبية البدنية والرياضية و الطالب ادلمارس، حيث بني صبلة من اخلصائص و الشروط اليت غلب 
توفرىا أثناء ىذه العملية، حيث غلب على ادلدرس أن يسًتعي انتباه طالبو مع احًتام آراء الطلبة و استفساراهتم، وقد بني أن مدرس 

الًتبية البدنية والرياضية عندما يقوم بتدريس من أربع إذل ست ساعات يوميا، غالبا ما يسمع نفس السؤال أكثر من مرة يف اليوم الواحد 
، ولكن غلب عليو التذكر بأهنا ادلرة األوذل اليت يوجو فيها إليو ىذا السؤال، وتربويا غلب على األستاذ أن يشجع الطالب على االستمرار 

 .4يف توجيو األسئلة

                                                           
1
 274 ص196ترصبة حسن معوض،كمال صاحل ، القاىرة، دون ناشر  الًتبية البدنية والرياضيةتشارلز بيوكر،أسس   

2
 1997علي فهمي ألبيك، أسس و برامج التدريب الرياضي للحكام، االسكندرية منشأة ادلعارف   

3
  28-27 ،ص 2004، القاىرة،مركز الكتاب للنشر 2كمال درويش، زلمد زلمد احلماضبي، رؤية عصرية للًتويح وأوقات الفراغ ،ط  

4
 304 ص 2006زلمود عبد احلليم عبد الكرمي   
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: تمهيد 

لقد مرت الًتبية ادلدنية والرياضية كميدان تربوي يف رلال الًتبية احلديثة بفًتات تارخيية ، أطلقت عليها العديد من 
التعارف واختلطت فيها ادلفاىيم ، حيث مزال ىناك فهم خاطئ عن ماىيتها وأىدافها ، لدرجة انو ديكن القول أهنا 

نوع من األمية الثقافية ، فالبعض يعتقد أن الرياضة والًتبية البدنية والرياضية مًتادفان لشيء واحد ، ومزال الكثَت من 
الناس يعتقدون أن الرياضة ىي كرة القدم وكرية اليد واجلري وادلنافسات وتربية األجسام من اجل دتضية الوقت وال 

ىدف ذلا ، وديارسها أناس ذلم الكثَت من الوقت وال يعرفون كيف يقضونو ، والبعض األخر يرى أهنا فًتة راحة بُت 
. الدروس اليومية 

ومن خالل دراستنا ىذه ، واليت سنحاول فيها اخلوض يف مفهوم الًتبية البدنية والرياضية ، واليت ىي 
عبارة عن جزء ىام من مفهوم الًتبية العامة هتدف من خالذلا إنشاء الفرد إنشاء صحيحا ، على أسس 
ودعائم ثابتة تعتمد على تكوين وتطوير شخصيتو باألخالق وادلبادئ اإلنسانية ، لتتمكن من مواجهة 

 نقدم عرضا مفصال عن مفهوم الًتبية أنكل التحديات والعوائق ، ومن ىذا ادلنطلق سنحاول 
وأىدافها العامة وعواملها ، وبعد التطرق للًتبية بشكل عام ، سنحاول إعطاء نظرة عن مفهوم الًتبية 
البدنية والرياضية بشكل خاص ، وذالك من خالل تعاريف عدد من الباحثُت وادلختصُت يف اجملال ، 

مث توضيح النظرة القددية واحلديثة ذلا ، باإلضافة لألىداف العامة وخصوصا يف التعليم الثانوي والعوامل 
ادلساعدة على حتقيقها ، مث نتطرق إىل الصفات واخلصائص الواجب توفَتىا يف أستاذ الًتبية البدنية 
والرياضية وتوضيحها كمهنة ونظام أكادديي وبرنامج ، ومعرفة العالقة بينها وبُت الًتبية العامة ، مث 
التطرق للًتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر من خالل التعريج على تدريسها وصعوبة حتقيقها للنتائج 

. ادلرجوة وخاصتا يف ضل نظام ادلقاربة بالكفاءات ويف األخَت تناولنا اإلصالح الًتبوي يف اجلزائر 
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: مفهوم التربية العامة / 1

 تعٍت الزيادة إذاأي زاد ومنا ، فالًتبية  (يربوا–رب ) من فعل مأخوذةالًتبية : التعريف اللغوي / 1-1
 (1). والنمو 

الًتبية يف ابسط معٌت ذلا تعٍت عملية التوافق والتكيف ، فهي عبارة عن : التعريف االصطالحي /1-2
عملية تفاعل بُت الفرد وبيئتو االجتماعية ، وذالك بغرض حتقيق التوافق والتكيف بُت اإلنسان والقيم 
االجتماعية واالجتاىات اليت تفرضها البيئة ، تبعا لدرجة التطور ادلادي والروحي فيها ، وىي ال تقتصر 

 والًتبية ظاىرة شلارسة واإلنسان يتعلم من خالذلا ، و (2)على ادلدرسة ، بل حتدث حُت جيتمع األفراد ،
خاصتا اليت حتدث يف ادلدرسة و األسرة ذلا ىو مساعدة الشخصية اإلنسانية على ان تنموا منوا 

 لتحقيق أساسياجتماعيا وانفعاليا سليما وحيررىا يف التحامل والكراىية واحلقد والضغينة ، وىي شرط 
  (3) والسلم األمن

:  فالسفة من أصحاب االختصاص ، نذكر منها مايلي   وقد وردة عدة تعاريف للًتبية ، وذلك من طرف

  ىي إعداد العقل لكسب العلم : " يعرفها ارسطوا" 
  يعرفها جون ديويJhon Dewey  " :  أداة لنقل أىداف اجملتمع ومعارفو من جيل آلخر ، فهي حتديد ادلستمر

  (4)بعينو ، وىي عملية منو ال ىدف ذلا إال ادلزيد من النمو 

:  مفهوم التربية البدنية والرياضية / 2

لقد اىتمت الدول احلديثة بالًتبية البدنية والرياضية اىتماما كبَتا ، دلا ذلا من األىداف بناءة تساعد على إعداد ادلواطن  -1
إعدادا صاحلا شامال ، جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ، حىت أصبحت من ادلؤشرات اذلامة اليت تدل على التقدم 

احلضاري للمجتمع ، وأصبح تطورىا ضرورة من ضروريات احلياة ، كما أن استخدام التكنولوجيا احلديثة والتقدم العلمي 
يوضحان مدى أمهية الًتبية البدنية والرياضية ، ويعتقد الكثَت من الناس أن الًتبية البدنية والرياضية ىي سلتلف أنواع 

                                                           
1

 .123،ص1994مكتبة نبنان ناشرون :  ، بيروت 01يوسف محمد رضا ،كمال اصغر ، طبعة : كتاب  
2

  11، ص1973المديرية الفرعية للتكوين  

3
 p31 ، 2000 ، Audigier François. Basc concestsand compétences for éducation for démocratie citizemship 

.stosbonrg .comsie of Europe .2000      

 
4

 75 ص 2004جعنيني نعيم حبيب ،  
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، والبعض اآلخر يعتربىا مهارات تروجيية ، ومن ىنا نشَت أن الكثَت .... الرياضات كًتبية األجسام القوية واجلري والقفز 
  (1).  واألصح ذلا األدقمن الناس يفتقرون للمفهوم الصحيح للًتبية البدنية والرياضية ، والتعريف 

  : أمهها دلفهوم الًتبية البدنية والرياضية نذكر تعاريفوقد جاءت عدة  -2
 "Delbert – Obberteuefer   "  ىي رلموعة اخلربات اليت يكسبها الفرد خالل احلركة 
  "Jesse Williams  " وفقدت كحصائل كأنواع اليت اختَتت اإلنسان البدنية يقوم هبا األنشطةىي رلموعة ' 
  يعرفها" Jay Nash"  وما يرتبط من األنشطةىي ذالك اجلانب يف اجملال الكلي للًتبية اليت تتعامل مع 

   (2)استجابات
  الًتبية البدنية والرياضية جانب مكمل للنظام الًتبوي. 
 (3)ية اليت تعتمد على اجلهد البدين الكبَت والعضالت ، وىي وسائط تربوية الكتساب خَتات سلوكية ،ن البداألنشطة   

  (4) ، األوىل برامج بالدرجة ألهنا األنشطة يف الًتبية البدنية الرياضية تتطلب اختيار وتنسيق األساسيةالعمليات  

:  النظرة القديمة والحديثة للتربية البدنية والرياضية / 3

 الًتبية البدنية والرياضية بادلفهوم الذي سيطر على معٌت الًتبية قدديا ، لذا فقد اطلق عليها تأثرت: النظرة القديمة / 3-1
مصطلح الًتبية البدنية ، وبناءا على على التعبَت فقد ظهرت بعض ادلعتقدات اخلاطئة يف الًتبية البدنية والرياضية ، ديكن تلخيصها 

:  فيما يلي 

  أكاددييُتالًتبية البدنية والرياضية عبارة عن فًتت راحة بُت درسُت *

.  ادلدرس إلعداد شخص القيام بتدريس الًتبية البدنية والرياضية ، وال ضرورة أليديكن *

 . (5) األخرى الًتبوية اليت تتمتع هبا بقية ادلواد الدراسية األمهية او األكاددييالًتبية البدنية ال تتمتع بالتقدير *

 التعديالت إدخالوذالك بعد .  من جيل القدمي للحديث أيتعتٍت بنقل الًتاث الثقايف من جيل آلخر : النظرة الحديثة / 3-2
 يسوده التنظيم ، فالًتبية البدنية والرياضية إطاروقد يكون يف . وقد يكون نقل ىذا الًتاث مقننا كما ىو احلال يف مدارسنا الوطنية 

                                                           
1

 .17 ، ص 1990دار الفكر العربي  ، . القاهرة 1ط. برنامج التربية البدنية والرياضية .محمد محمد الحماحمي ، امين انور الخولي 

 
2

 Birzea Cesar. 2000.p79   

 
3

 15 ، ص 2002مركز كتاب النشر ، .الطبعة االولى القاهرة .مدخل التربية الرياضية .مكارم حلمي ابو هجرة واخرون  

4
 16 ، ص 2002مركز كتاب النشر ، .الطبعة االولى القاهرة .مدخل التربية الرياضية .مكارم حلمي ابو هجرة واخرون  

5
 Bourdieu Pierre .1980.p83 
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 الفرد احلياة ادلتكاملة ، واليت تعود عليو وعلى رلتمعو بالفائدة إلكسابتفيد يف رلموعة العمليات اليت توجو بشكل خاص 
 (1 ).والنشاط 

 :  العامة للتربية البدنية والرياضية األهداف/ 4

 ، عن طريق وإمكانياتوتسمح بو استعداداتو   ماأقصى إىلهتدف الًتبية البدنية والرياضية اىل حتقيق النمو ادلتكامل وادلتزن للفرد 
:  التالية األىداف يف أمهيتها قيادات تربوية مؤىلة ، وتتجلى إشرافادلشاركة الفعالة اليت تتناسب مع خصائص كل مرحلة وحتت 

:  هدف التنمية البدنية / 4-1

 ولياقتو البدنية فهو مهم جدا لو ، وىو اإلنسان ، والنو يتصل بصحة لإلنسان على االرتقاء البدين والوظيفي األىدافيعتمد ىذا 
:  ادلقصودة يف رلال الًتبية البدنية والرياضية ، وينطبق ىذا االمر على سائر ادلواد الًتبوية ، ومن اىم فوائدىا مايلي األىدافمن 

  واإلعاقاتاكتساب القوام السليم واخلايل من العيوب.  
  السيطرة على البدانة والتكم يف الوزن 
  االرتقاء بالكفاءة الوظيفية الجهزة اجلسم عن طريق رفع اللياقة البدنية. 
  االىتمام بسالمة اجلسم والعناية بالتشوىات البدنية 
  (2 )ادلساعدة على اداء االنشطة اليومية حبيوية ونشاط  

: هدف التنمية الحركية / 4-2

.....   وجوده ، سواء على مستوى احليايت ، البيولوجي ، الثقايف ، االجتماعي أبعاد أىم اإلنسانتشكل الظاىرة احلركية لدى 
  (3 ) .بكفاءهتاوذالك ديثل ىدف التنمية احلركية واالرتقاء 

  وتعتمد حركة االنسان على العمل ادلتناسق بُت اجلهازين العصيب والعضلي ، واليت ترتكز على احلركة األصلية الطبيعية
، ومن خالل جهود تنمية احلركات عرب ....اجلري ، ادلشي ، الوثب ، الركل ، الضرب ، :  واليت تتمثل يف ادلوروثة ، 

 .خصائص ومفاىيم احلركة كاالجتاه ، ادلسار ادلستوى ، اجلهد والفراغ ، دتنوا ادلهارات احلركية وديكن تطوير كفاءهتا 
 احلسية من خالل النشاط البدين ، ضرورية من اجل النمو والتطور امثل للجهاز العصيب ، ويزيد اإلثارةكما ان 

