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ملخص البحث



:ملخص البحث

خالل تجربتنا المیدانیة كأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور من
المصابات بالسمنة عن مراهقات التلمیذات الالمتوسط واجهنا مشكل وهو عزوف 

ممارسة النشاط الریاضي التربوي، فمن هذا المنطلق جاء موضوعنا المتواضع الذي 
هو دور حصة التربیة البدنیة والریاضیة في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة 

. بمتوسطات بلدیة سبدو)  ستة15- 13(داخل الجماعة في الطور المتوسط 

إحصائیة في إیجابات عینات روق ذات داللة وأشارت النتائج إلى وجود ف
البحث وذلك من خالل االستبیان الموزع علیهم حیث توصلت الدراسة إلى نتائج وبعد 
تحلیلها وربطها بالدراسات السابقة تحققت فرضیة واحدة وهي النشاط الریاضي 

. الجماعي له دور فعال في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة

سة بضرورة االهتمام بهذه الفئة خالل الحصة واالكثار من وقد أوصت الدرا
. األلعاب الجماعیة

–المراهقة –حصة التربیة البدنیة والریاضیة واإلدماج :الكلمات المفتاحیة
.السمنة



Résumé de la recherche:

Au cours de notre expérience sur le terrain en tant
qu'enseignantes en éducation physique et sportive au
niveau intermédiaire, nous avons été confrontés à un
problème, à savoir la réticence des adolescentes obèses à
faire du sport: notre thème modeste est le rôle de la part
de l'éducation physique et sportive dans l'intégration des
élèves obèses au sein de la communauté au stade
intermédiaire (13). 15 -6) avec les moyennes de la
commune de Sebdou.

Les résultats ont montré qu'il existait des différences
statistiquement significatives entre les résultats du
questionnaire de recherche et le résultat qui leur avait été
distribué. Après avoir analysé et lié ces études aux études
précédentes, une hypothèse a été réalisée: l'activité
sportive collective joue un rôle efficace dans l'intégration
des élèves obèses.

L'étude a recommandé la nécessité de prêter
attention à cette catégorie pendant le quota et la
multiplication des jeux en groupe.

Mots-clés:éducation physique, sports et intégration
- adolescence – obésité



Research Summary:

During our experience in the field as teachers of
physical education and sports in the middle stage, we
faced a problem, namely, the reluctance of teenage girls
who are obese to engage in sports activities. Hence, our
modest theme is the role of the physical and athletic
education share in the integration of obese students
within the community in the intermediate stage (13) 15 -
6) with the averages of the municipality of Sebdou.

The results indicated that there were statistically
significant differences in the results of the research
questionnaire through the questionnaire distributed to
them. The study reached results. After analyzing and
linking them to the previous studies, one hypothesis was
achieved. The collective sports activity has an effective
role in the integration of students with obesity.

The study recommended the need to pay attention to
this category during the quota and the multiplication of
the group games.

Keywords: Physical education, sports and
integration - adolescence – obesity
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:مقدمة

م قیقي بمختلف الفئات الخاصة أحد أهلقد أصبحت الرعایة االجتماعیة والتكفل الح
على إدماج هذه الفئة في المجتمع وفق الراقیة والتي تهدف إلى المساعدة اتمیزات المجتمع

شخص بتحقیق حاجیاته للوالتي تسمح لیة احالالمعاییر االجتماعیة مما یتوافق مع المتطلبات 
مم بقصد التدخل إلیها سائر األواات التي تصبلذاتیة والتي تمثل احدى أهم الغایورغباته ا

ائه االجتماعي وتحسین أداإلنسان مقصود به توافق الحداث تغییر إلالواعي المخطط ل
.طلع بها في عالم الیوموالنفسي لألدوار یت

ة وذلك بالنظر إلى ظهور یمحتتعد برامج الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة نتیجة 
ومن . سیةعیة والصحیة والنفاب االجتمامن األسبملةجلمن الفئات االجتماعیة نتیجة العدید 

ر هذا المرض من األمراض المزمنة التي یعاني عتبحیث یبالسمنة المصابین بین هذه الفئات 
ها قكما أنه من التحدیات الكبرى التي تواجه المجتمعات لتحقیق نسالعالم  لمنها معظم دو 

نحو تكوین كل الجهود لتمكین هذه الفئة من االجتماعي وهذا ما دفع بدول العالم المتقدم 
.رعایتهم والتكفل بهم

ألنشطة البدنیة التي تمارس داخل المؤسسة لبدنیة والریاضیة مناالتربیة اوتعتبر حصة 
لدى التلمیذات المصابات بالسمنة ةوالتي تعد عامال ایجابیا للراحة النفسیة واالجتماعیالتربویة

- 13(الطور المتوسط وهي تلمیذات هذا نافي موضوعالفئة العمریة یخصمایفأما .
خصائص ما تجعلها المرحلةاللتي لها من مرحلة المراهقة الفئة التي تصادف وهي ا)15

الفسیولوجیة والمرفولوجیة التي تحدث را للتغیرات نظأكثر أهمیة وحساسیة في حیاة اإلنسان 
وتظهر من خالل األعمال واألفعال التي تصدر لما لها من األثر البالغ في نفسیتهللمراهق و 

إلى أمراض وعقد في بدایة األمر ثم تتطور تكون عادیةفعلى شكل سلوكات غیر سویة 
من وهذا ما یجعل المؤسسة التربویة أكثر تأثیرا على المراهق .بعدیما فنفسیة غیر سویة 

خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة
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دور حصة التربیة الدنیة والریاضیة في إدماج حول تطرق له في بحثنا هذا نوهذا ما س
.)سنة15-13(متوسطور الالطالجماعة في بالسمنة اتمصابالتلمیذات ال

حیث تناولنا في ) تطبیقي،نظري(وعلى هذا األساس قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى جانبین 
فصلینالجانب النظري 

واالدماج والریاضیةكان یدور حول حصة التربیة البدنیة :الفصل األول

المراهقة والسمنة:الفصل الثاني 

ى فصلین تناولنا في الفصل األول تبیان المنهجیة العامیة فوقد تطرقنا إلى الجانب التطبیقي 
.مناقشة وتحلیل نتائج الدراسیةبفیه تمتالفصل الثاني المعتمدة في الدراسة أما 

: مشكلة البحث-1

لقد ساهم علم االجتماع بأنواعه المختلفة سواء االجتماعي أو الریاضي أو التربوي في
في مرحلة اتالمصابات بالسمنة میذلمعالجة العدید من المواضیع وتعد ظاهرة انعزال الت

وهنا یظهر دور النشاط البدني التربوي حیث یعمل ، من أهم هذه القضایانحساسة في حیاته
على تكوین شخصیة الفرد من مختلف النواحي وذلك في إطار حصة التربیة البدنیة 

إال أنه ال ، فینضج سلوكه ویتعدلالفرددرسة األولى التي ینشأ فیها المفاألسرة ، والریاضیة
حین یبلغ مرحلة معینة من الفردیكفي حیث یرى بعض الباحثین النفسانیین واالجتماعیین أن 

األسري واالبتعاد عنه رغبة منه هنموه العقلي و الفزیولوجي  یمیل إلى االنفصال عن محیط
فیأتي دور النشاط البدني التربوي والذي یتجلى في حصة التربیة في إثبات موجوده وكیانه 

افي شخصیتهةمتكاملاعلى جعلهة المصابة بالسمنة الذي یساعد التلمیذ،البدنیة والریاضیة
لكن في إطار منظم وغیر مقید من خالل اوانفعاالتهابیر عن آرائهعمجاال حرا للتاویوفر له
ن خالل التجربة و مونفسیة واجتماعیة وعلى ضوء ما سبقبخبرات ومهارات حركیة اتزویده

:توصلنا إلى طرح التساؤل التاليذة الطور المتوسطساتاالمؤسسة التربویة كالمیدانیة في 
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بالسمنة اتالمصاباتمیذلتالإدماج فيما هو دور حصة التربیة البدنیة والریاضیة -
.في الجماعة

:التساؤالت الجزئیة-2
بالسمنة في اتابالمصاتمیذلتالدماج لها دور في االفردیة هل األلعاب الریاضیة  -1

أثناء حصة التربیة البدنیة الریاضیة ) داخل المؤسسة التربویة(الجماعة 
في التلمیذات المصابات بالسمنةدماج اعیة تساهم في اهل ممارسة األلعاب الجم-2

الجماعة أثناء حصة التربیة البدنیة 
فرضیات البحث-3

:على ضوء التساؤالت المطروحة تتمثل الفرضیات فیما یلي
:الفرضیة العامة-

:حصة التربیة البدنیة والریاضة 
ل في الجماعة من خالالتلمیذات المصابات بالسمنةدور إیجابي في إدماج -

األنشطة الجماعیة 
:الفرضیات الجزئیة

التلمیذات المصابات بالسمنةفي إدماج لها دور فعال یةاأللعاب الریاضیة الفرد-
في الجماعة من خالل الحصة التدریبیة والریاضیة

في التلمیذات المصابات بالسمنةتساهم في ادماج األلعاب الریاضیة الجماعیة -
.الجماعة خالل حصة التدریبیة البنیة الریاضیة

:أهداف البحث-4
ندماج فیه االبالسمنةالتلمیذات المصابات یسهل على خلق جو اجتماعي -

.مویساعدهم على تحقیق ذاته
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التلمیذات المصابات دماج إفي إبراز دور األلعاب الریاضیة الفردیة والجماعیة -
.بالسمنة في المجموعة

ي تلعبه األلعاب الریاضیة في الخفض والحد من تبین الدور الفعال الذ-
.المصابات بالسمنةالتلمیذات االضطرابات النفسیة واالجتماعیة لدى 

لتلمیذات لوتشخیصه الحاالت النفسیةهإبراز دور أستاذ التربیة البدنیة وكشف-
ندماجهم في الجماعة وطرق االمصابات بالسمنة

