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   املتوسطالطور ختفيف حدة املشاكل االجتماعية لتالميذ 

  من منظور النشاط البدين الرياضي

  جامعة اجلياليل بونعامة  -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  منرود بشري .د

  3اجلزائرجامعة   -بن حديد يوسف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية . د

  جامعة اجلياليل بونعامة  -حممد معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ناصر . د

  :املستخلص

تعتري التلميذ يف مرحلة املتوسطة عدة عقبات خمتلفة تلعب باجتاهني خمتلفني على حسب تعامل 
نفسه  األسرة التربوية معها فقد تكون مرتكزا قويا تدفع بالتلميذ حنو مستقبل واعد يساهم يف بناء

وأسرته وجمتمعه وقد يكون العكس صحيح؛ وكون هذه العقبات املتمثلة يف املشاكل النفسية 
  . واالجتماعية كان لزاما التعامل معها بكل اهتمام وعناية وحبذر

وتساهم حصة التربية البدنية والرياضية من خالل براجمها املختلفة يف إعداد التلميذ كغريها من 
ختلفة حيث وبسبب اخلصوصيات اليت ختتص ا هذه األخرية واملتعلقة باجلانب املواد التعليمية امل

احلسي واحلركي والنفسي واالجتماعي وانطلق الباحث من هذه اخللفية للوقوف على املسامهة 
اليت تقدمها حصة التربية البدنية والرياضية للتلميذ كي ينشئ تنشئة نفسية سليمة ومتوازنة 

ل االجتماعية املختلفة؛ استخدمنا يف مجع املعلومات استمارة استبيانية متخطيا بذلك املشاك
  وقانون التناسب  2موجهة لعينة من األساتذة وعينة من التالميذ مت اختبار النتائج فيها باختبار كا

املشاكل   -. النشاط البدين الرياضي -.حصة التربية البدنية والرياضية: الكلمات الدالة
  االجتماعية

The abstract: 
    During middle school, the pupil faces different obstacles that affect two 
different directions according to how the educational family deals with them. 
These directions could be a strong basis which pushes the pupil to a brilliant 
future that allows him to contribute in constructing himself, his family and his 
society and vice versa is a probability because those obstacles present 
psychological and social problems, that’s why we should deal with them very 
carefully and closely. 
The lesson of the physical and sportive education contributes through its different 
programs in preparing the pupil like the other different educational materials do, 
and because of the features of this latter, which are related to the sensual, kinetic, 
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psychological and social aspect, the searcher started out from this background in 
order to examine the contribution which the physical and sportive education’s 
lesson affords to the pupil so that he arises right and balanced psychologically and 
socially surpassing the different social problems. We used in the collection of the 
information a questionnaire form directed to a sample of teachers and pupils 
where the results were tested using the Chi-Square test and the proportionality 
law. 
Key words: The lesson of the physical and sportive education- the physical and 
sportive activity- the social problems 

  :اإلشكالية .1

يتلقى التالميذ خالل هذه مرحلة املتوسطة جمموعة من املعارف على شكل دروس يف خمتلف 
املواد التعليمية من رياضيات وعلوم ولغة عربية، مما يتيح له الفرصة لتحقيق إنتماء أعمق إىل ثقافته 

ل املوالية كما تزوده األصلية وتنمية قدراته واستعداداته لالختبار التعليمي أو املهين يف املراح
  .باخلربات واملعارف املالئمة لسنه حىت يلم باملبادئ األساسية للثقافة والعلوم

ومن بني هذه اموعة الضخمة من مواد التدريس جند مادة التربية البدنية اليت تعترب كمادة  
لتربوية اليت تثري أكادميية كباقي املواد األخرى، واليت هي مبثابة اجلزء املتكامل من العملية ا

وتوافق اجلوانب البدنية واالجتماعية والوجدانية والعقلية والنفسية لشخصية الفرد بشكل مباشر، 
كما دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك وباعتبارها 