  .استخدام قوة اجلهاز العصيب ادلركزي من خالل االرتقاء باالداء الصحي لشبكة اخلاليا العصبية

                                                           
1

 17 ، ص 2002مكارم حلمي ابو هجرة واخرون ،  

2
 www.alorouhclub .com/rate .php 

3
 2003الجامعة الصيفية ، مرجع السابق ،  

http://www.alorouhclub/
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:  هدف الترويح وأنشطة الفراغ / 4-3

 ان الًتويج ال إال الفراغ ، أوقاتان نشاط الًتبية البدنية والرياضية نشاط بدين اختياري شلتع ، ومثلو يف ذالك الًتويح يف 
 الثقافية واالجتماعية والفنية وغَتىا ، واذا األنشطة البدنية او الرياضية ن بل يتعداه ليشمل العديد من األنشطةيقتصر على 

 . البالغة يف التنمية الشاملة بأمهيتها  الرياضية الًتوحيية تتميز األنشطة إن

مثل , الًتبية البدنية والرياضية وأساليب يف تصغَت طرق أسهم عامل الًتويح على الرياضة قد إدخال فان أخرىومن ناحية 
 الرياضية خارج ادلدرسة وشلارسة األنشطة الصغَتة والسباقات والتتابعات وغَتىا ،وبعد ان كان االىتمام بربامج األلعاب
 البدنية ادلتنوعة تساعدنا على حتسُت استغالل وقت الفراغ ، والقدرة على توجيو الغالبية العظمى من األفراد ضلو األنشطة

 مبثابة راحة اجيابية تعترب رياضية شلتعة أنشطةادلمارسة الرياضية االجيابية ادلنتظمة ، هبدف الًتويح واستثمار وقت الفراغ يف 
  (1 ).نشطة 

 : هدف التنمية النفسية / 4-4  

 تكسبها برامج الًتبية البدنية والرياضية أنيعرب عن سلتلف القيم واخلربات واحلصائل االنفعالية الطيبة وادلقبولة ، واليت ديكن 
 تتيح مقابلة الكثَت من أهنا ادلتزنة اليت تتصف بالشمول والتكامل ، كما اإلنسانية يف تكون الشخصية التأثَتيكون ىذا 

 أعماق البدنية واحلركية يف إطارىا الًتبوي على احلياة االنفعالية لو والتغلغل يف األنشطة وتأثَتاالحتياجات النفسية للفرد ، 
 ودوره يف تشكيل مساتو الوجدانية والعاطفية ، فقد اعترب اإلنسانادلستويات ، حيث ال ديكن جتاىل ادلغزى الرئيسي جلسم 

بان اجلهاز النفسي ىو تطور " فرويد" ىو مصدر الطاقة والدافع احليوي للفرد ، كما اعترب اإلنسان جسم  "أفالطون"
 . األصليةاحلقيقة اجلسدية 

:  هدف التنمية االجتماعية / 4-5

 ادلمارس إكساب ادلناخ االجتماعي ووفره العمليات والتفاعالت االجتماعية ، اليت من شاهنا بإثراء الرياضية األنشطةتتسم 
للرياضة والنشاط البدين عدد كبَت من اخلربات والقيم واحلصائل االجتماعية ادلرغوبة ، واليت تنمي اجلوانب االجتماعية يف 

 الذاتية ادلرغوبة ، والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات اجملتمع واإلرادةشخصو وتكسبو السمات اخللقية واالجتماعية 
 . األنانيةوتعلم فن القيادة ، كما جتنب 

:  هدف القيم الجمالية والتذوق الحركي / 4-6

 حركي رفيع ادلستوى ، كما يوصف الرياضي بانو أداءيف رلال الًتبية البدينة  والرياضية كثَتا ما يًتدد لفظ مجيل للتعبَت عن 
 ولعبو ، فقد تعدى أداء ىؤالء الرياضيُت اىل مرحلة التكتيك ، اذ أصبحت أدائو ذايت متميز يف أسلوب صاحب ألنوفنان 
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تؤدي ىذه ادلهارات بقد كبَت من اإلحساس وادلشاعر اىل التعبَت عن تذوق حركي مجايل رفيع ادلستوى ، واخلربة اجلمالية تتوفر 
 (1 ) .لإلنسان النشاط احلركي وإشكال األلوانيف مجيع 

: هدف التنمية المعرفية / 4-7

يتناول العالقة بُت شلارسة النشاط البدين والرياضي ، والقيم واخلربات وادلفاىيم ادلعرفية اليت ديكن اكتساهبا من خالل شلارسة 
ىذا النشاط ، وادلعرفة الرياضية يف اجملال الذي يتضمن ادلفاىيم و ادلبادئ اليت تشكل ادلوضوعات ذات الطبيعة ادلعرفية العقلية 

 بشكل عام ، ويهتم اذلدف ادلعريف بتنمية ادلعلومات وادلهارات ادلعرفية كالفهم ، أدائوادلرتبطة بالنشاط الرياضي وحتكم 
:  والتطبيق ، والتحليل ، والًتكيب وذالك بشرط معرفة خصائصها مثل 

  األبطالتاريخ الرياضة وسَتة. 
  ادلصطلحات وادلتغَتات الرياضية. 
  والتسهيالت واألجهزة األدواتمواصفات . 
  قواعد اللعبة ولوائح ادلنافسات. 

:  التربية البدنية والرياضية أهدافالعوامل التي تساعد على تحقيق / 5

:  واليت تتمثل فيما يلي  أىدافهااذا نظرنا اىل الًتبية البدنية والرياضية صلد ان ىناك بعض العوامل اليت تساعدىا يف حتقيق 

  مراعاة عوامل األمن والسالمة حفاظا على سالمة الرياضيُت 
  اإلعداد اجليد دلدرسي وموجهي الًتبية البدنية والرياضية 
  ضرورة الكشف الطيب الدوري للممارسُت 
  (2 ).التخطيط العلمي السليم لربارلها 

: أهداف التربية البدنية والرياضية في التعليم الثانوي /5-1

نطالقا من األىداف العامة للًتبية البدنية والرياضية واليت تنص على هتيئة الفرص ادلناسبة دلساعدة الفرد على النمو الشامل روحيا ا
وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسميا ، إىل أقصى ما تسمح بو استعداداتو و إمكانياتو يف ضوء طبيعة اجملتمع وفلسفتو وآمالو ، طبقا 

. لتغَتات عوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  

                                                           
1

 158محمد محمد الحماحمي ، امين انور الخولي ، مرجع سابق ، ص 

2
 26مكارم حلمي ابو هرجة وآخرون ، مرجع سابق ، ص  
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واختالف األىداف وتبياهنا ليس يف القيم حبد ذاهتا ، وإمنا يف أولوية ىذه القيم ، واألىداف العامة يف الطور الثانوي ىي تلك اليت 
ديكن حتقيقها خالل او بعد ثالث سنوات من التعليم الثانوي ،ومعرفة القيم والقواعد قد صيغة ىذه األىداف إىل ثالث حاالت 

:  أساسية ىي 

:     دتكن الطالب شلا يلي : هدف المجال الحسي الحركي / 5-1-1

  حتسُت ادلهارات للمشاركة يف األلعاب اجلماعية والفردية ، ويتمكن من أدائها 
  يتحكم يف العينات احلركية والقاعدية والوضعيات التكتيكية البسيطة لألنشطة الرياضية 
  اكتساب سلتلف القدرات البدنية ادلتمثلة يف السرعة ، ادلرونة ، الرشاقة... 
 ، تعلم كيفية مراقبة نبضات القلب وفًتة االسًتجاع أيالتحكم يف توزيع اجلهد وتناوب فًتات العمل والراحة . 

حياط بنفس األمهية اليت تعطى لألىداف السابقة ، وعلى ىذا جيب إعطاء  : (الوجداني  )أهداف المجال العاطفي/ 5-1-2
: فرصة للطالب باختاذ ادلواقف والتحكم يف القدرات التالية 

 حيب النشاط البدين وديتلك الرغبة يف بذل اجلهد لتعوده على التدريب بصفة مستمرة.. 
  حيًتم القدرات واالجتاىات وادليول ويؤمن بالفروق الفردية 
 (1 ).يؤمن بالقيم اخللقية ويكون قدوة قوال وعمال  

 ن كما دتكنو من اإلدراكيةتساعد النشطة الرياضية الطالب على حتسُت قدراتو : هدف المجال المعرفي /5-1-3
: اكتساب القدرات الفكرية وادلعارف التالية 

  يكتسب ادلعارف وادلعلومات عن طريق التعلم 
  يتعلم التصرف السليم خالل ادلواقف ادلختلفة 
  يظهر معرفتو لبعض العوامل ادلؤثرة على الصحة والنشاط احلركي. 

 

 

 

 

 1) يبين أهداف التربية البدنية والرياضية في التعليم الثانوي (1)شكل رقم 

                                                           
1

 160-161 ، ص 1984دار المعارف . صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ، مصر  

 الهدف المعرفي الهدف العاطفي  الوجداني   الهدف الحسي 

 األهداف التربية البدنية والرياضية في التعليم الثانوي
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: القيم واألهداف في التخطيط الختيار تدريس مهنة التربية البدنية والرياضية - 6

جيب أن تتماشى أىداف أي طالب يف قسم الًتبية البدنية والرياضية يريد أن يعمل يف مهنة تدريس ادلادة مع ما ينشده ويتطلع إىل 
حتقيقو يف احلياة ، و إذا كان سلوك الفرد مرىون مبجموعة من القيم فان تلك القيم تعد أساس سلوكو ، ويوجد الكثَت من اإلفراد 

ال يفصحون بعناية واىتمام القيم اليت يعتنقوهنا ، وىذا ما قد يًتك صعوبة يف التعامل مع اآلخرين ، او قد يتأثر سلوكهم بعدم 
التناسق يف كثَت من مواقف احلياة سلتلفة ، وعلى ذالك فان العمل يف وظيفة تدريس الًتبية البدنية والرياضية يتطلب رلموعة من 

  (2)القيم اليت حياول ادلعلم اكتساهبا 

: صفات أستاذ التربية البدنية والرياضية /6-1

ان التدريس الفعال يف الًتبية البدنية والرياضية فهم األساليب التدريسية والعمل هبا يف سبيل أحداث التعليم ادلهاري ، وتنمية 
 واالرجتالية ويف ىذا السياق يعترب مدرس الًتبية البدنية العشوائيةعناصر األداء البدين بطريقة علمية ومنهجية وبعيدة كل البعد عن 

والرياضية الشخص الذي حيقق ادوار مثالية يف عالقتو بالطالب والثقافة واجملتمع وادلدرسة ورلال الًتبية البدنية والرياضية واجبة يف 
، ومن " ىو احًتايف التعليم : " يف تعريفو دلهام ادلعلم " مَتو"االتصال بالتعليم ومتابعة برامج الًتبية البدنية والرياضية ، حيث يقول 

 الًتبية البدنية والرياضية يتمثل يف التصور والتسيَت والتنظيم للوضعيات التعليمية اليت تسمح أستاذ نقول بان عمل أنىنا ديكن 
  (3 ).للطالب بالتعلم ، فهو يلعب دورا مهما يف حياة الطلبة وادلتعلمُت ، ويعترب ادلسؤول األول عن احملافظة عن صحتهم وحتسينها 

 ةيقصد هبا القدرات اليت تتيح للفرد االستمرار يف أداء مهام وأنشط: كفاءات أستاذ التربية البدنية والرياضية المهنية /6-2

أن إعداد األستاذ للمهمة جيب ان يهتم بو كمواطن مثقف ، ومريب قدير ومعلم ماىر  " شيندر"ختصصو بنجاح ، حيث يعتقد 

 : ومن الكفاءات ادلهنية اليت جيب على األستاذ التقيد هبا ىي . كقائد متخصص يف اجملال ادلهٍت الرياضي احملدد 

  تشجيع الطالب على شلارسة الرياضة 
  األعداد اجليد للدرس 
  القدرة على ربط اجزاء ادلناىج ببعضها البعض 
 القدرة على حل ادلشكالت 

 : يف تعترب احد اجلوانب األساسية يف العداد ادلهٍت ، وكذالك احد دعائم النجاح وتتمثل: الكفاءات الشخصية /6-2-1
                                                                                                                                                                                     

1
  www.geocites.com /aymdher/index 

2
الطبعة األولى ، القاهرة .في مواجهة نكسات العصر . محمد سعد زغلول ، مكارم حلمي ابو هرجة ،مناهج التربية البدنية والرياضية موجهة   

 33 ص2005. مركز المتاب للنشر .