:أهمیة البحث-5
:يلمالجانب الع-أ
ومدى تأثیر هذه العالقة اتتلمیذالالكشف عن العالقة التي تجمع بین األستاذ و -

على درجة اإلدماج 
التلمیذات ن القارئ من معرفة دور األلعاب الریاضیة الترویحیة على إدماج كتم-

.داخل الجماعةالمصابات بالسمنة
المرفولوجیة التي تطرأ على الفرد ول على معلومات فیها یخص التغیرات الحص-

وتأثیرها على الجانب النفسي واالجتماعي

ي بمعلومات ومعارف یعتمد ذا العمل الصرح العلمأن یدعم ه:الجانب العلمي- ب
ثراء المكتبة به  ٕ علیها من یرید البحث في مثل هذه الموضوعات وا

: مصطلحات البحث-6

:اإلدماج-
یقصد باإلدماج لغة إدماج الشيء في الشيء یعني :ياالصطالحالمفهوم-
.  إن كلمة اإلدماج بداللة ومفاهیم مختلفة حسب طبیعته. دخل فیه
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النفس االجتماعي هذا یظهر من التعریف في میدان علمو م االجرائيالمفهو -
ویعبر عن اإلدماج داخل جماعات معینة لمجموع التفاعالت ما بین األفراد والتي تتیح 

الشعور باالنتماء في الجماعة 

:السمنة

هي كثرة الدهون في الجسم مما یؤدي الى تشوه :المفهوم االصطالحي-
.مرفولوجي
من %10تعني السمنة ببساطة وجود كمیة من دهون تزید :المفهوم االجرائي-

المعدل الطبیعي بالنسبة لطول الفرد وعمره وحقیقة أن العلم الحدیث مازال عاجزا عن 
رغم هذا إال أن هناك العدید من المعادالت التوصل للجسم الصحیح بطریقة علمیة مطبقة

ناالوزن الطبیعي للجسم لكنني اختر التي أشارت إلیها مجموع من المراجع التي تحدد لنا
معقدة تحتاج إلى أبسط هذه المعادالت ألننا ال نرید أن نشغل الناس في وضع معادالت 

إلخ ومن هذه المعادالت البسیطة........حسابا 
مربع الطول  /كثر دقة وهي الوزن هیاألیقال أن هذه المعادلة : ة الجسممؤشر كتل

:اضیةحصة التربیة البدنیة والری

بأنه النشاط " بیوتستر بشارلز"یعرفه : النشاط البدني التربوي:اصطالحاالمفهوم 
تجریبي هدفه تكوین المیدان الالبدني الریاضي هو ذلك الجزء المتكامل من التربیة العامة و 

المواطن الصالح من الناحیة البدنیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة وذلك عن طریق مختلف 
هالنشاط البدني الذي أختیر بهدف تحقیقألوان

هي مجموعة من األنشطة البدنیة التي تلبي حاجیات الفرد النفسیة : المفهوم اإلجرائي
واالجتماعیة والبدینة وذلك بهدف واحد وأسمى وهو النمو الكامل للجسم 

المراهقة 
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الجسمي والعقلي النموالمراهقة هي التي یكتمل فیها:المفهوم االصطالحيا
سنة 18إلى 12واالنفعالي واالجتماعي وتبدأ بصفة عامة من 

تأتي بین الطفولة والشباب وفیها یعرف الفرد هي مرحلة عمریة:جرائياإلالمفهوم
) سنة18-12(ویكتمل فیها النمو وتبدأ عادة من سن تغیرات جسمه ونفسیة سریعة 

:الدراسات المشابهة-7

:الدراسة األولى

أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة في تحقیق التوافق : "مذكرة ماجستر تحت عنوان
من إعداد " النفسي واالجتماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة لبعض متوسطات الشلف

وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على مدى أهمیة 2008الطالب مخلفي رضا دفعة 
مساهمتها في إعداد الفرد الصالح من جمیع جوانبه وكذلك التربیة البدنیة والریاضیة ومدى

الوقوف على مشاكل التالمیذ في سن المراهقة ومساعدة األسرة ولو بشيء قلیل في تفهم 
أبنائهم في هذه المرحلة و وضع األسرة التربویة في الطریق السلیم نحو معرفة مكانة التربیة 

في معاجلة مشاكل التالمیذ في المرحلة المتوسطة البدنیة والریاضیة مع المنظومة التربویة 
:وقد صیغت الفرضیات في هذا البحث على الشكل التالي

توجد فروق دالة إحصائیة في درجات التوافق النفسي بالنسبة للتالمیذ .1
.الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة مقارنة بالغیر ممارسین

بین درجات التوافق االجتماعي بالنسبة للتالمیذ افروق دالة إحصائیهناك.2
:الممارسین والغیر ممارسین وكانت الفرضیة على الشكل التالي

توجد فروق دالة إحصائیة في مستویات التوافق النفسي واالجتماعي بالنسبة .3
.لتالمیذ المرحلة المتوسطة الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة والغیر ممارسین
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المالئمة لبحثه وكانت عینة ) الطریقة المسحیة(مل الباحث المنهج الوصفي وقد استع
Tبحثه على تالمیذ المرحلة المتوسطة باختیار عینة عشوائیة مستخدما في ذلك أداة اختیار 

:اختبار وكانت نتائجه على الشكل التالي

مات اإلرادیة ان ممارسة  التربیة البدنیة والریاضیة من الناحیة االجتماعیة تنمي الس
تضح لنا أهمیة التوافق النفسي االجتماعي وذلك بتمكن المراهق من یوالخلقیة لألفراد، مما 

.التوافق مع نفسه ومع بیئته المادیة واالجتماعیة 

:الدراسة الثانیة

دور النشاط البدني الریاضي في تطویر النمو النفسي : مذكرة ماجستیر تحت عنوان
المرحلة الثانویة،دراسة متمحورة حول البعد النفسي من إعداد الباحث االجتماعي لدى تالمیذ 

علي و بینة والریاضیة، جامعة حسیبة بن معهد التربیة البد2009/2008دفعة : نحال حمید
.الشلف

:وكان یهدف الباحث في دراسته إلى

.الكشف عن الخصائص النفسیة واالجتماعیة لتلمیذ الطور الثانوي- 
.مو النفسي واالجتماعي أثناء المرحلة الثانویةمعرفة طبیعة الن- 
. إیجاد نوعیة التأثیر التي تحدث عند التالمیذ من خالل ممارسة النشاط الریاضي- 
. تسلیط  الضوء على بعض أسالیب النمو النفسي واالجتماعي- 
معرفة إلى أي مدى یمكن للنشاط البدني الریاضي التربوي أن یؤثر على - 

.جتماعیة لدى تالمیذ هذه المرحلةالحالة النفسیة اال
إبراز مهام وأهداف التربیة البدنیة والریاضیة داخل المنظومة التربویة في - 

.مرحلة التعلیم الثانوي

:وتضمن البحث الفرضیات التالیة
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 هناك دور للنشاط التربوي في تطویر النمو النفسي لدى تالمیذ المرحلة
.الثانویة
تطویر النمو االجتماعي لدى التالمیذ المرحلة هناك دور للنشاط التربوي في
.الثانویة
 األنشطة البدنیة الریاضیة دور في تطویر : ونصت الفرضیة العامة على

.النمو النفسي االجتماعي لدى تالمیذ الطور الثانوي

عینة المقصودة -العینة-وقد استعان الباحث في بحثه على المنهج الوصفي التحلیلي
وهي عشوائیة من حیث األفراد إال أننا سنتطرق لتباین حجمها من حیث من حیث العدد 

.20واألساتذة 100التالمیذ ) األساتذة-التالمیذ(جنسها 

أدوات البحث هي االستبیان

ممارسة التربیة والبدنیة والریاضیة تساعد الفرد على التفاعل : النتائج التي توصل إلیها
أف .ل التي تؤمن بها المجتمع تمسكه بهاثوالمراد بیئته واإلحساس بالقیمةمع ّ

في الثانویة نستخلص مدى وعیهم لتربیة البدنیة والریاضیةإن ممارسة التالمیذ لحصة ا
دراكهم بالدور المنوط الذي تلعبه في تحقیق النم ٕ قو النفسي واالجتماعي وذلك عن طریوا

.المشاكل النفسیة للمراهقمن التخفیض 

:الدراسة الثالثة

وأثرها " ریاضة ودراسة"الممارسة الریاضیة في أقسام : رة ماجستر تحت عنوانمذك
من إعداد ) دراسة میدانیة في إكمالیات والیة الجلفة(على التفاعل االجتماعي عند التلمیذ 

ان بمعهد التربیة البدنیة والریاضیة بسیدي عبد اهللا وك2009الباحث سعودان مخلوف دفعة 
معرفة بعض خصائص طبیعة التفاعل االجتماعي : لى دراسته إیهدف الباحث من خالل 
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داخل هذه األقسام ومعرفة مدى الفروق التي تحدثها هذه األقسام المستحدثة بین تالمیذها 
.وتالمیذ األقسام العادیة، ومدى مساهمتها في إعداد الفرد الصالح من جمیع جوانبه

:كما تضمن هذا البحث الفرضیات التالیة

ذات اهتمام خاص ومعاملة فریدة " ریاضة ودراسة"الممارسة الریاضیة في أقسام 
.یخص بها التلمیذ تنعكس باإلیجاب على عملیة التفاعل االجتماعي بینهم

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وقد كانت عینة البحث مقسمة إلى عینتین 
أو قسمین من كل مؤسسة بها تتكون من قسمةأقسام وعینة شاهد09تجریبیة تتكون من 

لدراسة الفروق الموجودة واستعمل الباحث مقیاس المناخ النفسي وأهم " ریاضة ودراسة"قسم 
النتائج التي توصل إلیها تمثلت في أن ممارسة الریاضة داخل هذه األقسام تساهم في 