تية اليت تتمثل يف الثقة بالنفس، مؤشر للتغيري االجتماعي ألا حتتوي على عناصر من احلرية الذا
  .واإلبداع، ويف مشاعر السعادة وهذه امليزة متيزها عن باقي املواد األكادميية األخرى

وختضع مادة التربية البدنية والرياضية ملنهاج التربية البدنية والرياضية املوضوع من طرف القائمني 
ساعي هذا املنهاج إعطاء إمكانية ممارسة عليها كمادة تدريسية تربوية ذات طابع أكادميي ومن م

التربية البدنية والرياضية ميدانيا كمادة تعليمية تساهم يف بناء شخصية التلميذ وحتضريه حلياة 
مستقبلية أفضل، ومنهاج التربية البدنية هو الذي حيدد الكفاءات اليت ميكن أو جيب أن يكتسبها 

سة البيداغوجية واليت تتم عن طريق حتديث تكوين التلميذ، والذي مير حتما عرب طريقة املمار
األساتذة طبقا للمستجدات وإعادة النظر يف عالقتهم باملعرفة نفسها إضافة إىل يئة الظروف 
للتلميذ كي يتعلم بنفسه ويكتسب القدرة عل جتنيد معارفه يف امليدان كما يسعى املنهاج لبلوغ 

وتصرفات التلميذ عند مواجهته ملا يصادف من  كفاءات مبختلف مستوياا تظهر يف سلوكات
  .إشكاليات يف مساره الدراسي ويف حياته اليومية على حد السواء وهذا ما بين عليه املنهاج
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وإن رسالة التربية وفلسفتها بيداغوجيا تعتمد أساسا على األقطاب الثالثة، األستاذ، املتعلم، 
ئم عن عالقات جتعل العملية التربوية تتم مبهنية املنهاج، فشركاء العالقة التربوية يف حبث دا

  .واحترافية عالية
فأستاذ التربية البدنية والرياضية ال ميكنه ممارسة مهنته كمدرس إال بوجود التالميذ،           

فالتلميذ هو ذلك الشخص الذي مير بعدة مراحل ومستويات تعليمية بداية بالتعليم االبتدائي مث 
و مرحلة حبثنا مث الثانوي أي تنتهي مرحلة التلميذ ليصبح طالبا، وخالل هذه املتوسط والذي ه

املراحل التعليمية يكتسب معارف ومعلومات متكنه من التكيف مع املواقف احلياتية من خالل 
  .تنمية جوانبه النفسية واالجتماعية

السلوكية املقبولة والنمو االجتماعي ليس هو إال قدرة الفرد على اكتساب األمناط           
اجتماعيا وهي اليت تراعي القيم والعادات وأنظمة ومعايري وتقاليد اتمع الذي يعيش فيهـ، أي 
مبعىن قدرة الفرد على التكيف أو التطبع االجتماعي، أي أن الفرد يصبح قادرا على أن يعيش يف 

فسي فالشخصية املضطربة البيئة بسالم وإن منو اجلانب االجتماعي يتوقف على منو اجلانب الن
الواقعة  يف صراع تؤدي إىل التذبذب واحلساسية وعدم االستقرار وعدم االتزان، فالنمو النفسي 

  :يصاحبه النمو االجتماعي، ومن هذا الطرح لكل هذه التغريات يراودنا التساؤل التايل
من  ملتوسطاالطور ختفيف حدة املشاكل االجتماعية لتالميذ هل ميكن : التساؤل العام .2

  ؟ منظور النشاط البدين الرياضي

من  املتوسطالطور ختفيف حدة املشاكل االجتماعية لتالميذ ميكن   :الفرضية العامة  .3

  منظور النشاط البدين الرياضي

 :أهداف البحث .4

  إبراز مدى أمهية حصة التربية البدنية يف تنمية اجلانب االجتماعي للتلميذ �
  .البدنية والرياضية أسلوب جديد من أساليب التربية احلديثةالتركيز على أن حصة التربية  �
 إبراز العالقة االجيابية بني حصة التربية البدنية والرياضية والنمو النفسي املتوازن �

  
   :ضبط املفاهيم واملصطلحات .5
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هو تغيري سلوك الفرد كي ينسجم مع غريه من األفراد خاصة بابتداع التقاليد  :النمو االجتماعي
  .وع الالزم للجماعةواخلض

جمموعة التغريات اليت تطرأ على الفرد من ناحية تصرفاته وعالقاته مع : التعريف اإلجرائي
  .اآلخرين يف املواقف االجتماعية

  نظرا لطبيعة موضوعنا واملشكلة املدروسة فإننا نتبع املنهج الوصفي: املنهج املتبع يف البحث .6

  : عينة البحث وكيفية اختيارها .7

  .20وتتمثل يف أساتذة التربية البدنية والرياضية وعددهم  :لعينة األوىلأ ـــ ا

  تلميذ 200وتتمثل يف التالميذ وعددهم  :ب ــــ العينة الثانية

  :ضبط متغريات البحث .8

  حصة التربية البدنية والرياضية : املتغري املستقل 

  حدة املشاكل االجتماعية :املتغري التابع

  :جماالت البحث .9

  متوسطات بوالية املدية 10أُجري البحث يف    :ل املكاينـ اا
  املكان  إسم املؤسسة  الرقم
  بين سليمان  متوسطة العريب بن مهيدي  01
  بين سليمان  متوسطة العقيد عمريوش  02
  بوشراحيل  متوسطة هواري بومدين  03
  بوشراحيل  متوسطة عيسى ذياب  04
  بوشراحيل  متوسطة بريك حممد  05
  سيدي نعمان  عيدون رمضانمتوسطة   06
  سيدي نعمان  متوسطة قنتور أمحد  07
  سيدي نعمان  متوسطة بوعتو عبد القادر  08
  الربواقية  متوسطة قامسي الشريف  09
  الربواقية  متوسطة حسناوي عامر  10

  ، 2015أجري هذا البحث يف الفترة املمتدة من شهر ديسمرب إىل غاية شهر ماي  :اال الزماين
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متت الدراسة على عينة تتمثل يف أساتذة التربية البدنية والرياضية وتالميذ الطور : البشري اال
  .املتوسط يف والية املدية

  :الطرق واألدوات االحصائية املستعملة يف الدراسة  .10

 أدوات مجع املعلومات

بدنية والرياضية لقد وجهنا جمموعة إستبانات موعة من أساتذة التربية ال :االستمارة االستبيانية
والتالميذ الذين يدرسون باملتوسطات وذلك لتحقيق أغراض الدراسة وجتسيد الفرضيات تطبيقيا 

  .باعتبارهم عنصر الدراسة احملوري
  :اعداد استمارة االستبيان

قمنا بصياغة استمارة االستبيان ووضع األسئلة يف قالب علمي ومنهجي حىت جيلب انتباه الباحثني 
اإلجابة بوضع االستمارة يف حجمها املقبول وخبط واضح ومفهوم، واستخالص  وحيفزهم على

أسئلة موجهة ألساتذة ) 6(بعض املعلومات العامة عن الباحثني، وتتضمن االستمارة االستبيانية 
متوسطات ) 10(أسئلة موجهة لتالميذ املتوسطات موزعني على ) 6(التربية البدنية والرياضية و

  لوالية املدية، 
  :الطرق االحصائية

   "k²"اختبار مربع كاي - قانون التناسب    

  حتليل ومناقشة نتائج 

  ) 06 -  01(يضم األسئلة من: حتليل ومناقشة نتائج االستبيان اخلاص باألساتذة -1

أثناء حصة التربية البدنية والرياضية هل تالحظون عنصر التعاون فيما بني : )01(السؤال رقم
  التالميذ؟

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف حتقيق التعاون بني : السؤال الغرض من
  .التالميذ
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تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 01(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