3
 135، ص1996دار الفكر العربي .القاهرة . امين انور الخولي ، اصول التربية البدنية والرياضية المهنة واالداء البدني   
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  العدل يف اعطاء الدرجات والعالمات واالتصاف بادلرح. 
  (1 ).تفهم ميول وحاجات الطلبة وادلسامهة بقسط كبَت يف خلق عالقات اجتماعية بينهم  

: الكفاءات الجسمية /6-2-2

يقصد هبا دتتع االستاذ باللياقة البدنية الكافية ، وان يكون دائم النشاط ، وحسن ادلظو ، وسليم البنية، وعموما فادلعلم قدوة 
. لطالبو ، وعليو ان يكون يف مستوى ىذه القدوة 

: الكفاءات الخلقية والسلوكية 3-2-6  

لكي يؤثر االستاذ اجيابيا عند تدريس الًتبية البدنية والرياضية على الطلبة ، جيب ان تتوفر فيو خصائص تربز يف اوساط الطلبة 
 اليت واألىدافكالعاطفة والليونة معهم ، فال جيب ان يكون قاسيا عليهم لكي ال ينفروا منو ، وبالتايل سلبا على الدروس 

  (2 ).سطرىا 

:  الكفاءات العقلية والعلمية /6-2-4

جيب ان يكون على نصيب من العلم والذكاء ، وقادر على التحصيل السريع ومصدر للتجديد ، ونعٍت هبذا ان يكون كثَت 
االطالع إلمناء معارفو و ادلامو بادلادة و متطلعها على كل ما خيص الًتبية البدنية والرياضية ، تكون مهمتو سهلة ويكون 

 دوره كامال كمريب ليس عن طريق االصلاز والتحضَت األستاذ طالبو ، وىكذا يؤدي إفادةمردوده أفضل وبالتايل قدرتو على 
  (3).  ونضجو الفكري وادلعريف اإلنسانيةللدروس فحسب ، وامنا بسلوكو ومزاياه 

: طبيعة التربية البدنية والرياضية /7

: التربية البدنية والرياضية كنظام أكاديمي/7-1

حيًتف عدد كبَت من ادلختصُت يف رلاالت العمل الًتبوي البدين والرياضي ، وقد تنامت فروعو ورلاالتو بشكل كبَت ، وىي 
تعتمد على بنية ادلعرفة وعلومها ومباحثها وفنوهنا ، لتقدم ارفع مستوى من اخلدمة ادلهنية يف سلتلف رلاالت التخصص ادلهٍت  

:  التربية البدنية والرياضية كبرنامج /7-2

                                                           
1

 120مكارم حلمي ابو هرجة وآخرون ، مرجع سابق ، ص  

2
 160-161صالح عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  

3
 38 ، ص1985دار المعارف .مصر .محمود السباعي ، معلم الغد ودوره   
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وىو ادلنظور األقدم والذي ارتبط بالًتبية البدنية والرياضية ، والذي يعرب عن برامج األنشطة البدنية اليت تتيح الفرصة للطلبة 
لالشًتاك يف أنشطة بدنية وحركية ،منتقاة بعناية وتتابع منطقي عرب وسط تربوي منظم ينمي سلتلف جوانب الشخصية 

 .اإلنسانية 

:  التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات /8

حظيت مادة الًتبية البدنية والرياضية يف ظل التطور الًتبوي الشامل الذي تقوم بو وزارة الًتبية والتعليم بنصيب وافر من 
االىتمام والتحديث ، ويتجلى ذالك يف اعداد مناىج دراسية حديثة ، وتوفَت كافة مستلزمات تنفيذىا ، كادلالعب واألدوات 

واألجهزة الرياضية ، وتعليم وتطوير ادلدرسُت واالرتقاء مبستواىم ليقوموا بتنفيذىا على أحسن وجو ، ومن ىنا انبثقت فكرة 
. التعليم بنظام ادلقاربة بالكفاءات 

 مفهوم المقاربة بالكفاءات /8-1

داغوجيات اليت تبنتها الًتبية الوطنية ، وعلى أساسها مت بناء ادلناىج اجلديدة اليت شرع يف تطبيقها ابتداء من يتعد إحدى الب
وقررت وزارة الًتبية الوطنية تكوين نواة وطنية من ادلكونُت يف ىذا اجملال ، وذالك من ( 2004/ 2003 )السنة الدراسية

 (1 ).2007اكتوبر 22وادلؤرخ يف  (07-946)خالل النشور رقم 

:  تعريف بيداغوجيا المقاربة بالكفاءة/8-2

:  كلمة ذات اصل يوناين تتكون من مقطعُت : بيداغوجيا / 8-1-1

Peda : ، وتعٍت الطفل Gogie  : وتعٍت علم .

. أي كلمة بيداغوجيا تعٍت علم وفن تربية الطفل 

. وتعٍت علم أصول التدريس " Pedagogy"كما يطلق عليها باللغة االصلليزية 

ومعناه االقًتاب من احلقيقة ادلطلقة وليس الوصول إليها ، " Approche"يقابلها ادلصطلح الالتيٍت : المقاربة /8-2-2
الن ادلطلق الو النهائي يكون غَت زلدد يف ادلكان والزمان ، كما اهنا من جهة أخرى خطة عمل أو إسًتاتيجية  لتحقيق 

. ىدف ما

ويقصد هبا رلموع ادلعارف والقدرات وادلهارات ادلدرلة  "Lactescence" يقابلها يف اللغة االصلليزية: الكفاءة /2-3- 8
. وضعية  الدالة  والليت تسمح باصلاز  مهمة اورلموعة  من  ادلهام ذات 

                                                           
1

 .www.meducation.edu.dz 
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: خصائص  المقاربة  بالكفاءات / 8-3

. النظرة  ايل  احلياة  من  ادلنظور  العلمي * 

التخفيف  من زلتويات ادلواد الدراسية   * 

.. ربط  التعليم  بالواقع  واحلياة * 

 :مستويات  الكفاءة /8-4

  اإلجرائية  األىداف  اخلاصة،األىداف  العامة ،األىداف صلد الغاية ، :(التعليم باألهداف) المقاربة السابقة/8-4-1

 صلد  الغاية ، ادلرمى ، الكفاءة  اخلتامية ، اذلدف  اخلتامي  ادلندمج ،  :(التعليم  بالكفاءات)المقاربة  الجديدة /8-4-2
  جوانب  االختالف  بُت  ادلقاربتُت علي صعيد مستوى  الكفاءتُت  السابقتُت وإلبراز.الكفاءة القاعدية  ،اذلدف  التعليمي 

:             األيتنوضح   ذالك يف اجلدول  

 (1)يبُت  نقاط  االختالف  بُت  ادلقاربة  السابقة  واجلديدة : (01)     جدول  رقم 

المقاربة السابقة المقاربة الجديدة  
منطق التعليم والتعلم منطق التعليم والتكوين  

مبدأ االكتساب واألداء البسيط من اجل ادلشكالت  
االعتماد على كل الوضعيات البعيدة  االعتماد على وضعيات ذات داللة  

االىتمام بالنتيجة أمهية ادلسار تسبق أمهية النتيجة  
االىتمام بالعمل الفردي أوال مث اجلماعي االىتمام بالعمل الفردي واجلماعي معا  

ربط آيل وتراكمي  اإلدماج الفعلي واألفقي والعمود ادلتواصل  
أزلية اجلزاء  النظرة الشمولية والكلية  

االنطالق من الغَت االنطالق من الذات  
نتعلم لنعرف وننجز نتعلم لنتصرف  

االىتمام بادلعرفة  االىتمام بادلعرفة الفعلية  
 

 

 

 
                                                           

1
 14المفتشية العامة للتربية البدنية والرياضية ، مرجع سابق ، ص . 
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: خالصة الفصل 

 وقد ظهرت عدة ادلادة  واقع مناىج الًتبية البدنية والرياضة  يف اجلزائر لوجدنا قصورا كبَتا جدا يف تدريس ىذه إيللو نظرنا 
 نقاط الضعف وكيفية العالج للتخلص من ىذا القصور ،ومع ذالك مازال ىناك تدين يف مستوى إيلدراسات يف اآلونة األخَتة 

 البشرية وادلادية ادلتوفرة ،ورغم وجود كليات كثَتة ومعاىد لتكوين وختريج مدرسي ، ورغم كثرة اإلمكانياتتدريس ىذه ادلادة ،رغم 
  من ذالك وىوا ماأكثر النظرة دلنهج الًتبية البدنية والرياضة قدديا مل تتغَت ومازالت من ادلواد ادلكملة ،بل أن إالىذه ادلدارس 

. حيدث يف وقتنا احلايل للًتبية البدنية والرياضة 

 نظري ليتماشى مع االجتاىات ادلعاصرة للًتبية البدنية  والرياضة يف احلاضر إعداد إيل مدرس الًتبية البدنية والرياضة حيتاج أنكما 
 يضع ادلخططون دلناىج الًتبية البدنية والرياضة وزنا آلراء ادلوجهُت وادلدرسُت القائمُت علي التنفيذ إنوادلستقبل ، واحلل األمثل ىوا 

 .  يف الواقع  احلايل إمكانياهتم،ومبا يتناسب معا واجتاىاهتم ديكن حتقيقها طبقا دليول  الطالب اليت أىدافهممبا  حيقق  
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تمهيد 

الممارسة التعليمية : أوال

. تعريف ادلمارسة/ 1

. تعريف ادلمارسة التعليمية/ 2

. مراحل ادلمارسة التعليمية/ 3

. خصائص ومؤىالت ادلمارسة التعليمية/ 4

. العوامل ادلؤثرة على ادلمارسة التعليمية/ 5

الممارسة الرياضية : ثانيا

. تعريف ادلمارسة الرياضية/ 1

.  ادلمارسة الرياضيةأىداف/ 2

 اخلطوات احملفزة على ادلمارسة الرياضية / 3

.  وفوائد ادلمارسة الرياضيةأعلية/ 4

. حصة الًتبية البدنية وادلمارسة الرياضية / 5

. خالصة الفصل

 

 

 :الفصل الثانً 

 الممارسة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة
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:  تمهيد

 قد تكون نتيجة البيئة اليت سبارس فيها أو النشاط الرياضي، وأثناء الرياضية قبل األنشطة عن شلارسة األخطاء  ربدث 
 اليت تتالءم مع ىذه البيئة، ويكون ذلك نتيجة لطبيعة اجملتمع من النواحي االجتماعية والنظرية األلعابنوعية 

 1.والفكرية

 إن رلرد لعب كما وإهنا الًتبية البدنية والرياضة والنشاط البدين عبارة عن مضيعة للوقت إن األفرادوقد يفهم بعض 
 2. ال يدركون القيم الًتبوية لوأهنم حبيث خاطئمفهوم ىذا ادلصطلح يعترب مفهوم 

 ادلمارس لنشاطو داخل الصف مع األستاذ ىو أساسهاوالن العملية التعليمية ىي عملية تفاعل بني ادلعلم وادلتعلم، فان 
 التعليمية اليت يسعى لألىداف الطلبة، والتخطيط إجابات والتعليق على األسئلةطلبتو، بالشرح والتحضري وتوجيو 

 تعديل طرق التدريس إىل العملية التعليمية بصورة فعالة، كما يسعى إصلاح ادلناسبة من اجل األنشطةلتحقيقها، وتنفيذ 
 من رلرد شخص بالغ، فهو ادلوجو وادلرشد أكثر عالقتو مع الطلبة، وىذا ما غلعل من إلصلاحوتنويع الوسائل التعليمية 

. ومانح للعلم وادلعرفة

 التعليمية، وتناولنا فيو للممارسة خصصناه األول قسمني، القسم إىل وقد قسمنا فصلنا ىذا الذي تناولنا فيو ادلمارسة 
، مع وأظلاطها وأساليبها ادلمارسة التعليمية بتعريفها وذكر مراحلها، مع التطرق خلصائصها إىلتعريف ادلمارسة مث تطرقنا 

. التعريج على بعض قيمها والعوامل ادلؤثرة عليها

 الرياضية، وقد تناولنا فيو تعريف ادلمارسة الرياضية مث دراسة نفسية للممارسة القسم الثاين، فقد خصصناه أما
 يف، ووأعليتها ودوافعها وزلفزاهتا أىدافها إىل الرياضية كجزء مسهل لفهم عناصر الدراسة، مث انتقلنا لألنشطة للممارسني

.  لربزنا بعض ادلفاىيم اخلاطئة والشائعة عنها مع التعريف حبصة الًتبية البدنية والرياضة وكل ما يتعلق هبااألخري

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .49، ص 2004حسن احمد الشافعً،التحلٌل اإلحصائً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، اإلسكندرٌة دار الوفاء لدنٌا الطباعة،  
2

 اإلسكندرٌة، دار الوفاء 1حسن احمد الشافعً، سوزان احمد موسى، تطبٌقات مٌدانٌة للعالقة العامة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، ط 

 .15 ص2003لدنٌا الطباعة والنشر، 
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: الممارسة التعليمية: أوال

: تعريف الممارسة/ 1

 3.مارس العمل او ادلهنة- عاجلو وزاولو : األمرمارس، شلارسة، مارس = الممارسة : لغة/ 1-1