.وذاته وبین الفرد وجماعتهاالرتقاء بالعالقات االجتماعیة بین الفرد



:األولبابال
الدراسة النظریة



: الفصل األول
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: حصة التربیة البدنیة والریاضیة1- 1

علوم : تعتبر حصة التربیة البدنیة والریاضیة أحد أشكال المواد األكادیمیة مثل
الطبیعة والكیمیاء واللغة، لكونها تختلف عن هذه المواد لما تمده أیضا بالكثیر من 
المعارف والمعلومات التي تغطي الجوانب الصحیة والنفسیة واالجتماعیة، باإلضافة 
إلى المعلومات التي تغطي الجوانب العلمیة لتكوین جسم اإلنسان، وذلك باستخدام 
األنشطة الحركیة مثل التمرینات واأللعاب المختلفة الجماعیة والفردیة، والتي تتم 

، نظریات وطرق .وآخرون م(دوا لهذا العرضتحت اإلشراف التربوي ألساتذة أع
.)34، صفحة 1992تدریس التربیة البدنیة والریاضیة، 

وحصة التربیة البدنیة والریاضیة هي الوحدة الصغیرة في البرنامج الدراسي 
بالمدرسة تشمل جل للتربیة الریاضیة فالخطة الشاملة لمنهاج التربیة البدنیة الریاضیة 

أوجه النشاط التي یرید األستاذ أن یمارسها تالمیذ هذه المدرسة، وأن یكتسبوا 
المهارات التي تتضمنها هذه األنشطة باإلضافة إلى ما یصاحب ذلك من تعلیم 

. )54، صفحة .معوض ح(مباشر، وتعلیم غیر مباشر

ن نستنتج أن حصة التربیة البدنیة والریاضیة هي من خالل هاذین التعریفی
الوحدة األولى في برنامج التربیة البدنیة الریاضیة في مختلف المدارس التعلیمیة 
والتي من خاللها یتسنى لألستاذ تعلیم وتطویر مستوى الجانب الحركي والمهاري 

تمرینات لمختلف الفعالیات الریاضیة، وذلك في حدود أسالیب وطرق تعلیمیة من 
.وألعاب بسیطة

ماهیة وأهمیة حصة التربیة البدنیة والریاضیة2- 1

لحصة التربیة البدنیة والریاضیة  أهمیة خاصة تجعلها تختلف عن باقي 
محمود "الحصص األخرى تتضح من خالل تعاریف بعض العلماء نجد من بینهم 
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اضیة أحد أشكال تعتبر حصة التربیة البدنیة والری: والذي یقول" عوض البسیوني
المواد األكادیمیة مثل العلوم، الكیمیاء، واللغة ولكن تختلف عن هذه المواد كونها تمد 
التالمیذ لیس فقط بالمهارات وخبرات حركیة ولكنها تمدهم أیضا بالكثیر من المعارف 
والمعلومات بتكوین جسم اإلنسان، وذلك باستخدام األنشطة الحركیة مثل التمرینات 

التربوي من مربین التي تتم تحت اإلشراف) الجماعیة والفردیة(ب المختلفة واأللعا
. رضغأعدوا لهذا ال

أهمیة حصة التربیة البدنیة والریاضیة في اكتساب " أحمد خاطر"ویحدد 
التالمیذ القدرات الحركیة وینطلقون بكل قواهم لتحقیق حیاة أفضل ومستقبل أكثر من 

. غیرهم

أن " كمال عبد الحمید"التربیة البدنیة والریاضیة تتجلى عند أما أهمیة حصة 
حصة التربیة البدنیة والریاضیة في المنهاج المدرسي هي توفیر العدید من الخبرات 
التي تعمل على تحقیق المطالب في المجتمع، فیما یتعلق بهذا البعد ومن الضروري 

خاطر، (...علومات والفهماالهتمام بتقویم التكیف البدني والمهاري وتطویر الم
. )19، صفحة 1999

ویستخلص الباحث بأن التربیة البدنیة والریاضیة تطمح من خالل كل 
تطیبقاتها أن تكون ذلك الفرد المتكامل من جمیع النواحي وهذا بالقضاء على جمیع 

.الثالثةالمراحلالنقائص لدى الفرد خالل

:أهداف الحصة التربیة البدنیة والریاضیة3- 1

تسعى حصة التربیة البدنیة والریاضیة إلى تحقیق ولو جزء من األهداف 
التعلیمیة والتربویة مثل االرتقاء بالكفاءة الوظیفیة لألجهزة الداخلیة للمتعلم وكذا 
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یما اكتسابه المهارات الحركیة وأسالیب السلوكیات السویة، وتتمثل أهداف الحصة ف
:یلي

:أهداف تعلیمیة1- 3- 1

إن الهدف التعلیمي العام لحصة التربیة البدنیة هو رفع القدرة الجسمانیة 
:للتالمیذ بوجه عام وذلك بتحقیق مجموعة األهداف الجزئیة اآلتیة

.المرونة- الرشاقة-السرعة-التحمل-القوة: تنمیة الصفات البدنیة مثل- 
.لجري، الوثب، الرمي، التسلق، المشيا: تنمیة المهارات األساسیة مثل- 
.تدریس واكتساب التالمیذ معارف نظریة ریاضیة، صحیة وجمالیة- 

والتي  یتطلب انجازها سلوكا معینا وأداء خاصا، وبذلك تظهر القدرات العقلیة 
للتفكیر والتصرف، فعند تطبیق خطة في الهجوم أو الدفاع في لعبة من األلعاب 

أحمد (تصرف سلیم والذي یعبر عن نشاط عقلي إزاء الموقفیعتبر موقف یحتاج إلى 
.)80، صفحة 1984، .ع

أهداف تربویة2- 3- 1

إن حصة التربیة البدنیة والریاضیة تحقق األهداف التربویة التي رسمتها 
المستویات وهي مجال البدني والصحي للتالمیذ على كل الالسیاسات التعلیمیة في 

:كاآلتي

:التربیة اإلجتماعیة واألخالقیة1- 2- 3- 1

إن الهدف الذي تكسبه التربیة البدنیة في صقل الصفات الخلقیة، التكیف 
االجتماعي یقترن مباشرة مما سبقه من أهداف في العملیة التربویة، وبما أن حصة 

لخلقیة وكان من الالزم أن التربیة البدنیة حافلة بالمواقف التي تتجسد فیها الصفات ا
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تعطي كالهما صیغة أكثر داللة ففي األلعاب الجماعیة یظهر التعاون، التضحیة، 
إنكار الذات، الشجاعة والرغبة في تحقیق إنجازات عالیة، حیث یسعى كل عنصر 
في الفریق أن یكمل عمل صدیقه وهذا قصد تحقیق الفوز، وبالتالي یمكن ألستاذ 

.)1944، .وآخرون ع(یحقق أهداف الحصةالتربیة البدنیة أن

:التربیة لحب العمل2- 2- 1-3

حصة التربیة البدنیة والریاضیة تعود التلمیذ على الكفاح في سبیل تخطي 
المصاعب وتحمل المشاق، وخیر دلیل على ذلك هو تحطیم رقم القیاسي، الذي یمثل 

المعوقات والعراقیل، وهذه الصفات كلها تهيء التلمیذ لتحمل تغلبا على الذات، وعلى 
مصاعب العمل في حیاته المستقبلیة وتمثل المساعدة التي یقوم بها التلمیذ في حصة 
التربیة البدنیة والریاضیة كإعداد الملعب وحمل األدوات وترتیبها عمال جسمانیا یربي 

.عنده عادة احترام العمل الیدوي وتقدیر قیمته

:التربیة الجمالیة3- 2- 3- 1

إن حصة التربیة البدنیة والریاضیة تساهم في تطویر التربیة الجمالیة بصورة 
واضحة، من قوة وتوافق وتتم هذه التربیة الجمالیة عن طریق تعلیقات األستاذ 

.القصیرة، كأن یقول هذه الحركة جمیلة، أو جمیلة بنوع خاص

تحقیق نظافة المكان واألدوات والمالبس وتشمل التربیة الجمالیة أیضا على 
، الصفحات .فهمي ن(في حصة التربیة البدنیة حتى ینمو اإلحساس بالجمال الحركي

67-68( .

:الطبیعة التربویة للتربیة البدنیة والریاضیة4- 1

هذا من خالل وجود إن حصة التربیة البدنیة والریاضیة لها نفس مهام التربیة و 
التالمیذ في جماعة، فإن عملیة التفاهم تتم بینهم في إطار القیم والمبادئ للروح 
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الریاضیة، التي تكسبهم الكثیر من الصفات التربویة بحیث تقوم على تنمیة السمات 
األخالقیة كالطاعة والشعور بالصداقة والزمالة والمثابرة والمواظبة، وتدخل صفة 

القفز : رة على اتخاذ القرار ضمن عملیة تأدیة الحركات والواجبات مثلالشجاعة والقد
في الماء والمصارعة، حیث كل من هذه الصفات لها دور كبیر في تنمیة الشخصیة 

.)95، صفحة .وآخرون م(للتلمیذ

أغراض حصة التربیة البدنیة والریاضیة5- 1

البدنیة والریاضیة أغراض متعددة تنعكس على العملیة إن لحصة التربیة 
.التربویة في المجال المدرسي أوال، ثم على المجتمع كله ثانیا

ولقد وضع الكثیر من الباحثین والمفكرین هذه األغراض الخاصة بحصة 
وبسطویس " "عباس أحمد صالح السمراني"التربیة البدنیة والریاضیة فحدد كل من 

الصفات البدنیة، الصفات الحركیة، : أهم هذه األغراض فیما یلي" أحمد بسطویسي
الصفات الخلقیة الحمیدة، األعداد والدفاع عن الوطن، الصحة والتعود على العادات 

عینات "الصحیة السلیمة، النمو العقلي، التكیف االجتماعي، ومن جهة أخرى أشارت 
التربیة البدنیة والریاضیة إلى وینبثق عن أهداف : "... إلى ما یلي" محمد أحمد فرج