والرياضية تساهم وبشكل كبري يف  ةمن األساتذة يؤكدون أن حصة التربية البدني %90نسبة
من األساتذة يرون أنه أحيانا ما يتحقق التعاون بني  %10التعاون بني التالميذ، ونسبةحتقيق 

  .التالميذ من خالل حصة التربية البدنية والرياضية

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
ادولة اليت قيمتها  ²وهي أكرب من قيمة كا 29,22احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن قيمة كا

  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية  5,99

من جراء املواقف الصعبة واملعقدة اليت تطرحها حصة التربية ): 01(تفسري نتائج اجلدول رقم
لتفاعالت اليت حتدث البدنية والرياضية واللعب اجلماعي من خالل األنشطة اجلماعية وخمتلف ا

للتالميذ خالل احلصة تساهم يف عمل التالميذ على مساعدة بعضهم البعض، كل هذه العوامل 
  . تساهم يف خلق روح اجلماعة اليت تبىن على أساس التعاون

هل يسمح املنهاج اجلديد اخلاص بتدريس الكفاءات يف حتقيق نتائج إجيابية  ):02(السؤال رقم
  جتماعي؟فيما خيص النمو اال

معرفة مدى إسهام املنهاج اجلديد يف حتقيق نتائج إجيابية فيما يتعلق بنمو : الغرض من السؤال
  .اجلانب االجتماعي
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مناقشة نتائج اجلدول أن  تبني لنا من خالل): 02(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

يق النمو االجتماعي ، ونسبة من األساتذة يرون أن املنهاج اجلديد ال يساهم يف حتق %50نسبة 
من األساتذة يرون أنه أحيانا ما يساهم املنهاج اجلديد يف حتقيق النمو االجتماعي، يف حني  45%
من األساتذة يؤكدون على أن املنهاج اجلديد يساهم بدرجة كبرية يف حتقيق النمو % 05نسبة 

  .االجتماعي
املمثلة يف اجلدول  ²الستبيان عن طريق كاومن خالل املعاجلة اإلحصائية ل: القرار اإلحصائي

ادولة اليت قيمتها  ²وهي أكرب من قيمة كا 7,30احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن قيمة كا
  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية   5,99

ختلفة وفسح اال إن تعامل التلميذ مع أسلوب حل املواقف امل): 02(تفسري نتائج اجلدول رقم
لالبتكار واالبداع وتوطيد عالقة التلميذ باألستاذ أسلوب يساعد التلميذ على النضج والنمو 

  .مبختلف اجلوانب وبالتايل النمو االجتماعي
 ما نوع الرياضة اليت تراها مناسبة أكثر لتالميذ الرابعة املتوسط؟  ):03(السؤال رقم

  .ليت تناسب أكثر تالميذ الرابعة متوسطمعرفة الرياضة ا :الغرض من السؤال
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تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 03(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم
من األساتذة يؤكدون أن الرياضة املناسبة لتالميذ الرابعة متوسط هي الرياضات  %85نسبة 

من األساتذة  %15بينما تأيت نسبة اجلماعية ألا تكسب التلميذ روح اجلماعة وحب التعاون، 
عكس ذلك إذ يرون أن الرياضة املناسبة لتالميذ الرابعة متوسط هي الرياضة الفردية ألا تعلم 

  .التلميذ االعتماد على نفسه والتعلم السريع للمهارات

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
  3,84ادولة اليت قيمتها  ²وهي أكرب من قيمة كا 9,8احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن قيمة كا
  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  1عند درجة احلرية 

إن طبيعة وشخصية التلميذ يف املرحلة املتوسطة تتطلب الكثري ): 03(تفسري نتائج اجلدول رقم
فيه وهو يف هذه املرحلة على أهبة االستعداد لالستفادة من خمتلف من اللعب والترويح والتر