: اصطالحا/ 1-2

 التعليمية ادلتعددة ال كتساب سلتلف اخلربات، مثل تعليم الًتبية البدنية والرياضة األنشطة ىي مزاولة وشلارسة نوع من 
اليت تساعد على ادليل ضلو نشاط رياضي معني، وزلاولة التخصص فيو وادلواظبة على بذل اجلهد والتدرب لتحسني 

 4.ادلستوى، للوصول تدرغليا ال على ادلستويات الرياضية دون عوائق

: تعريف الممارسة التعليمية/ 2

 5. عملية التعليم والتعلم وتؤثر مباشرة على حدوث التعلمأثناء اليت ربدث األداء  ىي تلك 

ودور ادلعلم فيها غري زلدود من اجل سبكني طالب قادر على مواجهة احلياة وتطوراهتا، كما نفرض عليو امتالك ادلهارات 
 واخلصائص وتفاعلو معها، وىذا يؤثر يف عملية الًتبية والتعليم، حيث توجد عالقة واضحة ومتميزة واألساليبوالقدرات 

 6.بني امتالك ادلعلم ذلذه القدرات وفعاليتو يف التدريس

:  ىيأساسية بثالث مراحل أخرى عملية كأيسبر عملية ادلمارسة التعليمية : مراحل الممارسة التعليمية/ 3

: مرحلة التخطيط/ 3-1

 التعليمية، وػللل زلتوى ادلادة ادلدرسة ويدرس خصائصها وؼلطط ذلا األىداف  تسبق التدريس وفيها ػلدد ادلدرس 
:  رئيسية ىيأسئلة على ثالث باإلجابة والتخطيط ذلا، ويهتم إلعادهتابصفة عامة، ويف ىذا ادلستوى يسعى 

دلاذا ادرس؟ ماذا ادرس؟ من ادرس؟  

 اخلاصة بدروسو وفق ادلقاييس ادلتبعة، وبعد ذلك باختيار احملتويات الًتبوية أىدافو   فهو يقوم يف ىذه ادلرحلة بتحديد 
 يصمم يف ذىنو كيفية أن اليت يتضمنها احملتوى والوسائل التعليمية، وبالتايل ال  بد للمدرس ادلبادئادلالئمة، وربديد 

 التعليمية اخلاصة من دروسو، وفق ادلقاييس ادلتبعة وبعد ذلك اختيار احملتويات الًتبوية أىدافوسري الدرس، كما ػلدد 
ادلالئمة وطرق التدريس ادلناسبة مع مراعاة اخلصائص النفسية والعقالنية للطالب 

                                                           
3

 .83، ص 1978، بٌروت دار المعلمٌن للمالٌٌن، 2جبران مسعود، رائد الطالب، ط 
4

 .223، ص2004، مصر، مركز الكتاب للنشر، 1محمد حسن عالوي، مدخل فً علم النفس الرٌاضً، ط 
5

 .26،ص 1986محمد أمٌن المفتً،   
6

 .103، ص 2000محمود حسان سعد،  
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: مرحلة التنفيذ/ 3-2

 ادلدرس ىنا ويسعى يتقنها ادلتعلم من اجل العملية التعليمية بصورة فعالة ، أن  رلموعة من ادلمارسات اليت غلب 
 7.  وسيلة ادرس؟بأيكيف ادرس؟  :أساسيني على سؤالني لإلجابة

، أىدافو لنقل ادلعارف وربقيق أىدافووتضم ىذه ادلرحلة سريورة الدروس ومجلة العمليات اليت يقوم  هبا ادلعلم، وربقيق 
 الدرس، وال بد للمعلم ىنا من امتالك مجلة من ادلهارات ففي إلقاء التعليم اليت يتبعها ادلعلم يف إجراءات ربقيق إذن

. استخدام الوسائل التعليمية

: التقويم/ 3-3

 والتعليم ككل، التدريس ادلتعلم وتقومي عملية أداء التعليمية من خالل قيادة وتقومي األىداف  ؽلثل التقومي مدى ربقيق 
: أساسي عن سؤال لإلجابةويسعى ادلدرس 

 خدمة مثالية إلصدار اليت يتبعها ادلعلم اإلجراءات التعليمية؟ وتتصف ىذه ادلرحلة جبملة من األىدافما مدى ربقيق 
 8. التعليمية ونوع الوسائل ادلستخدمةلألىدافخبصوص طرق التدريس، وربديده 

: خصائص ومؤهالت الممارسة التعليمية/ 4

: المالحظة الدقيقة/ 4-1

 يكتفي ادلعلم بادلالحظة البسيطة إال هبا كل طالب، يتأثر للوقوف على طريقة اليت أحداث  دلا ػلدث يف الصف من 
 من كونو استجابة، فعندما يعرف ادلعلم أكثر، وان السلوك وأىدافو معرفة غايات الطالب إىل بل يصل األداءدلستوى 

.  لكل سلوك مغزىأن يدرك أىداف كل فعل لو إن

 لطلبتو معايش غلب ان يكون وإظلا اذا اعتمد على رلرد النقل والتلقني ال يكون ذا فائدة، األستاذ ىذا يعين ان عمل 
: متفاعال معهم حىت يستطيع ان يفسر التصرفات اليت تصدر منها، وذلك ان يكون

معلما مؤدبا متسازلا ؼلتلط مع طالبو، يسري دائما النقاش بينهم وبينو، وػلرك وعيهم ويغرس الثقة يف نفوسهم لتنمية * 
. تفكريىم

.  السلوكية ادلرغوب فيها، وسحب الغري مرغوبةاألظلاطغلب على ادلعلم ان يوفر اجلو الذي يتم فيو تنمية * 

                                                           
7

 .39، ص1994، باتنة عمار قرفً، 1عبد الرحمان بن برٌكة، تصنٌف طرائق التدرٌس، ط 
8

 .39عبد الرحمان بن برٌكة، مرجع سابق، ص 
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 متقابال لطالبو ويعترب مشكالهتم  اآلخرين، حساسا دلشاعروأفعالو أقوالو، حازما وصادقا يف أميناان يكون عادال * 
 9.مشكالتو

: التعاون/ 4-2

 الًتبوية مشًتكة، فاألىداف ادلعلمني لًتبية طالهبم على روح التعاون، إعداد  دبا ان الًتبية عملية تعاونية غلب 
ولتحقيقها البد من التحالف الًتبوية لتحقيق ادلشاريع اخلاصة هبا وتنفيذىا، وبذلك تكون حياهتم قدوة صاحلة يقتدي 

. هبا معلمو ادلستقبل

: الخبرة الواسعة/ 4-3

  البد للمعلم ان يكون ذا خربة واسعة، فكيف يستطيع ان يعمل على تنشئة كاملة ان مل يكن قد حظي بثقافة تشمل 
 10.سلتلف نواحي احلياة

:  الفهم والتفهم/ 4-4

  مدارسنا حباجة اىل معلمني يفهمون ادلتعلم الذي اخذ على عاتقهم امر تعليمو وتوجيهو، وىذا الفهم لو اثر بليغ يف 
 من حيث فوارقهم اإلنسانيةتنظيم ادلدارس ووضع ادلناىج ومعاملة ادلتعلم وطرق تعليمو، وذلك الحًتام شخصيتو 

.  ادلختلفةة العامة اليت نشاء عليها الطالب يف مراحل حياوادلبادئالفردية 

: الوعي االجتماعي/ 4-5

 تضاعف ألهنا اجلماعة اليت ؼلدمها، أحوال دبعرفة أحاط إذا إال معلم ان يتبني حاجات الطالب أييستطيع      ال
.  احمللية، وتعينو على القيام بواجبوواإلمكانياتفهمو لطالبو وتطلعو على ادلشاكل 

: القدرة على توجيه عملية التعلم/ 4-6

 يطرأ ىو تغري مستمر وإظلاان مفهوم التعلم اليوم سلتلف، فهو يف نظر ادلعلم احلديث ليس فقط حفظا واستظهارا،   
. على حياة ادلتعلم وسلوكو، نتيجة لتفاعلو مع البيئة اليت يعيش فيها

يعلم طالبو   الالكفء ادلهرة من ادلعلمني، وادلعلم إاليقدر على توجيهها    فالتعلم دبفهومو احلديث عملية شاقة ال
 11.بقدر ما يوجو تعلمهم

                                                           
9

 .81، ص2000، االردنـ دار الكندي،  2حسن عمر المنسً، ادراة الصفوف العلمٌة، ط 
10

-117، ص 2002فاٌز مراد دندش واخرون، دلٌل التربٌة العلمٌة واعداد المعلمٌن، االسكندرٌة، دار القضاء لدنٌا الطباع والنشر،  

119 . 
11

 .21فاٌز مراد دندش واخرون، مرجع سابق، ص 
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:  على الممارسة التعليميةالمؤثرةالعوامل / 5  

: الفروق الفردية بين الطالب/ 5-1

 من ادلمارسات بالنسبة أستاذ يكثر كل أن  الشك ان الطالب ؼلتلفون يف قدراهتم على التعلم، لذلك يستحسن 
للطالب الذين ؽلثلون ادلستويات الدنيا يف الصفوف الدراسية، وغلب ان ػلذر من تساوي شلارسات مجيع الطالب، الن 

ذلك يزيد من الفروق بينهم كما ان سرعة تعلم موضوع ما، تزيد بتنوع طرق شلارستو، وىنا تدخل قيمة الوسائل 
. السمعية البصرية يف عمليات التعلم الثانوي

: الدافعية/ 5-2

، وتشري وأسرع أفضل  ذلا دور ىام يف ادلمارسة التعليمية، فكلما كانت الدوافع مباشرة كانت شروط ادلمارسة التعليمية 
 12.الدافعية اىل ما يدفع الطالب اىل التعلم، وكلما كان الدافع قويا كلما كان التحصيل جيدا

: الممارسة الرياضية: ثانيا

: تعريف الممارسة الرياضية/ 1

  يرى الكثري من ادلربني الرياضيني وعلماء الرياضي، ان ادلمارسة الرياضية عامل ىام من عوامل الراحة االغلابية النشطة، 
كما تعترب من اىم العوامل اليت تعمل على االرتقاء بادلستوى الصحي والبدين، واكتساب القوام السليم اجليد واالرتقاء 

 13.بادلستوى الرياضي للفرد

وتعد التمارين الرياضية وسيلة ىامة من وسائل تشكيل وبناء اجلسم دبا يتناسب ومتطلبات حاجة الفرد اليها، وتلعب 
: التمارين دورا كبريا يف تنمية اللياقة البدنية والصحية جلميع االعمار، وتتمثل اىم عناصر اللياقة البدنية يف ما يلي

. ىي موىبة اصلاز االفعال احلركية يف اقصر زمن شلكن: السرعة

. 14.ىي ذباوز مقاومة خارجية او قوة معاكسة عن طريق اجلهد العضلي: القوة

 :ضية  الممارسة الرياأهداف/ 2

  ان مساعلة الًتبية البدنية والرياضة يف عالج االمراض يعترب مدخال جيدا من حيث ربسني احلالة الصحية للمريض، 
  اىل ما يتبع ذلك من زيادة يف معدل االنتاج وربسنيباإلضافة وزلاولة العودة بو اىل احلياة الطبيعية او االقًتاب منها، 

                                                           
12

 .309حسن عمر المنسً، مرجع سابق، ص 
13

 .150عطٌات محمد خطاب ، مرجع سابق، ص 
14

، عمان دار الشروق 1تمرٌن فً اللٌاقة البدنٌة لجمٌع االعمار، ط1700رٌسان خرٌٌط مجٌد، عبد الرحمان مصطفى االنصاري،  

 .7، ص2001للنشروالتوزٌع،  



 الرياضية و البدنية التربية الممارسة في                                       الثاني الفصل
 

20 
 

. االداء يف العمل، وتعويض اخلسارة االقتصادية النامجة عن اضافة الوقت بعيدا عن العمل بسبب ادلرض

 ادلمارسة الرياضية يف عصرنا احلايل، ظاىرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تستقطب اىتمام اجلميع، وذلك وأصبحت 
 15:، وتتمثل اعلية ادلمارسة الرياضية فيما يليأنواعهايف زمي اتسع دبختلف 