االرتقاء بالكفاءة الوظیفیة ألجهزة الجسم والصفات البدنیة واكتساب : تحقیقها مثل
المهارات الحركیة والقدرات الریاضیة واكتساب المعارف الریاضیة والصحیة وتكوین 

، صفحة 1988فرج، (االتجاهات القومیة الوطنیة وأسالیب السلوك السویة
: ویمكن تلخیص أهم أغراض حصة التربیة البدنیة والریاضة كاآلتي")11

:تنمیة الصفات البدنیة1- 5- 1

وبسطویسي أحمد بسطویسي أن أهم أغراض " عباس أحمد السمراني"یرى 
تنمیة الصفات البدنیة األساسیة كالقوة العضلیة : حصة التربیة البدنیة والریاضیة
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والمرونة وتقع أهمیة هذه الصفات أو العناصر وتنمیتها في والسرعة، التحمل، 
مجال الریاضة المدرسیة لیس فقط من واقع عالقتها بتعلم المهارات والفعالیات 
الریاضیة المختلفة الموجودة في المنهاج المدرسي، بل تتعدى هذه األهمیة لحاجة 

.)75-74، الصفحات .بسطویسي ع(التلمیذ إلیها في المجتمع

الغرض األول الذي تسعى حصة التربیة البدنیة " عنیات أحمد فرج"وتقول 
والریاضیة إلى تحقیقه هو تنمیة الصفات البدنیة، ویقصد بالصفات البدنیة الصفات 

واإلرادیة الوظیفیة ألجهزة في جسم اإلنسان وترتبط ارتباطا وثیقا بالسمات النفسیة
سنة یقول محمد حسن ) 15-18(للفرد، وعن ممیزات النمو العقلي للفئة العمریة 

تتضح القدرات العقلیة المختلفة وتظهر الفروق الفردیة في القدرات، : ما یلي" العالوي
وتنكشف استعداداتهم الفنیة والثقافیة والریاضیة واالهتمام بالمتفوق الریاضي واتضاح 

.)21، صفحة .عالوي م(یةالمهارات البدن

:تنمیة المهارات الحركیة2- 5- 1

یعتبر النمو الحركي من األغراض الرئیسیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة، 
ویقصد بالنمو الحركي تنمیة المهارات الحركیة تنقسم إلى مهارات حركیة منها 

العدو، المشي، : یزاولها الفرد تحت الظروف العادیة مثلالطبیعیة والفطریة التي 
.القفز

أما المهارات الریاضیة فهي األلعاب أو الفعالیات المختلفة التي تؤدى تحت 
إشراف األستاذ، ولها تقنیات خاصة بها، ویمكن للمهارات الحركیة األساسیة أن 

.)27، صفحة .بسطویسي ع(ترتقي إلى مهارات حركیة ریاضیة

إن عملیة النمو معقدة ویقصد بها التغیرات الوظیفیة والجسمیة والسیكولوجیة 
التي  تحدث للكائن البشري، وهي عملیة نضج القدرات العقلیة، ویلعب أستاذ التربیة 
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البدنیة والریاضیة دورا إیجابیا وفعاال في هذا النمو بصورة عامة، والنمو العقلي 
. ورة خاصةبص

:فوائد حصة التربیة البدنیة والریاضیة6- 1

:لقد تحددت فوائد وواجبات حصة التربیة البدنیة  في النقاط التالیة

.المساعدة على االحتفاظ بالصحة والبناء البدني السلیم لقوام التالمیذ- 
المساعدة على تكامل المهارات والخبرات الحركیة ووضع القواعد الصحیة - 

.القفز، الرمي، الوثب: ممارستها داخل وخارج المؤسسة مثللكیفیة 
... القوة، السرعة المرونة: المساعدة على تطویر الصفات البدنیة مثل- 

.إلخ
.التحكم في القوام في حالتي السكون والحركیة- 
اكتساب المعلومات والحقائق والمعارف على األسس الحركیة، والبدنیة - 

.لوجیة والبیومیكانیكیةوأحوالها الفزیولوجیة والبیو 
.تدعیم الصفات المعنویة والسمات اإلرادیة والسلوك الالئق- 
.التعود على الممارسة المنتظمة لألنشطة الریاضیة- 
تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو النشاط الریاضي من خالل األنشطة - 

)96، المرجع السابق، صفحة .وآخرون م(الریاضیة

ومما سبق ذكره یتبین لنا أن التربیة البدنیة تؤدي وظیفتها القائمة على أسس 
علمیة قادرة على إعطاء تفسیرات واضحة كماهیتها وجوهرها داخل المنظومة 

.التربویة
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:بناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة7- 1

التمارین حصة التربیة البدنیة أو خطة العمل هي عبارة عن مجموعة من 
المختارة والمرتبة حسب قواعد موضوعة ذات أغراض معینة لها، وتنقسم الحصة إلى 

، المرجع .وآخرون م(ثالثة أجزاء، الجزء التحضیري، الجزء الرئیسي، الجزء الختامي
)112-111نفسه، الصفحات 

:اعيالریاضة أداة للوحدة والتفاعل االجتم8- 1

إن الریاضیین مؤهلین أكثر من غیرهم للمشاركات والتفوق واالندماج مع 
اآلخرین، فهي وسیلة فعالة للوحدة والتفاعل االجتماعي، حیث یؤدي إلى تعمیق 
الوعي وتوطید العالقات االجتماعیة واإلنسانیة بین مختلف األفراد، سواء ضمن فریق 

ي، فعملیات التفاعل اإلجتماعي بین واحد أو جماعة المدرسة أو النادي الریاض
الریاضیین عملیة قائمة، وهي محور أساسي في تحقیق االنتصارات واالنجازات 
الریاضیة، سواء كان ذلك في التدریب أو االعداد أو من خالل المنافسات والبطوالت 
الریاضیة، إضافة إلى طبیعة العالقات االجتماعیة القائمة بین المدربین والریاضیین 
من جهة، وبین الریاضیین أنفسهم من ناحیة أخرى، إذا أن التفاعل االجتماعي یبدوا 
واضحا من خالل طبیعة العالقة القائمة على االحترام والفهم المشترك والمتبادل، 
فالفریق الریاضي بصفته جماعة اجتماعیة تتم فیها عملیة التفاعل االجتماعي الذي 

سك الفریق واالستمرار في عضویته، وذلك ألن یمثل ظاهرة أساسیة في عملیة تما
شعور أعضاء الفریق بالمسؤولیة الجماعیة یولد فیهم دوافع قویة للتماسك والتفاعل 

. االجتماعي

إن التربیة البدنیة تحقق أفاق كبیرة في التفاعل والتماسك االجتماعي بغض 
ن الریاضیین، بل النظر عن فعالیات وبرامجها، وهي ال تقف عند حدود العالقات بی
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تتعدى ذلك إلى الجمهور الریاضي والمشجعین واإلداریین والمشرفین والحكام، حیث 
تؤدي مسألة االنتماء إلى الفرق الریاضیة المختلفة سواء في المدرسة أو النادي أو 
في مؤسسة أخرى، أهمیته متمیزة في تطویر التفاعل والتماسك االجتماعي، ولهذا 

یاضیة أهمیتها أیضا في عملیة التقارب بین األفراد ومساعدتهم یكون للمشاركة الر 
على تبادل وجهات النظر والكشف عن مشاعرهم وأحاسیسهم لتحلق فیها روح 

. )92، صفحة 1992صالح، (التعاون والوحدة والترابط االجتماعي

الریاضة أداة للتمثیل االجتماعي 9- 1

السمات الممیزة للتربیة البدنیة والریاضیة أهمیتها الكبیرة للفرد والمجتمع من 
فهي بالنسبة للفرد تمنحه القدرة العالیة على النمو االجتماعي وتهذیب سلوكه وبناء 
اتجاهاته االجتماعیة، وتعزز فیه خصائص الشعور واإلحساس الحقیقي بمسؤولیته 

ال في مجتمعه، وتعمق فیه أبعاد هذه االجتماعیة، وواجباته بصفته عضوا فعا
المسؤولیة والواجبات،  فتضعه في حالة مواجهة مع متطلباته اإللتزام العالي، والعطاء 
المتمیز والتمثیل الحقیقي لجماعته یشكل ویعزز مكانته االجتماعیة والریاضیة 

قات بمختلف برامجها وفعالیتها تسهم إسهاما كبیرا في بناء وتقویة وتطویر العال
االجتماعیة والقضاء على الفوارق االجتماعیة، وتحقیق أبعد حدود الترابط والتعاون 
بین األفراد في المجتمع، وتقویة الشعور الوطني في نفوس أبنائه، كما تعكس التقدم 
االجتماعي والحضاري واالقتصادي له، فالمعروف أن الریاضي الذي یمثل نادیا 

سسة معینة یتحمل أعباء نفسیة واجتماعیة كبیرة، أن معینا، أو فریقا معینا، أو مؤ 
مسؤولیة هذا التمثیل االجتماعي الوطني والقومي هي بال شك مسؤولیة سیاسیة 
عالمیة وحضاریة،  والواضح أنه كلما كان التمثیل صعبا ومعقدا كانت المسؤولیة  ٕ وا

نها تحمل صعبة ومعقدة، وخاصة في المنافسات والبطوالت ذات المستوى العالي أل
أبعاد كبیرة ولها مدلوالت عمیقة في حیاة الریاضي نفسه، أو في حیاة الجماعة أو 
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األمة التي یمثلها فالفوز له مدلوالت كبیرة على الریاضي وعلى الموقف االجتماعي، 
حاالت الخسارة لها مردودات سلبیة وصعبة خاصة في عالمنا العربي ودول العالم 

الجتماعي یفرض نفسه جنبا إلى جنبا مع التمثیل الریاضي الثالث ولذلك فالتمثیل ا
باعتباره أحد الضروریات التي تدفع بالریاضي لتحقیق نتائج إیجابیة، واستمرار كل 
الطاقات واإلمكانیات في سبیل ذلك، حیث یجري على أساس هذا التمثیل تأثیرات 