اخلربات واملعارف والتجارب فهو بعدما كان يف حمصورا يف مرحلة التعليم االبتدائي أصبح اآلن 
بإمكانه االحتكاك باآلخرين واالكتساب من خربام فاأللعاب اجلماعية توفر له هذا اجلو لذا 

الرياضات اجلماعية أكثر قصد ادماجه يف اجلماعة لكسب أكرب قدر من  وجب توجيه التالميذ إىل
  .املعارف وبالتاي املسامهة يف منوه الفكري واالجتماعي

  هل ترى أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التلميذ على التفاعل مع؟ ):04(السؤال رقم

لرياضية على عنصر التفاعل لدى معرفة مدى تأثري حصة التربية البدنية وا: اهلدف من السؤال
  . التالميذ

  
تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 04(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

من األساتذة يؤكدون على أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التلميذ يف  %60نسبة 



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

127 
 

تذة يرون أن حصة التربية البدنية من األسا %35التفاعل مع أصدقائه بدرجة كبرية، ونسبة 
والرياضية تساعد التلميذ على التفاعل مع حميطه املدرسي ككل مبا فيه اإلداريني والعمال 

من األساتذة يرون التربية البدنية والرياضية تساعد التلميذ على التفاعل % 5األخرين، و نسبة 
  .مع أساتذته

 ²جند أن قيمة كا ²ية لالستبيان عن طريق كامن خالل املعاجلة اإلحصائ: القرار اإلحصائي
ومستوى  2عند درجة احلرية  5,99ادولة و قيمتها  ²أكرب من كا 9,10احملسوبة واليت هي 

  . إذن فهو دال إحصائيا 0,05الداللة 
إن االنسان بطبعه اجتماعيا حيب األلفة ويبغض العزلة واالنفراد ): 04(تفسري نتائج اجلدول رقم

طة االخرين الكتساب أفكار وعادات وهذا جيعله خيوض العديد من التجارب اليت تنري وحيب خمال
له درب املستقبل، فحصة التربية البدنية والرياضية توفر اجلو املالئم الذي يكسبه االحتكاك 

اخل، فتفاعله يكون بدرجة ...والتفاعل مع حميطه املدرسي من تالميذ وأساتذة والطاقم االداري 
  .من ميضي معهم وقتا أكثر ويكون مرتاحا هلم أكرب مع

كيف تقدر نسبة اإلدماج االجتماعي للتالميذ خالل ممارستهم حلصة التربية  ):05(السؤال رقم
  البدنية والرياضية؟

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف حتقيق اإلدماج : اهلدف من السؤال
  .االجتماعي لدى التالميذ

  
تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 05(حتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقمعرض و
من األساتذة يؤكدون أن حصة التربية البدنية والرياضية تساهم وبشكل كبري جدا يف  %60نسبة
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اعي من األساتذة يرون أن نسبة االدماج االجتم% 40اإلدماج االجتماعي للتالميذ، ونسبة
  . للتالميذ متوسطة خالل حصة التربية البدنية والرياضية

احملسوبة اليت  ²جند أن كا ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية املمثلة عن طريق كا: القرار اإلحصائي
ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية  5,99ادولة اليت قيمتها  ²أكرب من كا 11,20تساوي
  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05

ال ميكن ألي شخص مهما كانت صفاته وقدراته ومهما كانت ): 05(فسري نتائج اجلدول رقمت
حالته النفسية والبدنية واالجتماعية أن يعيش منعزال عن جمتمعه بعيدا عن االختالط واالندماج 
ومعايشة اآلخرين، لذا وجب على التلميذ بصفة خاصة االندماج يف اتمع باستغالل كل الفرص 

حة أمامه، منها حصة التربية البدنية والرياضية اليت جند أا تساعده على االندماج وسط املتا
  .اجلماعة من خالل ممارسة خمتلف االلعاب اجلماعية والفردية

هل تزيد سرعة اكتساب أصدقاء وصديقات جدد خالل حصة التربية البدنية  ):06(السؤال رقم
  والرياضية؟

إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف اكتساب التالميذ  معرفة مدى: اهلدف من السؤال
  .ألصدقاء جدد

  
تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 06(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

من األساتذة يؤكدون أن حصة التربية البدنية والرياضية تساهم وبشكل كبري جدا  %100نسبة
  .صدقاء وصديقات جدد باعتبارها فضاء لالحتكاك والتعارفيف اكتساب التالميذ أل
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املمثلة يف اجلدول جند  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
 5,99ادولة اليت قيمتها  ²وهي  أكرب من قيمة كا 40,03احملسوبة اليت تساوي ²أن قيمة كا

  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05لة ومستوى الدال 2عند درجة احلرية 
التلميذ يف حياته يؤثر ويتأثر مبن حوله من بين جنسه سواء ): 06(تفسري نتائج اجلدول رقم

كانوا أقارب أو أصدقاء أو زمالء دراسة وكلما اتسع جمال تعامله مع اآلخرين زاد اكتسابه 
لميذ أصدقاء وصديقات ألصدقاء جدد، ومن خالل حصة التربية البدنية والرياضية يكتسب الت

جدد نظرا للتعامالت املتكررة بينهم كوم يصبون إىل هدف واحد ويلتقون يف نفس احمليط وهو 
  .املتوسطة

  )12 - 07(يضم األسئلة من: حتليل ومناقشة نتائج االستبيان اخلاص بالتالميذ -2

  ؟.هل تساعدك حصة التربية البدنية والرياضية يف اكتساب ):07(السؤال رقم

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف اكتساب التلميذ لزمالء : اهلدف من السؤال
   .وزميالت جدد

  
تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن ): 07(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

دهم يف اكتساب من التالميذ يعتربون أن حصة التربية البدنية والرياضية تساع %63,33نسبة 
من التالميذ يرون أن حصة التربية البدنية % 37,66زمالء وزميالت جدد، يف حني أن نسبة 

   .والرياضية تساعدهم على التوافق مع زمالئهم
احملسوبة  ²جند أن كا ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي

ومستوى  1عند درجة احلرية  3,84دولة اليت تساوي ا ²وهي أكرب من كا 4,26تساوي 
  . إذن فهو دال إحصائيا 0,05الداللة 
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البد ألي شخص أن يعمل جاهدا كي يكسب لنفسه أصدقاء  ):07(تفسري نتائج اجلدول رقم
أو زمالء كي يتقاسم معهم أحزانه وأفراحه وملساعدته يف حل مشاكله والعقبات اليت تصادفه 

اليومية، ومن خالل حصة التربية البدنية والرياضية يكتسب التلميذ أصدقاء خال قضاء حوائجه 
وصديقات جدد نظرا للتعامالت املتكررة بينهم كوم يف مرحلة واحدة وجمال واحد وهو طلب 

  .العلم وينتمون كذلك إىل نفس املؤسسة

  ؟.هل تساعدك حصة التربية البدنية والرياضية على ): 08(السؤال رقم

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف حتلي التلميذ بالروح : من السؤالالغرض 

  . الرياضية

  
  ):08(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

من التالميذ يرون أن حصة التربية %83,33تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن نسبة  
من التالميذ % 16,66ح الرياضية، يف حني نسبةالبدنية والرياضية تكسبهم التحلي بالرو

   .يعتربون أن حصة التربية البدنية والرياضية جتعلهم حيترمون القوانني

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
 3,84دولة اليت تساوي ا ²وهي أكرب من قيمة كا 26,66احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن كا
  .إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  1عند درجة احلرية 

من خالل املنافسات اليت تقام يف إطار الرياضة املدرسية بني ): 08(تفسري نتائج اجلدول رقم
خمتلف األطوار ومبشاركة كلى اجلنسني واليت دف إىل خلق روح التعاون والتحلي بالروح 