:  الجوانب النفسية/ 2-1

. ربقيق السعادة وادلتعة والًتويح عن الذات* 

. التعبري عن الذات واشباع ادليول اىل احلركة واللعب* 

 16.ربسني القدرة على االستجابة الذىنية* 

: الجوانب التربوية/ 2-2

. االرتقاء بسلوك الفرد والتعود على احًتام ادلواعيد* 

 17.اإلرادةتنمية قوة * 

: الجوانب البدنية/ 2-3

. تنمية اللياقة البدنية* 

. احلصول على االسًتخاء العضلي والعصيب* 

: الجوانب المهارية/ 2-4

. تنمية احلس احلركي واالرتقاء دبستوى ادلوىوبني* 

.  الرياضية ادلختلفةواأللعابتعليم ادلهارات احلركية * 

: الجوانب الصحية/ 2-5

.  القلب والدورة الدموية وغريىابأمراض اإلصابةتقليص فرص * 

 18.تنمية العادات الصحية ادلرغوب فيها* 

                                                           
15

 .23-22، مصر، مركز الكتاب للنشر، ص 1محمد حسن عالوي،  مدخل فً علم النفس الرٌاضً،، ط 
16

 www.pla.forum.topgoo.net/montada-f61 
17

 www.Udp.org.eg/php. 
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: الخطوات المحفزة على الممارسة الرياضية/ 3

 أعليتها   ىدفت معظم الدراسات اىل التعرف على دوافع ادلمارسة الرياضية واخلطوات احملفزة ذلا، وترقيتها تبعا لدرجة 
: كاأليتعند الطلبة وقد جاءت 

:  البدء ببطء/ 3-1

 شيوعا ىو البدء بربنامج رياضي او جهد عايل مع زلاولة التقدم بسرعة، ىذا ما يًتتب عنو ادلا يف األكرب لعل اخلطاء 
 مع ببطيء التقدم األفضل القلب، يدفع اىل االنقطاع عن شلارسة الرياضة، لذا من وإجهادادلفاصل وتعب العضالت، 

 19.الزيادة يف كثافة النشاط الرياضي بطريقة بطيئة

: الوقت المناسب/ 3-2

  غلب ربديد الوقت ادلناسب وادراجو على اجلدول وااللتزام بو، وينصح اخلرباء بان يكون يف الصباح الباكر وذلك 
. لشحن الطاقة والبدء بيوم نشيط

: اختيار نوع التمارين/3-3

 لتفادي األعذار وإغلاد  ان ادللل من االسباب الرئيسية اليت تدفع الناس اىل التوقف عن االستمرار يف التمارين الرياضية 
مزاولتها، فاذا وجدت صعوبة يف االختيار، ؽلكنك االشًتاك يف احد االندية الرياضية لفًتة مؤقتة هبدف التعرف على 

.  منهااألنسبانشطة عديدة ؽلكن ذبريبها واختيار 

: األهدافتحديد / 3-4

  غلب تسجيل اذلدف من التمرن كزيادة قوة العضالت او فقدان الوزن، ومهما كان اذلدف غلب تسجيلو واحملافظة 
. عليو

: ط المالئم لنمط المعيشةااختيار النش/ 3-5

  على ادلمارس للنشاط الرياضي ان ؼلتار نوع نشاطو حسب ظلط معيشتو، فاذا كان يفضل شلارسة الرياضة دبفرده، 
اخل واذا كان يفضل الرياضات اجلماعية، فيجب عليو ...ؽلكنو شلارسة رياضات فردية كاجلري، ادلشي، السباحة

.  اخلاصة هبااألنديةاالنضمام اىل 

                                                                                                                                                                      
18

 www.shattalarab.com/vb/new replay. 
19

، 2004، القاهرة، الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع 1اخالص محمد عبد الحفٌظ واخرون،  علم النفس الرٌاضً مبادىء تطبٌقات، ط 

 .124-123ص
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:  االلتزام/ 3-6

من ادلعروف ان ادلرء ػلتاج اىل ثالث اشهر ليكتسب عادة جديدة، فاذا كان قادرا على االلتزام دلدة ثالث اشهر يف 
 20.شلارسة النشاط الرياضي، فهذا يعين القدرة على ادلثابرة اىل مدى بعيد

: الصبر والمرونة/ 3-7

  قد تواجو ادلمارس  الرياضي  بعض ادلعوقات غالبا ما ذبعلو عاجزا عن اداء سبارين رياضية، لذا عليو ان يعدل يف 
. برنارلو الرياضي ولو دبعدل خفيف حىت يتعود عليو

: اهمية وفوائد الممارسة الرياضية/ 4

تؤكد االدلة العلمية على الدور االغلايب لالنتظام يف شلارسة النشاط البدين، ومالو من فوائد صحية ونفسية على البدن، 
 21.ويف ادلقابل ترتبط قلة احلركة والنشاط البدين دبخاطر االصابة بامراض الشرايني القلبية والسمنة ادلفرطة

 وتعترب ادلمارسة ادلنتظمة للنشاط البدين ضرورية خالل مراحل العمر ادلختلفة، فقد شهدت يف السنوات االخرية العديد 
من ادلؤشرات العلمية اليت تؤكد على اعلية شلارسة االنشطة الرياضية بالنسبة للصحة البدنية النفسية، ومن اىم الوثائق 

، عن طلبة من اخلرباء يف ادلركز القومي االمركي دلكافحة االمراض والوقاية 1995اليت صدرت يف ىذا الشان كانت عام 
، وركزت ىذه الوثيقة على اعلية شلارسة النشاط البدين ACSM واجلمعية االمريكية للطب الرياضي CDCمنو 

ادلوزع خالل  (قصري ادلدى)للوقاية من العديد من االمراض ادلرتبطة بنقص احلركة، كما تربز دور النشاط البدين ادلتقطع 
. اليوم وخاصة عند ادلراىقني

وؽلكن تقسيم فوائد االنتظام يف شلارسة النشاط البدين يف مرحلة ادلراىقة اىل فوائد حالية واخرى مستقبلية، فاحلالية 
: تتمثل يف

ربسني احلالة النفسية وخفض اعراض القلق والتوتر وتعزيز الثقة يف النفس، وخاصة للذين يعانون من صعوبات التعلم 
الوقاية من حاالت : ، اما الفوائد ادلستقبلية فتتمثل يف واألخالقية أاجتماعيةواطلفاض الثقة يف النفس وتطوير احلالة 

مرض القلب، الشرايني، السمنة، : عديد من االمراض اليت تظهر لدى البالغني بسبب قلة احلركة، تتضمن ىذه احلاالت
اخل ...االعراض ادلزمنة وغريىا

 22.التمارين اليومية سهلة التنفيذ وليست حباجة اىل قوة خارقة دلمارستها

                                                           
20

 www.rejeem.com/index.php. 
21

 www.bab.com/persons/full-articl. 
22

 www.bab.com/persons/full-articl. 
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: حصة التربية والممارسة الرياضية/ 8

   للرياضة ادلدرسية العديد من ادلداخل، سواء كان درس الًتبية البدنية والرياضة او نشاطا داخليا او خارجيا، هبدف 
. اكتساب الطالب العديد من ادلهارات احلركية وادلعارف وادلعلومات ادلرتبطة باالنشطة الرياضية وتنمية الصفات البدنية

  واذا تناولنا  درس الًتبية البدنية والرياضية بدراسة ربليلية صلد انو ال ؼلتلف على االطالق عن اي درس يف اي مادة 
دراسية اخرى فهو يعترب عينة صغرية من ادلنهاج، ويراعي االغراض العامة ادلرجوة من الربنامج الكلي، ومدتو االساسية 

. ساعتان اسبوعيا، دبعدل حصة واحدة يف االسبوع

  يبدا الدرس وفق اصول تربوية خاصة، زبتلف اساليبها وتتباين اغراضها، حيث تبدا بالسهل والبسيط من االنشطة 
ادلشوقة اليت تتماشى مع ميول الطلبة، واخلصائص اجلسمانية بغرض تنشيطهم وادخال السرور عليهم، واثارة البهجة 

وهتيئة التعطش احلركي، حىت ظلهد الثارة االنتباه والطموح الواعي لالداء، وىناك عدة اعتبارات مهمة، فيزويلوجية 
ونفسية وتربوية غلب ان توضع يف االعتبار بالنسبة للمقدمة واجلزء اخلتامي من الدرس،  ترتبط ببعضها وتوضح وظيفة 

. كل من ادلقدمة واجلزء اخلتامي

يبدا الدرس باالمحاء عن طريق ادخال مجيع اجزاء اجلسم يف احلركة، وخاصة ادلفاصل :  فمن الناحية الفيزيولوجية
والعضالت الكبرية، من اجل تنشيط الدورة الدموية واعداد االجهزة العضوية باجلسم دلواجهة احلمل، ويف اجلزء اخلتامي 

. ربدث التهدئة نفسيا وعضويا وعودة االجهزة احليوية باجلسم حلالتها الطبيعية بعد بذل اجملهود

ومن الناحية الًتبوية، يعترب اجلزء التمهيدي للدرس الالحق، مث يندرج يف الصعوبة حىت ينتهي باجلزء اخلتامي، حبيث 
 23.تكون مهداة ومشوقة، كما ان هناية الدرس فرصة لتقومي اداء الطلبة وتشجيعهم واثارة ادلشاعر
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،  1زٌنب علً عمر، غادة جالل عبد الحكٌم،  طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، االسس النظرٌة والتطبٌقات االنسانٌة علمٌة، ط 
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: خالصة الفصل

ان معرفة العاملني والفاعلني يف ميدان الًتبية يعترب من االمور ادلهمة اليت تساعد على تفهم افضل دلا ػلاولون ربقيقو،   
كما تعترب ادلرشد االمني خالل عملهم وخاصة بالنسبة دلدرسي الًتبية البدنية والرياضية، الن االىداف تساعدىم على 

. فهم دور الًتبية البدنية والرياضة وطريقة شلارستها وازباذ القرار فيها، ووضوح ىذه االىداف يعترب وضوحا ذاهتا

 ومن الواضح ان ىدف الًتبية البدنية والرياضة ىو تكوين قيادة ماىرة، وتسهيالت تتيح للفرد او اجلماعة الفرصة 
للعمل يف  ادلواقف الصحية جسمانيا وادلنشطة عقليا وادلقبولة اجتماعيا، ومن مث ؽلكن القول بان اذلدف ىو ناتج 

. مقصود، يوضع بطريقة سبكنو من مالحظة وقياس بلوغو

ويف الًتبية البدنية والرياضة غلب ان تكون االىداف متعلقة بصورة مباشرة بااداء البدين والنواحي ادلختلفة وادلتعلقة بتاثري 
ىذا االداء على حياة الطالب، وعموما غلب ان يتحقق جزء معني من االىداف والواجبات للممارسة التعليمية والًتبوية 

يف درس الًتبية البدنية والرياضة، وىذا يعين تنمية وتطوير الصفات البدينة وتطوير ادلهارات والقدرات احلركية، وكذلك 
. اكتساب الطلبة ادلعارف وادلعلومات الضرورية
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:تمهيد  

    لقد أصبحت ظاىرة الفراغ تدخل ضمن نسيج النظام االجتماعي اليت يتألف منها اجملتمع، كما بدا االىتمام بالًتفيو و الًتويج 
كأحد مظاىر السلوك احلضاري للفرد، لذا فقد تزايد االىتمام بالًتفيو و تعددت رلاالتو يف مواجهة الزيادة النامية لوقت الفراغ يف 

.اجملتمعات و زيادة الطلب على الًتفيو الستثمار الوقت  

... عصر التكنولوجيا، عصر القلق، عصر الفراغ، عصر الًتويج"     كما أن عصرنا أطلق عليو العديد من ادلسميات، و اليت أمهها 
لذا اىتمت الدول ادلتقدمة بالًتويج إلدراكها أنو يعد أفضل استثمار لوقت الفراغ، حيث توجد عالقة وثيقة بينو و بُت الًتويج، إذا 

.كلما زاد وقت الفراغ زادت احلاجة للًتفيو  

    و يف فصلنا ىذا تطرقنا بدورنا إىل موضوع الًتفيو لكن من منظوم خاص، حيث عاجلناه من ناحية تربوية من خالل عالقتو 
بالًتبية البدنية و الرياضية، و قد تناولنا يف األول مفهوم الًتفيو و الًتويج  و أوقاهتما، مع ذكر أمهية الًتفيو و إغراضو و رلاالتو، مث 

تطرقنا إىل عالقة كل من الًتفيو و الًتويج بالنظام التعليمي، إضافة لدورمها الًتبوي و دور اجملتمع ضلو تدعيمهما، مث تناولنا 
. عالقتهما بادلمارسة مع ذكر أىم مبادئهما، ويف األخَت تناولنا ضوابط الًتفيو يف اإلسالم  
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:مفهوم الترفيه و الترويج/ 1  

:تعرف الترفيه/ 1-1  

(   246جربان مسعود، مرجع سابق، ص ). 1ترفها، مبعٌت اسًتاح و تنعم–   ترفو :لغة/ 1-1-1  

".أصلو يدل على نعمة و سعة مطلب، و معناه الرفاىة يف العيش و الرفاىية": ابن فارس "يعرفو   

.، أي مًتفو و مسًتيح و متنعم، إذا الًتفيو يتضمن معاين الراحة و تنفيس الغم(ىو يف رفاىة العيش): يقال  

" Luxurious " ، و يطلق عليو باللغة االصلليزية   "Luxueux  و يطلق عليو باللغة الفرنسية 