اعي على أساس محددة في برمجة هذا التطور المتصاعد كما یضع التمثیل االجتم
قوي لمكانة الریاضي االجتماعیة، ویخلق مقومات طبیعیة ومثمرة لتصعید إمكانیات  
العطاء، ورفع المهارات الریاضیة، وتقویة مشاعر النجاح والتقدم نحو القمم العالیة 
للتفوق الریاضي، وتسهم بالوصول إلى أعلى مستوى ممكن من اإلحساس بالمسؤولیة 

.تجاه مجتمعه وأمتهالوطنیة والقومیة ا

)سنة15إلى 13(الممارسة الریاضیة وأثرها على الفترة العمریة 10- 1

تمتاز هذه المرحلة بمرحلة اإلتقان وزیادة سرعة الزمن الفاصل ما بین المثیر 
واالستجابة مما یجعل قابلیة التعلم للمراهق كبیرة وتزداد المهارات الحسیة الحركیة 

تنمیة بعض القدرات البدنیة ضرورة ملحة كالقوة البدنیة بصفة عامة، هذا ما جعل
فالممارسة الریاضیة المستمرة تجعل المراهق یسعى من أجل تحسینأدائه وهو دافع 
مباشر ألفراد هذه المرحلة بحیث یصبح النشاط البدني والریاضي حاجة عضویة 

ح من طرف تتطلب من الفرد محاولة إشباعها، فالنشاط البدني والریاضي المقتر 
األستاذ یجب أن یعتني بجوانب عدة من بینها إشباع غریزة االجتماع لدى التلمیذ 
وتقاسمه نشوة الفوز ومرارة الهزیمة وتقبلها بكل روح ریاضیة وتمكین التلمیذ من 
المشاركة في إعداد الحصة واختیار النشاط والجماعة التي تناسبه، فتنمي له روح 

.)43، صفحة 1996الخولي، (مور وتحمل المسؤولیةالمبادرة واألخذ بزمام األ
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أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة والعملیة التدریسیة11- 1

االستاذ هو بال شك العامل الرئیسي والمؤثر بشكل كبیر في العملیة التدریسیة 
ولین ؤ یاضیة حیزا كبیرا من اهتمام المس، ومن ثم یشغل أستاذ التربیة البدنیة والر (...)

والخبراء في مجال التدریس الریاضي، وما زال هذا المجال خصبا للدراسات والبحوث 
لمعرفة العوامل التي یبنى علیها اختبار أستاذ التربیة البدنیة وكذلك معاییر أستاذ 

لتربیة التربیة الریاضیة الناجح هناك دراسات تمت في مجال أسس إعداد أستاذ ا
الریاضیة ومازال هناك الكثیر من النقائص في إعداد األستاذ، منها دراسة أشكال 
التفاعل اللفظي وغیر اللفظي وكذا دراسة تحلیل سلوك أستاذ التربیة الریاضیة أثناء 

لى غیر ذلك من المجاالت ٕ أحمد (التدریس ومنها ما یتناول تقویم أداء األستاذ ككل وا
.)146، صفحة 2004، .م

)المراهقة(أستاذ التربیة البدنیة والریاضة والمرحلة العمریة 11-1- 1

فالشباب ) كشاب ناضج(إن التلمیذ في هذه المرحلة یجب أن یعترف به 
یریدون سریعا أن یكونوا كبارا، نالحظ ذلك من طریقة تعاملهم، في مالبسهم، 

حصة التربیة البدنیة والریاضیة ألن التالمیذ في هذه ونستطیع بهذه الظواهر في
فعلى أستاذ (...) المرحلة یمكن قیادتهم وتوجیههم ألنهم یقلدون األبطال الریاضیین 

التربیة البدنیة والریاضیة أن یعطي لهم مسؤولیات في إدارة الفصل واإلشراف على 
هذه المرحلة أن الحصة ونالحظ في(...) المحطات ومساعدة زمالئهم أثناء النشاط 

تأخذ شكل التدریب الرتفاع المستوى األدائي للحركات، ویساعد التالمیذ األستاذ في 
هذه المرحلة في قیاس المستویات وتحدید العمل والراحة، ان المهارات األساسیة لهذه 
المرحلة تؤدي بطریقة كاملة وجد فعالة  و على االستاذ أن یثبت هذه المهارات، 

یفضل أن یقدم النصائح التي تفیدهم في تحسین مستواهم الحركي وتزداد رغبة وكذلك 
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التالمیذ في األلعاب التنافسیة والمباریات فعلى األستاذ أن یراعي ذلك ویكثر من هذه 
.)214، صفحة .فهمي ن(األلعاب والمباریات

:التربیة البدنیة والریاضیةالصفات الواجب توفرها في أستاذ11-2- 1

یجب أن یعرف كل أستاذ أن كرامة مهنته تتطلب منه أن یملك عددا من 
الصفات الجسمیة والنفسیة والعقلیة التي تجعله یحافظ على استمرار مهنته وتأمین 

:نموها، ولهذا یجب أن یتوافر فیه عدد من الصفات لكي یكون صالحا لعمله ومنها

:التعلیم11-3- 1

بغي أن یحصل األستاذ على قدر من التعلیم یفوق كثیرا ما یعلمه للتالمیذ، ین
زیادة على أن یكون ملما بطبائع التالمیذ ونفسیتهم وطرق معاملتهم، وطریقة توصیل 
المعلومات إلیهم وهذا یحتم علیه أن یكون مطلعا على احدث ما ینشر في مجال 

ویشترك في المجاالت والمطبوعات تخصصه وان یعمل على استكمال دراسته العلیا 
.التي تتعلق بالمهنة

:صحة الجسم11-4- 1

األستاذ ذو الصحة غیر السلیمة ال یستطیع القیام بمسؤولیاته وتحمل 
المجهودات الصعبة التي یتطلبها عمله في مهنة شاقة كمهنة التربیة البدنیة ولذا 

.یجب أن یحافظ على صحته ویهتم بها

: النظافة11-5- 1

یجب أن یكون األستاذ قدوة لتالمیذه وذلك من حیث العنایة بمالبسه الریاضیة 
أو المالبس الخاصة ویجب أن یكون ذلك في غیر تبرج وال مغاالة في األناقة حیث 

.أن التالمیذ یتأثرون به إلى حد كبیر
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الخصائص الخلقیة 11-6- 1

وأن یكون مخلصا یجب أن یتحلى األستاذ باألمن والصبر والعطف والتحمل 
في عمله وصادقا في أقواله وأفعاله ومتعاونا مع الجمیع ویمتلك القدرة على تحمل 

.ةیالمسؤول

:الخصائص العقلیة11-7- 1

یجب أن یكون األستاذ ذكیا ولدیه القدرة على حسن التصرف في المواقف 
.تنتاجهالمختلفة ویتمتع بصحة عقلیة ممتازة وعمیقة في أفكاره وغیر متسرع في اس

االندماج2- 1

:أهمیة االندماج االجتماعي في مرحلة المراهقة1- 2- 1

الشك أن مرحلة المراهقة تحیط بالكثیر من الصعوبات التي ترجع إلى نقص 
اإلعداد الكافي لمواجهة المشكالت التي تنشأ فیها ولعدم تقدیم المجتمع مجموعة من 

المراهقة كما أن المجتمع ال یعطي للمراهقین المعاییر الواضحة والثابتة للسلوك في 
دورا اجتماعیا واقتصادیا بحیث یستطیع أن یمتص طاقتهم ویقودهم إلى الشعور 
بالمالئمة والقیم الشخصیة إلى جانب ذلك فإن المراهق یقابل بعض المشاكل منها 

كي فع الجنسي وكیف یتعامل معه وكیف یعد نفسه لاعدم القدرة على التعامل مع الد
. یصبح عضوا في فئة الكبار

هنا تبدأ عالقة المراهق بمجتمع الكبار حیث تتغیر نظرته إلى المؤسسات 
االجتماعیة كالمسجد والمدرسة واألسرة وغالبا ما یقود هذا إلى كثیر من الصراعات 
بینه وبین من هم حوله وغالبا ما یتضرر اآلباء من ترك ابنهم المراهق للمنزل أو من 

النقد لهم كما یعارضون اهتمامه بجماعته وآرائها ومعاییرها وهو بدورهتكون توجیهه 
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لدیه رغبة كبیرة في الشعور باالنتماء لذلك یعتنق آراء اجتماعیة ویخشى أن یظهر 
.أمامهم بوجه مختلف عنهم

ومن خالل هذه الصعوبات یصبح المراهق أحوج ما یكون إلیه هو حب اآلباء 
، وفهمهم إیاه، وللمدرسة أهمیة ویعني أن تكون مسؤوال عن وعاطفتهم ومساعدتهم له

النمو العقلي والمعرفي فحسب، بل حتى النمو االنفعالي واالجتماعي والخلقي 
والروحي للتلمیذ فالمدرسة یجب أن تعد تالمیذها للعیش في الحیاة العصریة 

. )40عیسوي، صفحة (كمواطنین ناضجین اجتماعیا

:عالقة الریاضة المدرسیة بالتوافق النفسي والندماج االجتماعي للمراهق2- 2- 1

سوف نتعرض لهذه العالقة من خالل بعض التجارب التي أقیمت من طرف 
العلماء حیث اهتم عدة مختصون بتأثیر الجسد والتمرینات البدنیة والحركیة على 

دورا هاما في اندماج واحتكاك المراهق مع القدرات العقلیة والنفسیة التي تلعب 
:الجماعة وهذا ما یسمح باكتساب توافق نفسي واجتماعي مالئم

:من الجانب النفسي1- 2- 2- 1

فیما یخص الجانب النفسي فإن الریاضة المدرسیة تؤدي دورا هاما حیث 
، أثبتت الدراسات الحدیثة أن الصحة النفسیة من أهم عوامل بناء الشخصیة السویة