  .الرياضية
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هل تكسبك املباريات اليت ختوضها من خالل حصة التربية البدنية والرياضية ): 09(السؤال رقم
  حب املنافسة الشريفة؟

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف اكتساب التلميذ حب : اهلدف من السؤال
  .خوض املنافسة بشرف

  
ني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن تب: )09(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

من التالميذ يعتربون أن حصة التربية البدنية والرياضية تكسبهم ثقافة خوض  %86,66نسبة 
من التالميذ يعتربون أنه أحيانا ما تساهم حصة التربية البدنية % 13,33املنافسة الشريفة، ونسبة 

  . شرفوالرياضية يف تعلمهم خلوض املنافسات الرياضية ب

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
 5,99ادولة اليت تساوي  ²وهي أكرب من قيمة كا 78,4احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن كا
  . إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية 

لكل لعبة قوانني تسريها فيجب على التالميذ احترام هذه ): 09(تفسري نتائج اجلدول رقم
القواعد خالل ممارستهم ملختلف األنشطة واأللعاب الرياضية من خالل املنافسات اليت تقام داخل 
املؤسسات التربوية هذه يسهم يف جعل التلميذ خيوض املنافسة بكل محاس وشجاعة وشفافية 

  .يعة للفوزدون أن يلجأ إىل االحتيال واخلد

  هل متارس حصة التربية البدنية والرياضية من أجل؟ ):10(السؤال رقم

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف التقليل من حدة : الغرض من السؤال
   .املشاكل لدى التالميذ
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ول أن تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلد): 10(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم

من التالميذ يؤكدون أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعدهم يف التقليل من % 71,66نسبة 
من التالميذ يرون أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعدهم % 16,66حدة مشاكلهم، ونسبة

من التالميذ يرون أن حصة التربية و البدنية % 11,66يف التخلص من الضغوط، ونسبة 
  . اضية تساعدهم يف اكتساب مكانة بني زمالئهموالري

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
 5,99ادولة اليت تساوي  ²وهي أكرب من قيمة كا 39,9احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن كا
  .دال إحصائيا إذن فهو 0,05ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية 

تعترب التربية البدنية فضاء للترفيه والتنفيس واكتساب اخلربات ): 10(تفسري نتائج اجلدول رقم
اة املواقف الصعبة فالتلميذ يتناسى املشاكل اليت كانت لديه قبل املمارسة نظرا للجو السائد 

والتحفيز الذي يتلقاه من أثناء املمارسة من فرح وجة جراء الفوز على الزميل وكذا الثناء 
  .األستاذ

هل جتعلك حصة التربية البدنية والرياضية تتصف بالعدل وهذا من خالل ): 11(السؤال رقم
  اخلضوع لنفس القوانني؟

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف تنمية صفة العدل لدى : اهلدف من السؤال
  .التلميذ
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تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن   ):11(اإلحصائي رقم عرض وحتليل نتائج اجلدول 

من التالميذ يؤكدون أن حصة التربية البدنية والرياضية تنمي لديهم صفة العدل %80نسبة 
من التالميذ يعتربون أن حصة التربية البدنية والرياضية أحيانا ما % 20واإلنصاف، يف حني نسبة
   .جتعلهم يتصفون ذه الصفة

املمثلة يف اجلدول  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
 5,99ادولة اليت تساوي  ²وهي أكرب من قيمة كا 62,4احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن كا
  . إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  2عند درجة احلرية 

من خالل مجيع فرص التعلم اليت مينحها األستاذ للتالميذ ): 11(تفسري نتائج اجلدول رقم
بصورة متساوية وكذا من خالل اخلضوع لنفس القوانني وأداء نفس التمارين واستعمال نفس 
الوسائل، هذا كله يعلم التلميذ العدل واالنصاف ومعاملة االخرين بنفس ما يعاملونه به من 