.و تعٍت الًتف و البذخ  

:اصطالحا/ 1-1-2  

 )مها :      تعددت تعاريف ادلختصُت للًتفيو و تباينت باختالف نظرة من يقوم بتعريفو، و ديكن رصد تعريفُت دلدرستُت سلتلفتُت
(.22، ص 199أمحد عبد العزيز أبو مسك،   

.   تتصور الًتفيو على انو رعاية للنفس و إصالح و تطوير للحرية:المدرسة الكالسيكية-   
 تستعمل تعبَت الًتفيو لتصف النشاطات الًتفيهية ادلتعددة اليت ينجذب :مدرسة علماء االجتماع المعاصرين     - 

.  إليها الناس  
 

:تعريف الترويج/ 1-2  
: لغة/1-2-1  

يف اللغة حول معاين السعة و الفسحة و االنبساط، و إزالة التعب و ادلشقة،  و إدخال السرور على " روح"تدور كلمة 
.النفس، و االنتقال من حال غاىل آخر أكثر تشويقا منو و ضلو ذلك  

.   أي الًتويج عن النفس"  Recréation"  و يطلق على مصطلح الًتويج يف اللغة الفرنسية 

:اصطالحا/ 1-1-2  

   تباينت اآلراء حول مفهوم الًتويج و ذلك لعدم وجود تعريف زلدد لو، لذا سوف ضلاول عرض أىم اآلراء و التعريفات 
.للمهتمُت بدراسة مفهوم و أمهية الًتويج، حىت نتمكن من فهمو وفقا لالجتاىات ادلعاصرة يف اجملال الًتبوي  

Pétiller أنو من أوجو النشاط اليت دتارس يف وقت الفراغ و اليت خيتارىا الفرد بدافع شخصي  يعرفو -   

. دلمارستها، و يكون من نواجتها اكتسابو للعديد من القيم البدنية و اخللقية و االجتماعية وادلعرفية  
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Barbara bats & Kraus أنو نشاط و خربة و حالة انفعالية تطرأ على الفرد،     يعرفو كل -   

: الفرق بين الترفيه و الترويج/1-3  

الًتويج مصطلح عريب قدمي، يراد بو مزاولة فعل يريح النفس و حيدث ادلسرة و البهجة، و يدخل ادلرح و الفرح على النفس، و 
.يبعث على جتديد النشاط و العزدية و زيادة احلركة و تكثيف العمل و حتسُت اإلنتاج  

أما الًتفيو فهو مصطلح عريب قدمي كذلك، إال انو يتسم بطابع جديد و صفة احلداثة، ظهر بظهور الوسائل الًتوجيية و منجزات 
.احلضارة، و منتجات التسلية، و األلعاب و الًتويض و التنشيط، لذا أصبح الًتفيو يطلق على رلال ىام من رلاالت احلية ادلعاصرة  

يًتادفان و يتشاهبان و يتوافقان يف ادلعٌت، و ذلك حسب سياق الكالم  و مقاماتو، و إن كان  ( الًتفيو–الًتويج )و مصطلحا 
.بينهما فرق يف ادلعٌت فهو يفهم عن طريق سياق الكالم  

و الذي يهمنا يف ىذا الصدد، ىو اعتبار الًتفيو و الًتويج أمرا لغويا موحدا يدل على مضمون واحد،  و ىو مزاولة نشاط ىادف 
.و شلتع للفرد ديارسو اختياريا يف أوقات الفراغ  

:(الترويج)خصائص الترفيه / 2  

:للًتفيو خصائص دتيزه عن غَته من األنشطة األخرى، و من خالل دراستنا دلفهوم الًتفيو، تتضح أىم خصائصو يف العناصر التالية  

و ذلك يعٍت أن الًتفيو يعد نشاطا ىادفا، فهو يساىم يف تنمية و تطوير شخصية  الفرد من خالل شلارسة : نشاط بّناء* 
.األنشطة ادلختلفة  

حيث خيتار الفرد نشاطو وفقا لرغبتو و دوافعو، و ذلك  ال يعٍت إغفال التوجيو الًتبوي ضلو إرشاد الفرد : نشاط اختياري* 
.دلمارسة نوع من النشاط يتفق مع ميولو و دوافعو و حاجاتو،و استعداداتو و قدراتو و مستوى نضجو  

.أي جيلب السرور و ادلرح و السعادة إىل نفوس ادلمارسُت ألنشطتو، مع مراعاة عدم اإلضرار مبشاعر الغَت:  نشاط سارّة*  

.يتم يف الوقت الذي يتحرر من قيود العمل أو من قيود إي ارتباطات أو واجبات  و التزامات أخرى: يتم في وقت الفراغ*   

و ذلك من خالل إشباع الفرد ادلمارس ألنشطتو حلاجاتو النفسية، و ىذه األخَتة ال ديكن إشباع :  يحقق التوازن النفسي*
بعضها إال من خالل وقت الفراغ، كما أن شلارسة أنشطة الًتويح تؤدي إىل حتقيق االسًتخاء و الرضا النفسي، شلا حيقق لفرد 

.التوازن النفسي  
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:أهمية الترفيه و الترويج/ 3  

يكتسي أمهية كربى من خالل تنمية القوة اجلسمية و العقلية و اخللقية، و ىو ما أكده علماء االجتماع و الًتبية، حيث أكدت 
األحباث و الدراسات أن األطفال الذين لديهم اإلمكانات و الفرص للعب، تنمو عقوذلم منوا أكثر و أسرع من غَتىم، شلن مل تتح 

كما يعد الًتفيو مظهرا من مظاىر األنشطة اإلنسانية، و لو دور ىام يف حتقيق التوازن بُت العمل و الراحة، و لو . ذلم ىذه الفرص
:إسهامات يف حتقيق السعادة لإلنسان، و تتلخص أمهية الًتفيو فيما يلي  

.حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبَت اخلالق عن الذات-   

.تطوير الصحة البدنية و االنفعالية و العقلية للفرد-   

.توفَت حياة شخصية و عائلية زاخرة بالسعادة و االستقرار-   

.يساعد يف إبعاد الفرد عن التفكَت أو الوقوع يف اجلردية، خاصة يف عصرنا ىذا الذي أصبح وقت الفراغ إحدى صفاتو-   

كما أن للًتويج دور ىام يف إشباع حاجات الفرد و خاصة تلك اليت ال ديكن إشباعها من خالل العمل   أو  أثناء وقت االرتباط 
تسلسال " ماسلو"و الواجبات، و ذلك حىت ديكن حتقيق أو إعادة التوازن النفسي للفرد ادلمارس ألنشطة الًتويج، و قد بُت 

:للحاجات اإلنسانية يف مخسة مستويات و ذلك كما ىو موضح يف الشكل التايل  

 

 

 

 

 

"ماسلو"يوضح مستويات احلاجات اإلنسانية وفقا لتصنيف : (3)شكل رقم  

:أغراض الترفيه و الترويج/ 4  

أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية األنشطة الًتوجيية للفرد و اجملتمع، حىت أن بعضها ذىب بعيدا ليعترب الًتويج علما قائما 
.بذاتو، لو أسسو و مصادره و طرقو و إغراضو  

وقد أصبح الًتفيو يستخدم كوسيلة يف اجملتمعات ادلعاصرة للمحافظة على صحة اإلنسان، و ختفيف حدة القلق و التوتر ة العزلة 
نتيجة اعتماد اإلنسان الكلي على معطيات التقدم التكنولوجي، ضف إىل ذلك ادلمارسة الًتفيهية لألفراد تساعد على خلق جو 

:من التوجو االجيايب ضلو احلياة و البحث يف مكوناهتا من معارف و مهارات، و عليو فان للًتفيو أغراض أساسية ىي  

حاجات تحقيق 

 حاجات تقدير الذات الذات

 حاجــــات اجتمــاعـيــة

 حاجـــــــــات فيزيولوجـــيـــــــة

 حاجــــات األمــــان
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من ادلعروف أن النشاط البدين ىو لدافع احلركة و النشاط، كما يعترب أساس شلارسة ىذه األنشطة من طرف :  غرض حركي/4-1
.كافة األفراد، و يتضح بشكل كبَت من حيث أمهيتو يف مرحلة الطفولة  و الشباب، و يعترب الغرض احلركي أساس النشاط البدين  

تعترب مسة زلاولة االتصال باآلخرين من خالل استخدام الكلمة ادلكتوبة أو ادلنطوقة مسة دتييز : غرض االتصال باآلخرين/ 4-2
بُت البشر ككل، و أن القصص و الروايات و ادلناقشات اجلماعي و احملادثات و غَت ذلك، من األنشطة اليت تنمي و تشجع 

.الرغبة يف االتصال باآلخرين، إضافة لتبادل اآلراء حول األفكار و ادلعتقدات  

عادة ما تدفع الرغبة للمعرفة أو التعلم بالفرد اىل اىتمامات أخرى جديدة دتهد لزيادة معلوماتو يف رلال :  غرض تعليمي/4-3
.معُت من رلاالت ادلعرفة و العلوم  

دييل اإلنسان إىل الرغبة يف االبتكار و اإلبداع معتمدا على أحاسيسو         و عواطفو و انفعاالتو، : غرض في ابتكاري/ 4-4
.كما أنو يعتمد أيضا على نواحي التذوق واجلمال لديو، حيث أن األنشطة الًتفيهية حتسس الفرد بقدراتو و اكتشاف بعضها  

الرغبة يف أن يكون الفرد مع اآلخرين تعترب قوة جازلة لدى اإلنسان، و ذلك لكونو اجتماعي لطبعو، و : غرض اجتماعي/ 4-5
 . عاد ما يكون النشاط الًتفيهي قائم مع التعاون مع اآلخرين بصورة اجتماعية أو بشكل آخر

 :مجاالت الترفيه و الترويج/ 5

كل نشاط ترفيهي يندرج ضمن متطلبات األبعاد النفسية اليت تظهر من خالل احلاالت االنفعالية، : الترفيه النفسي/ 5-1
كالقلق و ادلزاجية أثناء شلارسة األنشطة الًتوجيية، فالًتفيو عادة ما يكون موجو للنفس، أي للتخفيف من االضطرابات النفسية اليت 

 .ديكن أن تواجو الفرد

ىو النشاط الًتوجيي الذي ديارسو اإلنسان، و يعتمد فيو على أي جزء من أجزاء اجلسم، سواء باحلركة أو : الترفيه البدني/ 5-2
 .االنتقال، و تكون طبيعتو حركية، أي أن ىذا النشاط موجو للجسم و أجهزتو احليوية

ىو اجملال الذي ينتج عن مشاركة الفرد يف النشاط الًتوجيي، مث يعود عليو بالنفع االقتصادي و العائد : الترفيه االقتصادي/ 5-3
 .ادلايل

يرتكز ىذا النوع على قدرات التفاعل و االندماج بُت األفراد، و على كيفية بناء العالقات االجتماعية : الترفيه االجتماعي/ 5-4
 (67 ص 2004أسامة كامل راتب ). داخل اجلماعة الواحدة

:أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في تعليم مهارات الترفيه/ 6  

:ىناك العديد من ادلبادئ اليت جيب مراعاهتا يف تعليم ادلهارات ادلختلفة ألوقات الفراغ و الًتويح، نذكر منها  



  الترفيه في التربية البدنية و الرياضية                                                  الفصل الثالث
 

31 
 

ضرورة مراعاة أن تتفق ادلهارات مع مستوى نضج ادلتعلم، و بالتايل مع مستوى استعداداتو  و قدراتو، ألن ادلمارس إن مل - 
.يكن قد وصل إىل مستوى النضج اجلسمي و العقلي الذي يتطلبو تعلم ادلهارة، فان عملية التعلم ال ديكن أن تنجح  

استثارة دوافع ادلمارسُت للتعلم، ألن ذلك سوف يؤدي إىل تفاعلهم مع ادلوقف التعليمي و إىل أن يكونوا اجيابيُت يف - 
.عملية التعلم، و بالتايل يتم التعلم بصورة أفضل  

ضرورة استخدام الوسائل التعليمية يف تقدمي ادلهارات الًتفيهية، و ذلك ألن استخدامها يف عرض   موضوعات التعلم - 
.يسهل من عملية ادلمارسة، إىل جانب أهنا تستثَت دوافع ادلمارسُت لتعلمها  

توجيو و إرشاد ادلمارسُت أثناء شلارستهم لألنشطة الًتفيهية، فادلقصود بادلمارسة ليس رلرد  تكرار ادلوقف التعليمي من غَت - 
.  ىدف، و إمنا ادلقصود هبا التكرار لغرض معُت  

االىتمام بالفروق الفردية بُت ادلمارسُت، إذ أنو من الصعب أن يوجد تشابو كامل بُت شخصُت، فلكل متعلم شخصيتو - 
.       اليت ختتلف عن شخصية اآلخر  