فبرنامج الریاضة المدرسیة یمكن من معالجة االنحرافات السیئة للمراهقین وتوجیههم 
إلى الطریق القویم لتحقیق االتزان النفسي كما تكتسي دورا هاما في توجیه الرغبات 
التي تتمثل في الطاقة الزائدة، هذا التوجیه یعي للمراهق منحة التحرر من الكبت، 

لتطور حتى إلى مرض نفسي فعن طریق النشاطات بأن االنعزال یساعد على ا
المركبة المتبوعة التي یمارسها ضمن الجماعات یتحرر من تلك العقدة كاألنانیة 

.وحب الذات
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:من الجانب االجتماعي2- 2- 2- 1

إن إدماج المراهق في جماعة حرة مرتبطة بنشاط تربوي حركي یتمتع فیه كل 
معنى التعاون والثقة بالنفس یدرك فیها أهمیة فرد بحقوقه ویؤدي واجباته ویعرف فیها

احترام األنظمة والقوانین وأهمیة التوفیق بین ما هو صالح للجمیع، وذلك من خالل 
المنافسات وهذه العالقة الموجودة بین النشاط التربوي البدني والریاضي والجوانب 

تهیئة الفرص االجتماعیة ، بینما النشاط التربوي والبدني والریاضي یعمل على 
المناسبة للنمو السلیم وتمكین المراهق من التفاعل السلیم الذي یساعد على ممارسة 

.)165عالء، صفحة (العالقات االجتماعیة السلیمة

إن علم االجتماعي الریاضي بال شك هو أحد فروع "علم االجتماع3- 2- 1
یهتم بالدراسة العلمیة وسلوك األفراد أثناء ممارستهم العلوم االجتماعیة والذي 
والریاضیة مظهر من مظاهر السلوك االجتماعي . لألنشطة الریاضیة المختلفة

للمجتمع ولذلك هذا العلم یقوم بدراسة الریاضة كظاهرة اجتماعیة وعالقاتها بالنظام 
، 1978باهي، (.االجتماعي والسیاسي واالقتصادي والبناء االجتماعي للمجتمع

)78صفحة 

وفي هذا الصدد یقول ادواردز هو الدراسة العلمیة للبناء والتركیب االجتماعي 
والعملیات االجتماعیة في عالم الریاضة وهو بذلك یمثل تطبیقات للموضوعات 

لهذه المؤسسة االجتماعیة وخصوصا هذا التركیب االجتماعي والعملیات االجتماعیة 
، صفحة 1997الهاللب، (.لتحلیل الریاضة كعنصر وكنظام اجتماعي في المجتمع

14(

صر الحاضر ظاهرة حضاریة لها تأثیرها الفعال وكما أصبحت الریاضة في الع
یة ومداها الواضح وتعقیداتها ولذلك فقد أصبحت أیضا ظاهرة اجتماعیة تخدم الترب
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واالقتصاد والفن والسیاسة ووسائل االتصال والعالقات الدولیة، بل أن مداها أكثر من 
ذلك، فكل فرد أصبح مهتما بشكل أو بآخر بالریاضة وأنها على الرغم من ذلك لم 

، 2002إبراهیم، (تجد االهتمام والدرجة الكافیة من الدراسة وبالشكل الذي نستحق
وفي الفصول سیتم تناول الریاضة بصفتها مؤسسة اجتماعیة وعالقتها )49صفحة 

.مع المؤسسات االجتماعیة األخرى

:أهمیة دراسة علم االجتماع الریاضي4- 2- 1

تكمن دراسة علم االجتماع الریاضي في مجال الریاضة المدرسیة بتعلم التالمیذ 
الفصول أو جماعات النشاط الداخلي المهارات الریاضیة في جماعات یطلق علیها 

أو الخارجي ویكون اهتمام المدرس موجها نحو العمل على إشراك جمیع التالمیذ في 
.درس التربیة البدنیة والریاضیة

وأیضا تكوین الفرق المدرسیة فمن الضروري إذن فهم المدرس لطبیعة هذه األفراد 
عدیل سلوك أفرادها ویساهم علم وتكوینها وبنائها وتماسكها وتفاعلها ودورها في ت

االجتماع الریاضي في إمداد المدرس بالمعلومات والخدمات التي تدعم مهمته كتنمیة 
سلوك الجماعة ومعرفة طبیعة العالقات االجتماعیة التي تنشأ بین التالمیذ بعضهم 
البعض وبینهم وبین المدرس كما تفید في التعرف على كیفیة تطور الجماعات 

وأهم العوامل التي تؤدي إلى استمرار الجماعة كما نستعین بهذه الدراسة الریاضیة
في التعرف على كیفیة تغییر الجماعات الریاضیة مثل تغییر الفریق كجماعة من 
وقت آلخر وأیضا التعرف على االتجاهات االجتماعیة ودور الجماعات الریاضیة في 

لومات بشأن نمو الجماعة مشكالت الضبط والنظام ویساهم أیضا في تقدیم مع
وعالقة الجماعة بالجماعات األخرى و دراسة التفاعل االجتماعي بین أعضاء 
الجماعة الریاضیة والقادة، وبین الجماعة في تفهم السلوك االجتماعي للجماعات 
الریاضیة المختلفة والتعرف على الدوافع االجتماعیة لسلوك تلك الجماعات، األمر 
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، الصفحات 1978باهي، (.الریاضي من توجیه الوجهة السلمیةالذي یمكن للمربي 
24-23(

:مفهوم الجماعة الریاضیة5- 2- 1

إن تعریف الجماعة لیس بالشيء السهل أو البسیط، فالجماعة شيء معقد بدرجة 
ة أو غیر ذلك من كبیرة فعلى سبیل المثال قد یتم اعتبار فریق كرة القدم أو الطائر 

الفرق أنها جمیعا جماعات، ولكن ماذا بشأن العدید من األفراد الذین یجتمعون في 
أي وقت للممارسة بعض الریاضة أو التجمع لمشاهدة مباراة في كرة القدم إنه لیس 

. بالضرورة أن مجموعة من األفراد یشكلون جماعة

ل بین األعضاء واإلعتماد على إن الدلیل الذي تحدده سمات الجماعة هو وجود تفاع
بعضهم البعض ویشاركون في األهداف ویجب أن توجد مشاعر االنجذاب الشخصي 
بین أعضاء الجماعة وتظهر أیضا جماعات االعتماد المتبادل في المهمة فعلى 
سبیل المثال یجب أن یتفاعل الالعبون في الریاضة الجماعیة في الهجوم والدفاع 

ألداء المهام والشيء األكثر أهمیة أن الجماعة تحتاج ویعتمدون على بعضهم 
الشعور بالهویة الجماعیة وعلى أنها تتمیز عن الجماعات األخرى وعندما نفكر في 
الفرق فما یخطر على أذهاننا عادة هو أن الجماعة الریاضیة هي مجموعة من 

، 1978باهي، (.الالعبین یعملون معا من أجل تحقیق أهدافهم الفردیة والجماعیة
)37-68الصفحات 

:أنواع الجماعات6- 2- 1

:هناك ثالثة أنواع مختلفة من الجماعة

:الجماعة األولیة1- 6- 2- 1
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نة األساسیة في صرح المجتمع، وهي عریقة في القدم بالجماعة األولیة هي الل
وهي أساسیة جوهریة تمتد جذورها إلى نشأة الحیاة اإلنسانیة وتعصر اإلنسان األول 

النوع اإلنساني كافة دجاته الرئیسیة وهي عامة بین أفراألنها تشبع حادفي تكوین الفر 
في مختلف بقاع األرض وخالل األجیال المتعاقبة ومن أمثلة الجماعة األولیة األسرة 
ورفقاء اللعب والجیران وفي تلك الجماعات تبرز شخصیة الفرد إلى حد كبیر، وفي 
نطاقها الضیق یتلقى الفرد مؤثراته االجتماعیة األولى، ودراسة أثر الجماعة األولى 

وك االجتماعي یؤدي بنا إلى فهم السلوك للفرد في الجماعات الكبیرة المعقدة في السل
التي یسلك أفرادها سلوك یسفر على ألوان مختلفة متباینة من ثقافات عدة وتتلخص 

:الخصائص المهمة للجماعة األولیة في عدة نقاط نذكر منها

البصر نوع االتصال االجتماعي أي وجها لوجه أو اتصال مباشر للسمع و 
والشم وكذلك درجة االتصال االجتماعي سواء من ناحیة االتصال كثیر التكرار في 
مراحل الطفولة ثم نقل مرات التكرار في المراحل التالیة وأیضا الحدة االنفعالیة 
لالتصال مثال اتصال یترك في نفوس األفراد طابعا خاص وذكریات تبقى الحیاة وكذا 

ل كأن تكون هناك أفكار مشتركة وطموحات متقاربة مدى االرتباط ومدى االستقبا
.واستقالل عاطفي نوعا ما

:الجماعة الوسطى2- 6- 2- 1

تقوم هذه الجماعة على عالقات تقترب في جوهرها من العالقات المباشرة 
الشخصیة وتتمیز أحیانا باتجاهات متشابهة أو مختلفة نوعا ما إلى الجماعة أحد 

.الجماعة التي تتكون من سكان أحد األحیاء في القریةالفصول في مدرسة ما، أو ك

:الجماعات الرسمیة والجماعات غیر الرسمیة3- 6- 2- 1
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تسمى الجماعة بالجماعة الرسمیة إذا كان كل فرد فیها محددا ومكتوبا في 
بعض األحیان وفي مثل هذه الجماعات یجب على الفرد أن یسلك كما هو متوقع 

والبیروقراطیة الحكومیة أحسن مثل للجماعة الرسمیة فكل منه وكما متوقع من غیره 
موظف یعرف دوره في مصلحته وهو یسلك في هذه المصلحة تبعا لهذا الدور الذي 
یحدد عالقته بزمالئه ورؤسائه وتنظیمها یقلل من أثرها في سلوك األفراد بخالف 