  .احترام ومودة

  ؟.األلعاب اجلماعية خالل حصة التربية البدنية والرياضيةهل تكسبك ): 12(السؤال رقم

معرفة مدى إسهام حصة التربية البدنية والرياضية يف تنمية صفة التعاون : اهلدف من السؤال
  .لدى التالميذ
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تبني لنا من خالل مناقشة نتائج اجلدول أن : )12(عرض وحتليل نتائج اجلدول اإلحصائي رقم
ميذ ميارسون حصة التربية البدنية والرياضية ألا تعلمهم التعاون ، من التال %66,66نسبة 
من التالميذ ميارسون حصة التربية البدنية والرياضية ألا جتعلهم حيبون % 33,33ونسبة 

   .اجلماعة واالبتعاد عن الذاتية
اجلدول املمثلة يف  ²ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا: القرار اإلحصائي
عند  5,99ادولة اليت تساوي  ²وهي أكرب من قيمة كا 40احملسوبة تساوي  ²أعاله جند أن كا
  . إذن فهو دال إحصائيا 0,05ومستوى الداللة  2درجة احلرية 

حصة التربية البدنية والرياضية تؤدي إىل خلق جو من التعاون ): 12(تفسري نتائج اجلدول رقم
شجيع على العمل واملثابرة بني الزمالء، من خالل تصحيحهم لألخطاء واالحترام والتقدير والت

  .ومساعدم على أدائها خاصة يف تعلم التمارين واملهارات املعقدة
   االستنتاج العام

يكتسب التلميذ من خالل مصاحبة لبعض األصدقاء صفات وعادات سيئة قد جتره إىل ما ال 
شاكل، إضافة إىل أن بعض التالميذ يعانون من مشاكل حيمد عقباه وبالتايل الوقوع يف بعض امل

اجتماعية داخل أسرهم، لذا البد من مواجهة هذه املشاكل بدءا من حميطه املدرسي وهذا انطالقا 
  .من حصة التربية البدنية والرياضية ألن معظم وقت التلميذ إذ مل نقل كله يقضيه داخل املتوسطة

  :تبيان ما يليولقد استنتجنا من خالل أسئلة االس
  :األسئلة اخلاصة باألساتذة

والذي يقول كيف تقدر نسبة االدماج االجتماعي للتالميذ خالل ): 06(السؤال رقم            
من األساتذة تؤكد على أن % 60ممارستهم حلصة التربية البدنية والرياضية حيث كانت نسبة 

االدماج  االجتماعي ومن خالل مناقشة حصة التربية البدنية والرياضية تساهم بشكل كبري يف 
ادولة  ²أكرب من كا11,20احملسوبة واليت قيمتها  ²جند أن كا ²نتائج اجلدول عن طريق كا

، ومنه نثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني فيما 5,99واليت تساوي 
  .نية والرياضية يكون بدرجة كبريةخيص أن االدماج االجتماعي للتالميذ خالل حصة التربية البد

  :األسئلة اخلاصة بالتالميذ
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، :والذي يقول هل متارس حصة التربية البدنية والرياضية من أجل):10(ومن خالل السؤال رقم
التقليل من حدة مشاكلك، التخلص من الضغوط، اكتساب مكانة بني الزمالء، حيث جاءت 

التربية البدنية والرياضية ختفف من حدة  من التالميذ يعتربون أن حصة%  71,66نسبة 
احملسوبة  ²جند أن كا²املشاكل االجتماعية لديهم ومن خالل مناقشة نتائج اجلدول عن طريق كا

، ومنه نثبت وجود فروق ذات 5,99ادولة واليت تساوي  ²أكرب من كا39,9وااليت قيمتها 
ميذ ميارسون حصة التربية البدنية داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني فيما خيص أن التال

   .والرياضية ألجل التقليل من حدة مشاكلهم
ختفيف حدة كن مي:  ومن خالل ما سبق التطرق إليه خنلص إىل القول أن الفرضية اليت تقول

  قد حتققت من منظور النشاط البدين الرياضي املتوسطالطور املشاكل االجتماعية لتالميذ 
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