مراعاة أن التعلم يتأثر بادليول، و بالنسبة لألطفال تكون ميوذلم غَت ثابتة، أما ادلتقدمون يف السن فتكون ميوذلم أكثر - 
.ثباتا  

:ضوابط الترفيه في اإلسالم/ 7  

   إن موضوع اللهو و اللعب، أو الًتويح و الًتفيو، من ادلوضوعات احلية و ادلهمة اليت دخلت حياة الناس يف ىذا العصر بقوة، و 
يوسف القرضاوي، فقو اللغو و ). أمسوا يواجهون منها أصنافا و أوانا، منها الفردي و منها اجلماعي، منها الشعيب و الرمسي

( 2002الًتفيو،   

   و منها ما ىو جنس من الرياضات، و منها ما ديارس على مستوى فردي أو مجاعي، و منها ما ىو على مستوى اجلماىَت، و 
ما حكم الشرع يف ىذه األنواع كلها، و ادلمارسات ادلختلفة : الناس إزاء ىذه األصناف و األلوان من الًتفيو و الًتويج، يسألون

 باختالف األقطار و البيئات، و اختالف ادلذاىب    و الفلسفات و قبل ذلك اختالف الديانات و احلضارات؟ 

   و يعد الًتويح أحد النظم االجتماعية اليت يتأسس عليها اجملتمع، إذ يعد ضرورة من ضروريات احلياة،  و كذلك ضرورة 
اجتماعية تسهم يف بناء و تطوير شخصية الفرد، لذا حيرص الدين اإلسالمي على استثمار أوقات فراغ الفرد و حسن توزيع الوقت 

.بُت العبادة و العمل اجلاد و الًتفيو عن النفس  

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم : " أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: (رضي اهلل عنها)   و قد روى مسلم عن عائشة 
"القرآن على لسانو فلم يدر ما يقول فليضطجع  
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دخل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ادلسجد و حبل مشدود بُت ساريتُت : قال (رضي اهلل عنو)  و يف الصحيحُت عن أنس 
حلوه ليصل أحدكم نشاطو، فإذا كسل أو فًت : " لزينب تصلي، إذا كسلت أو فًتت أمسكت بو، فقال: فقالوا" ما ىذا؟: " فقال
."فلَتقد  

  فاإلسالم دين شامل، يشمل بُت خَتي الدنيا و اآلخرة، و يرعى شؤون ادلسلمُت بالطريقة اليت تتالئم مع ما حدده ذلم أو 
. كلفهم بو من أعمال و فرائض و واجبات  

الذين اختذوا دينهم ذلوا و لعبا و : "   و قد حذر اهلل سبحانو و تعاىل من إضاعة الوقت فيما ال يفيد، إذا قال يف كتابو العزيز
(51األعراف )" غرهتم احلياة الدنيا فاليوم ننساىم كما نسوا لقاء يومهم ىذا و ما كانوا بآياتنا جيحدون  

    و بذلك نرى أن الدين اإلسالمي ينظر إىل الًتفيو على أنو وسيلة و ليس غاية، فهو وسيلة تربوية و اجتماعية بقصد حتديد 
نشاط األفراد، و إدخال احليوية يف حياهتم، و تعد األنشطة الًتوجيية اليت ديارسها أفراد اجملتمع ظاىرة اجتماعية تتأثر كغَتىا من 

الظواىر االجتماعية األخرى بقيم اجملتمع  و ثقافتو و أفكاره و عاداتو، و من ىنا ال ديكننا أن نتعامل مع أنشطة وقت الفراغ يف 
1. أي رلتمع مبعزل عن ىذه اخلصوصيات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
www.maktaba.org/vb/show.php)  

1 (2002يوسف القرضاوي، مرجع سابق، )  

http://www.maktaba.org/vb/show.php
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:خالصة الفصل  

   على كل إنسان أن يعيش كل مرحلة من مراحل حياتو ملبيا ما تتطلبو من رغبات و دوافع للتمتع حبياتو من خالل األنشطة 
. .الًتفيهية ادلفيدة، و إذا جتاىل ىذا اجلانب فذلك ديثل خطورة كبَتة أثبتتها عدة دراسات  

   و البد أن نبُت أن الفراغ بيئة خصبة لالضلراف مضرة ألفراد اجملتمع و سلبية ذلم، و لعل عدم االىتمام جبانب الًتفيو و الًتويج 
يولد لدى البعض فراغا كبَتا جيعلهم يف دائرة الضياع واالستغالل، لذا يتوجب علينا العمل على تقدمي برامج و أنشطة تشغل وقت 

فراغ النشء لتنمية أفكارىم و أجسادىم،  و تلبية حاجاهتم النفسية، و بالتايل دتكينهم من إفراغ طاقاهتم عرب أنشطة مفيدة و 
.صحية  

مدى )   و تتأكد العالقة بُت التعليم و وقت الفراغ يف ضوء فكرة استمرار التعليم، أو يف ضوء التعلم ادلستمر أو الًتبية ادلستددية 
، اذ أن لكل مرحلة من مراحل العمر اىتماماهتا اخلاصة هبا شلا يقتضي توجيو النظام التعليمي للمتعلمُت و الطلبة لالستفادة (احلياة

.من أفضل الطرق الستثمار أوقات الفراغ  

   لذا فان للمهتمُت بأنشطة وقت الفراغ و الًتويح يف سلتلف مراحل التعليم دور ىام ضلو التأكيد على قيمة استمتاع ادلتعلمُت 
  .بتلك األنشطة و دورىا يف تنمية مهاراهتم و شخصياهتم
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 :تمهيد 

بعد ان تطرقنا للجانب النظري و فهمنا دلتغريات الدراسة و بعد تكوين خلفية نظرية عن ادلوضوع ادلراد دراستو سوف حناول يف 
فصلنا ىذا والذي جاء بعنوان عرض و ربليل و مناقشة نتائج الدراسة الذي قسمناه اىل جزأين وذلك حسب ما تقتضيو الذراسة 

و مناىج البحث اجلزء االول خاص باجراءات الدراسة و تناولنا يف االجراءات الالزمة و اليت تضم التعريف بادلنهج و حدود 
الدراسة و كيفية اختيارنا للعينات كما عرفنا االدوات ادلساعدة دلنهجنا ىذا و تطرقنا لالساليب االحصائية اليت عاجلنا هبا 

الفرضيات الدراسة اضافة جلمع البيانات و تفريغها و حصرىا يف رلاالت زمانينة و مكانية اما اجلزء الثاين فهو يتعلق بعرض و 
ربليل و مناقشة نتائج الدراسة و ذلك من خالل عرض و ربليل نتائج الفرضيتني مث ناقشة النتائج ادلتوصل اليها و بعد ذلك 

مناقشتها بالتحليل و التفصيل يف ضوء الدراسات السابقة و يف االخري ارفاقها بتوصيات و اقرتاحات ىي دبثابة حوصلة عامة دلا 
 .جاء يف الفصل 

 :المنهج المتبع / - 1

ميكن اعتبار كلمة منهج اهنا طريقة تصور و تنظيم البحث فادلنهج ينص على كيفية تصوير و زبطيط العمل حول موضوع دراسة 
 (1 )ما 

انا اختالف ادلناىج يعود اساسا الختالف ادلواضيع ادلتناولة قصد دراستها كما ان ربديد منهج ما يف اي حبث دون غريه يعود اىل 
طبيعة ادلوضوع الذي يتناولو الباحث بالدراسة فلكل موضوع منهج خاص بو لذل فاختيارنا دلنهج البحث مل يكن وليد الصذفة بل 
كان نتيجة دلا استسقيناه من اميدان حول واقع حصة الرتبية البدنية و الرياضية بني ادلمارسة و الرتفيو اي دلا يتطلبو موضوع الدراسة 

. 

ه ىو ادلنهج الوصفي ادلقارن و انطالقا من ادلعطيات ادلتحصل عليها ارتاينا بانو ادلنهج 1لذلك فادلنهج ادلتبع يف دراستنا ىذ
 .ادلناسب دلوضوع لدراسة 

 :مفهوم المنهج الوصفي / - 1-1

 (2)ىو طريقة من الطرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم مناجل الوصول اىل اغراض زلددة 

كما يعترب طريقة منتظمة لدراسة حقائق راىنة هبدف الكشف عن احلقائق و العالقات اليت تتصل هبا وكشف جوانبها و تفسريىا 
(3 

 :المنهج الوصفي المقارن /- 1-2
                                                           

موريس انجرز منهجية البحث العلمي في العلوم1   

73 ص 9995 عمار بوحوش محمد محمود االلدنبيان 2  

278 ص2001 احمد مصطفى ابو خاضر و اخرون 3  
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يعد من فروع النهج الوصفي االحصائي لكنو اليكتفي بوصف قضية ما بل يستخدم ادلعامل ادلستخلصة من مقارنة الكميات 
 (4)االحصائية فيما بينها و ذلك اعتمادا على طرق احصائية معينة 

 حدود الدراسة /- 2

 اعتمدت دراستنا على عينتني بشريتني سلتلفتني احدامها عشوائية منتظمة و سبثلت يف فئة تالميذ :المجال الشري /- 2-1
 اناث دبتوسط عمر حدد ب 330 ذور و 270منهم  ( تلميذ600= ن )من الطور الثانوي ببلدية اجللفة بلغ عدد افراد العينة 

 ( تلميذ5932= ن) من رلتمع اصلي  قدره  ( سنة 18)

                         
 التمثيل البياني لعينة الطلبة (04)شكل رقم                     2

كما اشتملت دراستنا على عينة ثابتة تتمثل يف اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للطور الثانوي ببلدية اجللفة و ىي عكس عينة 
التالميذ الهنا مقصودة و اختيارنا ذلذا النوع كان بصيغة امجالية و ىذا راجع حملدودية عذذ االساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور 

استاذا  24=ن )الثانوي اي صغر حجم اجملتمع االصلي و ىو ما اعطانا دافعية االختيار بطريقة قصدية بلغ عدد افراد ىذه العينة 
 كلهم ذكور 

                    

 التمثيل البياني لعينة اساتذة التربية البدنية و الرياضية  (05)شكل رقم  
                                                           

2
26 حسن احمد الشافعي مرجع سابق ص 4    

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

المجتمع األصلي العينة

العدد االجمالي 
للتالميذ

ذكور

0

5

10

15

20

25

المجتمع األصلي  العينة

عدد األساتذة
عدد األساتذة



37 
 

 يقوم ىذا النوع من العينات على اساس تصنيف اجملتمع االصلي اىل عذذ من الطبقات او :مفهوم العينة العشوائية المنتظمة 
 .الفئات ادلختلفة مع مالحظة ان كل طبقة من ىذه الطبقات ذبمعها خصائص سلتلفة  سبيزىا عن بقيةالطبقات االخرى 

 ىي عينة غري احتمالية تتاسس على مطابقة بيانات العينة لبيانات اجملتمع االصلي حيث يعتقد الباحث :مفهوم العينة المقصودة 
 (1)انا العينة اليت اختارىا سبثل اجملتمع االصلي سبثيال منوذجيا 

 : المجال المكاني / - 2-2

مت اجراء ىذه الدراسةيف ستة ثانويات ببلدية اجللفة من رلموع اثنا عشر ثانوية اي نصف العذذ الكلي و اليت اختريت عن قصد و 
 :فيما يلس الثانويات اليت مت اجراء دراستنا عليها 

 ثانوية طاىريي عبد الرمحان /-1

 ثانوية أول نوفمرب /- 5ثانوية النعيم النعيمي                              /-2

 ثانوية النجاح/- 6 ثانوية ابن االحرش السعيد/-3

 ثانوية ادلتقنة/- 4

 2017-04-01 اىل 2017-02-01 سبت الدراسة ادليدانية ابتداء من  تاريخ :المجال الزمني /- 2-3

 كل دراسة تقتضي استعمال ادوات ذبعل البيانات و النتائج ادلتوصل اليها منطقية وذات داللة علمية و :ادوات الدراسة /- 3
اتباعا دلناىج البحث الصحيحة فقد استعملنا بعض االدوات االحصائية الضرورية و اليت يتطلبها موضوع دراستنا و ىي مبينة 

 :كااليت 

 وىو من االدوات البحث الشائعة وىو رلموعة من االسئلة هتدف حملاولة مجع البيانات او ادلعلومات اليت :االستبيان /- 3-1
 :ترتبط دبوضوع دراستنا و يتكون االستبيان من اسئلة سبس و تعاجل الفرضيات ادلطروحة و ىي على انواع 

 و ىي عبارة عن اسئلة غري زلدودة و عينة الدراسة ذلا حرية االجابة دبا خيدم موضوع الدراسسة :االسئلة المفتوحة /- 3-1-1
 دون اخلروج عنو 

 و تكون فيها اجابات االفراد العينة وفق اجوبة زلددة وسلتارة من طرف الباحث و اغلب عباراهتا :اسئلة مغلقة /- 3-1-2
 (....نادرا - احيانا -دائما - ال-نعم )تتمثل يف 