المدرسة والفصل الجماعات غیر الرسمیة التي قد یكون أثرها في سلوك الفرد وتعتبر 
الدراسي هي الجماعات الرسمیة بینما تعتبر جماعة األصدقاء ومن الجماعات 

.الثانویة غیر الرسمیة

:الجماعات الدائمة والجماعات غیر الدائمة3- 6- 2- 1

: الجماعة الدائمة-

یقصد بدوام الجماعة المدة التي تستمر فیها العالقة قائمة من األفراد وتختلف 
من جماعة ألخرى فبینما نرى أن هناك بعض الجماعات التي تتمیز درجة الدوام

بالدوام التام، نجد أن هناك نوعا آخر دائما نوعا ما كجماعة النادي أو الطائفة مثال 
وتتمیز درجة االتصال بالنسبة للجماعة الدائمة باالستقرار والتكرار وشدة االرتباط، 

تمر أبدا للدهر بجانب األثر العمیق الذي كما نترك نفوس األفراد طابعا وذكریات تس
=.كاألسرة مثال(یهیمن على حیاة الفرد لمدة طویلة 

:الجماعة غیر الدائمة-

یعتبر الحشد أو الجمهرة من الجماعات غیر الدائمة ویعرف البعض أمثلتها بجمع 
الناس لمشاهدة منافسة ریاضیة أو لمشاهدة تدریب إحدى الفرق الریاضیة أو حول 

ثة في الطریق العام وهذا النوع من أنواع الجمهرة ألنها جماعة من التأسیس حاد
تستجیب عاطفیا لمثیر یشترك ومن الجماعات سرعان ما یجتمع وسرعان ما یتعرف 
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وال یتمیز بالدوام وال باالستقرار كما یختلف عدد أفراد الجمهرة من عدد قلیل بنا من 
لناحیة السیكولوجیة من أنواع الجماعات إلى الحشد الملحم وتتمیز الجمهرة من ا

وتتلخص أهم الخصائص للجماعة الوسطى في عدة نقاط ال نذكر منها نوع . اآلخرى
االتصال االجتماعي ودرجته إذا تشابه األهداف أحیانا وقد تختلف أحیانا أخرى إلى 

ي حد ما وأیضا الحدة االنفعالیة لالتصال وكذلك مدى االرتباط ومدى االستقالل ف
رغبات ومیول تكاد تكون مشتركة وأیضا تأكید الناحیة الفردیة في السرعة لتحقیق 

، 1971، .عالوي س(نواحي الطموح المختلفة واالستقالل العاطفي نوعا ما
وتعتبر الجماعة الوسطى هي الجماعة التي بعد دراستها )70-69الصفحات 

.والتطرق إلى جمیع الجوانب المحیطة بها

:الجماعة الثانویة4- 6- 2- 1

یتمیز تكوین الجماعات الثانویة عن الجماعات األولیة بالقصد واالختیار وتمثل هذه 
القات الجماعات الرغبات والحاجات العامة لألفراد وال تعتمد دائما على الع

االجتماعیة المباشرة بین األفراد والتي تقوم على مقابلة األفراد بعضهم مع البعض 
اآلخر وجها لوجه بین الحین واآلخر بل تعتمد على وسائل االتصال غیر المباشرة 

. كالصحف والهاتف وغیرها

ومثل على ذلك الهیئات العلمیة، فقد ینتسب الفرد إلى جمعیة علمیة ویصبح عضوا 
ا دون أن یقابل جمیع أعضائها، ومثال على ذلك األحزاب السیاسة والنقابات فیه

المهنیة، وبالرغم على أن هذه الجماعات تمثل رغبات العامة إال أنها تتطلب من 
أفراد الجماعة تنظیما وتنسیقا یتفوق ما تتطلبه الجماعات األولیة وتواجه الحضارة 

لجماعات األولیة لكن لیس معنى هذا زوال الراهنة طغیان الجماعات الثانویة على ا
أثر الجماعة األولیة من حیاة الفرد االجتماعیة فكل ما یكتسبه الفرد من عادات 
واتجاهات في جماعته األولیة ینتقل إلى نواحي نشاطه المختلفة في الجماعات 
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باة في نوع االتصال االجتماعي فغالالثانویة وتتلخص أهم خصائص الجماعة الثانوی
ما یكون االتصال غیر شخصي وغیر مباشر وقوام هذا النوع من الجماعات 
االتصال اآللي المیكانیكي، ومن أمثلة الصحف والدوریات العلمیة والهاتف والرادیو 
وكذلك تعدد الحدة االنفعالیة لالتصال ودرجة تكرار االتصال االجتماعي بالنسبة 

الل فإنها تكون هناك آراء لفظیة مشتركة للزمان والمكان ومدى االرتباط ومدى االستق
أو تحفظ تام بالنسبة لألهداف وضرورة الطموح المختلفة واالستقالل العاطفي إال في 

، األسس النفسیة للنمو من .السید ف(.األزمات التي تمس جمیع أفراد الجماعة
)71- 70الطفولة إلى الشیخوخة، الصفحات 

:أهمیة الجماعة7- 2- 1

:أهمیة الجماعة بالنسبة للمجتمع1- 7- 2- 1

یعیش اإلنسان من والدته حتى مماته عضوا في المجتمع عن طریق جماعته التي 
ینتسب إلیها، باعتبارها خلیة في المجتمع تؤدي دورا معینا و الحیاة في المجتمع 

جتمع هو عبارة عن یعني أن یظل اإلنسان دائما تحت ضغط هذا المجتمع، فالم
تجمع منظم من األفراد الذین یتفاعلون معا في جماعات مختلفة حین تتواجد جهودهم 
في سبیل تحقیق أهداف مشتركة وتمثیل الجماعات االجتماعیة في المجتمع إلى 
اكتساب معتقدات وأفكار متماثلة نسبیا، كما تتخذ أنماطا سلوكیة أو متقاربة، 

تحسن المجتمع وضمان استمرار الحیاة االجتماعیة كما المساهمة في نمو وتقدم و 
نجد أن جمیع المؤسسات االجتماعیة إلى المدارس وغیرها  تساهم في بناء المجتمع 
الحدیث بدور فعال وذلك نتیجة جهود الجماعة وكذا جمیع أوجه النشاط االقتصادي 

تتحقق إال عن التي تقوم على أساس التفاعل االجتماعي وكما أن سعادة اإلنسان ال
طریق التفاعل االجتماعي اإلیجابي وثمرة جهد جماعات المستوى الصغیر والكبیر 

)69-68، الصفحات 1984، .زهران ح(.یتجلى في البلد والمدینة واإلقلیم والوطن
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:أهمیة الجماعة بالنسبة للفرد2- 7- 2- 1

حیاته العادیة بأنواع مختلفة من الجماعات تلك یتصل اإلنسان في أثناء 
الجماعات هي تجمیع للثقافة العامة في المجتمع، ومن خالل اتصاله بها یتعلم الفرد 
معظم أنماط السلوك الواجب علیه إتباعها، كما أن الفرد ینشط في التفاعل 

یكتسب االجتماعي مع أنواع مختلفة من األفراد والجماعات ومن خالل هذا التفاعل
.شخصیته ومعلوماتها

ترجع أهمیة الفرد إلى انتمائه إلى الجماعة ویعتمد الفرد في نموه االجتماعي على 
الجماعة التي تقوم بتنشئته اجتماعیا حیث یتفاعل مع أعضائها ویتعلم السلوك 

في دبالنسبة للفر االجتماعي ومعاییره االجتماعیة وأدواره، وتتبلور أهمیة الجماعة 
االجتماعي ففي الجماعة یكتسب الفرد المعاییر االجتماعیة للسلوك وتسییر آرائه نموه 

الشخصیة كما تكون لدیه صداقات جدیدة متعددة عن طریق التفاعل االجتماعي التي 
لیست في الواقع سوء آراء اجتماعیة تعبر عن الجماعة التي ینتسب إلیها أو یرغب 

لسلوك االجتماعي المناسب عن طریق الجماعة في االنتساب إلیها كما یتعلم الفرد ا
وتعلم الكثیر عن نفسه وزمالئه فالجماعة مرجع ممتاز إلمكانات التعلم، ویجد الفرد 
أیضا المتعة والرضا ألعماله في الجماعة فكل مهارات وفنون االتصال اإلنساني 

نفس تنمو في تناسق مع بعضها البعض وأیضا ینمو لدیه التفكیر والتعبیر عن ال
والقدرة على حل المشكالت واكتساب القیم ونمو مبادئ  الحیاة مع اآلخرین عن 
طریق التفاعل االجتماعي كما یشعر الفرد باالعتزاز بالمشاركة في الجماعة والقیام 

قوة هائلة دة كمواطن صالح، وأخیرا یحقق الفر بمسؤولیاته وتحقیق المكانة االجتماعی
، 1984، .زهران ح(.شباعا لحاجاته لالنتماء للجماعةوشعور باألمن واالطمئنان وإ 

)69-68الصفحات 

:العوامل التي تحول دون تماسك الجماعة8- 2- 1
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إن من بین العوامل التي تحول دون تماسك الجماعة واختالف الشباب كثیرة 
الجماعة وصراع المهمة أو وآراء مختلفة نذكر منها التعارض بین الشخصیات في 

األدوار االجتماعیة بین أعضاء الجماعة وكذلك انحصار االتصاالت بین أعضاء 
الجماعة أو قائد الجماعة واألعضاء والتحول المتكرر ألعضاء الجماعة إضافة إلى 
عدم االتفاق على أهداف الجماعة وكذا نقص التفاعل بین األعضاء، زیادة على ذلك 

یادة التنافس بین أعضاء الجماعة وانخفاض مكانة الفرد داخل نقص التعاون وز 
الجماعة وأخیرا سیادة الجو االستبدادي وشعور األعضاء بسیطرة أفراد معینین على 