 يف ىذا النوع تكون االسئلة نصفها مفتوح ونصفها مغلق و معضمها يكون بسؤال مغلق :اسئلة نصف مفتوحة /- 3-1-3
 .يليو سؤال مفتوح للتربير واو تعليل ادلوقف
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 : لقد قمنا بصياغة نوعني من االستبيان :نوع االستبيان المستخدم /- 3-2

 : وىو خاص بالتالميذ و قد اشتمل على زلورين اساسيني االستبيان االول/- 3-2-1

 يعاجل مدى االىتمام و التشجيع االسري لالبناء على الرياضة بصفة عامة و الرتبية البدنية و الرياضية بصفة :المحور االول 
 .خاصة من خالل توفري اللباس الرياضي و التجهيز و االطالع على العالمةاحملصل عليها يف ادلادة اضافة اىل اىتمام الطفل هبا 

يقيس و يعالج مدى اهتمام التلميذ بحصة التربية الدنية و الرياضية و معرفته لمفهومها و   :المحور الثاني
 .طريقة ممارسته لها و تصنيفها من حيث االهمية و الدور 

 : وىو خاص باالساتذة و قد اشتمل على زلورين اساسيني :االستبيان الثاني /- 3-2-2

 وىو يبحث يف مدى توفري الوسائل و التجهيزات الرياضية من قبل ادارات ادلؤسسة الرتبوية اضافة للمساحة :المحور االول 
الرياضية ادلخصصة للحصة و قيمتها من خالل احرتام مواقيتها و العدد ادلثايل للتالميذ يف القسم الدراسي الواحد حسب راي 

 االساتذة 

ويبحث يف فهم االستاذ الىداف الرتبية البدنية والرياضية و اسس تسيريه للحصة ودرجة الوصول اىل االىداف و  :المحور الثاني 
 مدى كفاية وقت احلصة و ادلعامل االنسب ذلا كما يتناول دور االستاذ و ادائو بشكل خاص 

و قبل الشروع يف توزيع االستبيان قمنا باالجراءات الالزمة اليت يتخذىا اي باحث يف دراستو من خالل قيامنا بتحديد احملاور 
 .الالزمة لالستبيان و ذلك يف ضوء الدراسات النظرية و ادلصادر و ادلراجع ادلتصلة دبوضوع دراستنا اضافة اىل االستعانة بادلختصني

 يف رلال الدراسة ادلراد مجع ادلعلومات و البيانات عنها 

وىو ما يعرف بصدق احملتوى وىو من االساليب الشائعة يف رلال الرتبية البدنية و الرياضية حيث : صدق االستبيان / - 3-3
يتم تطبيق ىذا النوع عندما يريد الباحث الستدالل على سالمة و صحة االستبيان ادلستخدم يف الدراسة اضافة للتاكد من انو 

 (2)يقيس فعال ما وضع من اجلو و خيدم فرضيات الدراسة 

كما يستخدم للتاكد من ووضوح االستبيان و مدى ربقيقو الغرض الذي وضع من أجلو و ذلك عن طريق عرضو على رلموعة 
 من اخلرباء و االساتذة ادلختصني يف رلال الدراسات بفروعها ادلختلفة 

حيث بعد وضعنا لالستبيان اخلاص بالدراسة قمنا بعرضو على رلموعة من احملكمني و الذين ىم اساتذة من اصحاب االختصاص 
و قد قمنا فيما بعد بتعديل بعض االجزاء منو مرة باحلذف و مرة بزيادة ما خيدم موضوع الدراسة وقد اخذ صيغة جديدة اكثر 
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ىل يقيس االختبار ما وضع : واقعية و موضوعية و مشولية و يتضح عامل الصدق يف قياس االستبيان باالجابة عن السؤال التايل 
  ؟3الجلو

يعترب ثاين العوامل او ادلعايري اذلامة جلودة االستبيان و ذقتو و معناه انو يعطي نفس النتائج اذا ما اعيذ : ثبات االستبيان /- 3-4
 .تطبيقو مرات متتالية بنفس الشروط بعد ايام من توزيعو

و بعد عرضو على احملكمني للتصديق عليو قمنا بتوزيعو على نفس العينتني اللتني قمنا باجراء الدؤاسة عليهما حيث عرضناه للمرة 
االوىل على رلموعة من فئة التالميذ و رلموعة من فئة االساتذة  و بعد اسبوع مت اسرتداده مث عاودنا عرضو على نفس العينة 

فالحظنا ان ىناك ارتباطا و تشاهبا يف درجة االجابة بني ادلرة االوىل و ادلرة الثانية مع وجود اختالف بسيط جدا بني نسبة االجابة 
 .الن الثابت التام نادر احلوث يف ميدان الرتبية البدنية و الرياضية 

 ويقصد بعامل الثبات ان يكون االستبيان على درجة عالية من الدقة و التقان فيما يزودنا دبعلومات و ىناك عدة طرق لقياس 
 ( 3)ثبات االستبيان و الطريقة االسهل و االدق ىي اليت استعملناىا يف دراستنا ىذه و ىي اعادة االختبار 

و ذلك الن رلال الرتبية البدنية و الرياضية يتعامل مع االنسان الذي تتغري حالتو الصحية و النفسية من وقت الخر و ىذه 
الظاىرة مسة من مسات االداء احلركي و ميزة من ميزاتو و العالقة بني الصدق و الثبات عالقة يف غاية االمهية فوسيلة القياس اليت 

على درجة عالية من الصذق جيب ان تكون ذات ثبات عايل اال ان الدرجة العالية من الثبات ال تؤدي بالضرورة اىل صدق مرتفع 
حيث ان نتائج وسيلة القياس قد تكون ثابتة اال اهنا ال تالئم الصفة ادلراد قياسها و بالتايل ال تصل اىل درجة الصدق مناسبة 

 4( 4)بالرغم من اهنا ذات ثبات عايل 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة /- 

استخدمنا يف دراستنا ىذه بعض االساليب و القوانني االحصائية ادلالئمة على ربليل و تفسري النتائج ادلتوصل اليها و تتمثل فيما 
 :يلي 

ىي احدى الطرق االحصائية اليت يتم بواسطتها اختصار البيانات الكبرية العدد حبيث تضل : التوزيعات التكرارية /- 4-1
البيانات زلتفظة خبصائصها دون ان تفقد شيئا منها و ىي طريقة فنية لتنظيم البيانات حيث ذبمع الدرجات اخلام ادلشاهبة او 

  .(ك)القيم الرقمية ادلتماثلة معا ورمزىا 

اعتمدنا يف استخراج النسب ادلئوية و ربليل ادلعطيات العددية على القاعدة الثالثية للنسب ادلئوية و ىي : النسب ادلئوية /- 4-2
 (% )عبارة عن داللة التكرار ات بالنسب ادلئوية 

                                                           
2
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𝟏𝟎𝟎 ∗ كالتكرارات    عدد 

نالعينة   عدد افراد 
=  النسبة ادلئوية

 %100أ              : و داللتها 

 (1)           ب              س ؟ 

 (2ك)اختبار /- 4-3

" احصاء الفرض العام " يعد ىذا االختبار من اكثر االختبارات االحصاء امهية النو يستخذم للعديد من االغراض لذا مسي ب 
و عندما يتم التعبري عن البيانات يف شكل  (50<ن  )ويستخدم ىذا النوع عندما تكون البيانات ماخوذة لعينات كبرية  

تكرارات أو نسب مئوية و حنن بدورنا اخرتنا ىذا االختبار لذقتو و قدرتو على على اثبات أو نفي الفروض بطريقة سهلة وبسيطة 

كباإلضافة الختيارنا لعينتني يف دراستنا ىذه و اختبار 
𝟐

 4: احملسوبة كالتايل 

 

ك
 ²] )التكرارات المتوقعة- تكرارات المشاهدة [ (مجموع  = 𝟐

 التكرارات المتوقعة                          

 % 5 بالنسبة لعينة التالميذ و % 1و قد استخدمنا ىذا االختبار الثبات صحة فرضيات الدراسة و ذلك عند مستوى الداللة -

كبالنسبة لعينة االساتذة و عند حساب قيمة 
كتتم مقارنتها ب  المحسوبة 𝟐

 :و ىناك احتمالني  المجدولة 𝟐

كاذا كانت: معنوية * 
كاكرب او تساوي  المحسوبة 𝟐

ك) المجدولة  𝟐
ك ≤م 𝟐

𝟐
 .ىذا يعين اناه ذات داللة احصائية (ج  

ك اذا كانت :غير معنوية * 
كاصغر من قيمة  المحسوبة 𝟐

ك) المجدولة  𝟐
ك >م 𝟐

𝟐
 . فهذا يعين اهنا غري دالة احصائيا (ج  

 :عرض و تحليل و مناقشة النتائج : ثانيا 

 : عرض و تحليل النتائج 

 : عرض و تحليل نتائج الفرضية االولى /- 1-1

 .يعتقد التالميذ ان حصة الرتبية البدنية و الرياضية حصة ترفيهية * 

                                                           
1
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 دور االسرة و المحيط في تشجيع على حصة التربية البدنية و الرياضية : المحور االول 

  ىل تشجعك اسرتك على شلارسة الرياضة اثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟:السؤال االول 

 . معرفة قيمة حصة الرتبية البدنية و الرياضية لدى االسر :الهدف من السؤال 

 







































































 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة زيان عاشور

 معهد التربية البدنية والرياضة

 استبيان موجه ألساتذة التربية البدنية والرياضة

 ....تحية طيبة وبعد:أستاذي الفاضل

في إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة ليسانس في التربية البدنية والرياضة والتي جاء 
 :موضوعها كاآلتي

 

 

نرجو منكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة هذا االستبيان ونحيطكم عمما أن هذا األخير 
ال يستخدم إال في البحث العممي،كما نأمل أن تكون إجابتكم في منتهى الصدق 

 .والصراحة، وذلك لخدمة لمعمم والبحث العممي

 :بيانات عامة

 

 

 

 

 

 -الطور الثانوي-واقع حصة التربية البدنية والرياضة بين الممارسة والترفيه 

 

 

 

 :...............................................................................ثانوية

 :.............................................................الشهادة المتحصل عليها

 :.........................................................................مدة التدريس

 .سنة:.........السن



 المحور األول

هل المساحة المخصصة لحصة التربية البدنية والرياضة في مؤسستكم كافية 1/
 لألداء؟

                               ال   نعم 

 هل توفر لك مؤسستك كافة الوسائل البيداغوجية الخاصة بالحصة ؟ 2/

                  نادرا                أحيانا  دائما 

 كيف تقيم حضور التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضة؟ 3/

    أكثر من بقية المواد   مثل بقية المواد  أقل من بقية المواد  

 إالم يرجع ذلك في رأيك ؟

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

 ما الهدف األساسي في رأيك من تقرير مادة التربية البدنية والرياضة في المنهاج 4/
 الدراسي؟

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

 هل ترى أن الوقت المخصص لممادة والمقدر بساعتين أسبوعيا كاف؟5/

              غير كاف          تقريبا  كافيا  

  ما هو المعامل األمثل الذي تراه مناسب لمادة التربية البدنية والرياضة؟6/

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

 



 هل تستعمل كافة الوسائل البيداغوجية واألدوات التربوية أثناء حصتك؟7/

                    ال       نعم  

  هل تراجع أجزاء ومقررات التربية البدنية؟ 8/

                   ال       نعم  

 إذا كان الجواب نعم، فمتى كان ذلك آخر مرة؟

  أكثر من سنتين      السنة الماضية   السنة الحالية

 

 المحور الثاني
  هل سبق وأن طمب منك منح وقت حصتك لتعويض مادة دراسية أخرى مكانها؟1/

                    ال      نعم  

 إذا كان الجواب نعم فهل كان ذلك يحدث؟

        نادرا             أحيانا    كثيرا  

هل سبق وأن طمبت من أستاذ مادة دراسية أخرى توقيت حصة لتعويض حصة 2/
 لك في التربية البدنية والرياضة ؟

    أبدا         نادرا     كثيرا 

  ما هي نظرتك الحقيقية لمتربية البدنية والرياضة؟3/

       مادة تكميمية      مادة أساسية  



  هل تسير حصتك عمى أساس أنها حصة تعميمية أو ترفيهية؟4/

                حصة ترفيهية    حصة تعميمية  

 هل تكمل جميع وحداتك التعميمية وبرامجك السنوية خالل العام الدراسي؟5/

      نادرا           أحيانا    دائما 

  ما هو عدد التالميذ الذي تراه مناسبا في القسم الدراسي الواحد؟6/

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

  هل يغمب عمى حصتك الطابع الترفيهي؟7/

         ال      نعم  

 لماذا برأيك ؟

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

  ما الشيء الذي يشدد التالميذ في رأيك لحصة التربية البدنية والرياضة؟8/

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