.)69-68، الصفحات 1984، .زهران ح(.الجماعة

:العالقات االجتماعیة واألسالیب التنظیمیة9- 2- 1

ن األفراد تجمعهم روابط وعالقات عدیدة عن التفاعل القائم بینهم وهذه إ
العالقات االجتماعیة تختلف وتتباین تبعا للفرد االجتماعي ودوره في المجتمع ونقسم 
العمالت االجتماعیة إلى عملیات جامعة أو رابطة، كتلك التي تؤدي إلى الصداقة 

العالقات االجتماعیة والتي تعرف والتعاون والزواج، ومنها ما یؤدي إلى هدم
بالكراهیة، الطالق والتنافس الغیر مشروع والفرد ینتمي إلى العدید من الجماعات 
االجتماعیة التي تتباین في التقالید واألعراف والنظم التي تؤطر حیاتها من خالل هذا 

تزداد مهاراته االنتماء تنمو دوافع االنتماء إلى الجماعات االجتماعیة األخرى وبالتالي 
االجتماعیة في اكتساب وتعلم العدید من العملیات  منها تطویر صالته وعالقاته 
االجتماعیة في المجتمع، مجددا السمات العدائیة كالتفرقة وهدم مقومات بناء 
الجماعة بینما تتعدد الثنائیة بسمات الوحدة التي تؤدي دورا في عملیة اإلصغاء على 

..)وآخرون إ(.مقومات الجماعة

:المؤسسات االجتماعیة1- 9- 2- 1
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تؤدي المؤسسات االجتماعیة وظائف اجتماعیة تربویة وثقافیة وبیئیة 
.واقتصادیة وتكون مترابطة فیما بینها وتشكل هذه المؤسسات االجتماعیة

:األسرة-

المجتمعات ویرى إن األسرة تعد أكثر الوحدات انتشار ألنها موجودة في كل 
الكثیر من المربین وعلماء االجتماع أن األسرة هي مصدر كل تربیة صحیحة یتأثر 
بها الطفل ولذلك فإن العالقة بین األسرة و المؤسسات االجتماعیة هي عالقات قویة 

.وثیقة متبادلة

:المدرسة-

إن المدرسة هي مؤسسة تربویة اجتماعیة التي تعمل على توثیق العالقات 
االجتماعیة فلها دورا مهما في تربیة الطفل وسد حاجیاته ورغباته وما تملك من 

.)وآخرون إ(.إمكانیات عالیة في التربیة الوطنیة والقومیة

:أنواع العملیات االجتماعیة2- 9- 2- 1

:التعاون- 

على یعرف إصالح التعاون على التفاعل الذي ینطوي على فردین أو أكثر
العمل لتحقیق غایة مشتركة والتعاون سلوك شائع في أغلب المجتمعات ویتمثل في 
كل مجاالت الحیاة والتعاون یربط أفراد المجتمع اإلنساني ارتباطا وثیقا له أهمیة 
كبیرة بالنسبة لألفراد والمجتمعات من بینها تحقیق الحاجات واألمن والمحافظة على 

.البقاء

):التوافق والتالؤم(التكیف االجتماعي - 
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یعرف التكیف بأنه عبارة عن التفاعل الذي یهدف إلى التوفیق بین األفراد 
والجماعات ویحدث في كل مجاالت الحیاة من أمثلة ذلك التكیف بین الزوجین، 
التكیف بین الرؤساء والمسؤولین والعمل، ویفرق االجتماعیون بین التأقلم والتكیف من 

لى تالءم سلوك اإلنسان مع ظروف البیئة الطبیعیة أما التكیف حیث أن التأقلم بدل ع
.فیرتبط بظروف البیئة االجتماعیة

هو بعد أساسي من أبعاد الواقع االجتماعي وهو عبارة عن عملیة :الصراع-
اجتماعیة تنشأ بین الطرفین ویسعى كل منهما إلى تحقیق مصالحه 

وعة أو غیر وأهدافه، مستخدما كافة األسالیب سواء كانت مشر 
)236، صفحة 2003الرشدان، (.مشروعة

:تعریف العالقات االجتماعیة10- 2- 1

تعد العالقات االجتماعیة أهم موضوعات علم النفس االجتماعي المعاصر إال 
منذ سنة " روس"أنها تكاد كلها تصدر عنه وتعود إلیه وتدور في فلكه فهي كما بین 

ومازالت المحور الرئیسي لكل مجاالت اإلدارة العلمیة الجادة في هذا العلم 1908
لهذا عرفت العالقات بتعاریف متعددة فیما یلي بعض التعاریف العالقات االجتماعیة 

، علم النفس االجتماعي .السید ف(تدل على الصلة التي تقوم بین شخصین أو أكثر
زهران (.مبینة على التجاذب واالختبار أو الرفض أو تنافر)208، صفحة 1980، 
.)74، صفحة 1984، .ح

وهي روابط تنشأ على أساس التفاعل االجتماعي تكون بین فرد أو شخصیة 
وأفراد أو شخصیات أخرى بین الجماعات االجتماعیة معظمهم ممارسین أنواع 
مختلفة من النشاط یمتازون فیما بینهم لمواقفهم االجتماعیة وأدوارهم في حیاة 



حصة التربیة البدنیة والریاضیة واالدماج: الفصل األول

37

، وهي وسیلة اتصال بین طرفین بغرض تحقیق هدف )1998الهاللي، (المجتمع
.)268، صفحة 1990، .معوض ح(.معین

فؤاد البهي السیدومن هذا فحین تتفق مع  بأن العالقات االجتماعیة تنشأ بین " تعریف ّ
شخصین أو أكثر بالصلة المتبادلة التي تنشأ بینهما نتیجة لتأیید أحدهما في اآلخر 

.وتأثره به ونوع العالقات االجتماعیة یتأثر بعدة عوامل أهمها

.كالمناخ:البیئة الطبیعیة- 
لبیولوجي لألفراد یحدد وظائف فاختالف التكوین ا:التكوین البیولوجي- 

.أفرادها
هي تحدد عالقة الذكر واألنثى وتنشأـ روابط اجتماعیة :العوامل الفیزیولوجیة- 

. معینة
، صفحة 1990، .معوض ح(.وخاصة العوامل االنفعالیة:العوامل النفسیة- 

118(.

:المجال التربويالعالقات االجتماعیة في 11- 2- 1

إن أي مجال مهما كان نوعه ومهما كانت خصائصه إال وسعى القائمون 
على هذا المجال أو ذاك إلى تحسین طریقة العمل وخلق جو یحفز على األداء الجید 
مع الحفاظ على دور كل واحد ومكانته في هذا العمل والتربیة البدنیة والریاضیة 

ساتذة یهدفون أساسا إلى مساعدة الفرد على النمو فاأل.باعتبارها أحد هذه المیادین 
نكار  ٕ االجتماعي السلیم مع القدرة على مدى ما یحقق الفرد من صفات التعاون وا

.الذات والقیادة والتبعیة والحریة في الرأي تتفق وصالح الجماعة والمجتمع كله

وتحتاج إلى اتفاق بین والقیادة التربویة أحد أهم المطالب التربویة فهي تظهر تلقائیا 
حساسهم بنوع من االستقرار في ید فرد واحد وللقیادة وظائف متعددة یحددها  ٕ األفراد وا
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بداء الرأي واالستشارة الجماعیة " كرتش" ٕ وتتلخص في اإلدارة والتنفیذ والتخطیط وا
، .زكي م(.وتمثیلها لدى الغیر وضبط العالقات القائمة بین أعضائها والثواب والعقاب

)14صفحة 

فالقائد یحاول إدارة النشاط الریاضي الذي هو وسیلة تربویة و ترویجیة بین األفراد 
فكل نشاط له قوانینه یجب على كل األفراد المشاركین في هذا النشاط احترامه، هذا 

اضي المناسب وبالتالي األمر الذي سیحافظ على أصول اللعبة واتباع السلوك الری
تعزز العالقات االجتماعیة داخل الفوج الواحد ولیس هناك سمات ثابتة للقیادة في كل 
نما كل جماعة ظروفها وأهدافها ومشكالتها ومن ثم فإن لها نوعها  ٕ زمان ومكان وا
للقیادة التي تصلح لظروفها الراهنة وال تصلح لغیرها، متطلبات القیادة التربویة الراشدة 

متمثلة في معظم األحیان في شخص (من خالل معطیات عدة منها شخصیة القائد 
األستاذ أي المربي وكذا ظروف عمل الجماعة نفسهم فذهنیة األفراد تتطلب تعامل 
معین وواجب على القائد تكییفها مع المواقف التربویة المختلفة وكذا األهداف 

.المسطرة

:لعالقات االجتماعیةالعوامل المساعدة في تكوین ا12- 2- 1

من هذه العالقات االجتماعیة المتداخلة والمعقدة یمكن القول أنها المسلك 
الذي یتخذه التفاعل االجتماعي بین المدرس والتلمیذ ببعضهم البعض وهناك عوامل 

:تساعد على تكوین عالقات اجتماعیة نذكر منها

:والریاضیةالمناخ االجتماعي أثناء حصة التربیة البدنیة 13- 2- 1

ونعني به العالقات النفسیة التي تنشأ بین أفراد الجماعة الذي یكون في تنظیم 
أو نسق اجتماعي ما والمقصود هو خلق الجو الصحي المنشود أثناء الحصة ألنه 

ذ والتلمیذ من جهة والتلمیذ من هو الذي ینمي العالقات التفاعلیة خاصة بین األستا
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التربیة البدنیة مثال یلعبدورا هاما بحیث یخلق أثناء ة ثانیة فمعلم ومدرس حصةهج
التدریب جوا من الود والترابط والتعاون والمشاركة الوجدانیة بین التالمیذ والهدف 
األساسي الذي سیؤدي إلى تحقیق ذلك هو العمل على إشباع الحاجات والمطالب 

وكذلك الشعور .تقبلاالجتماعیة للتلمیذ وخاصة عند المراهقین فهم یحتاجون إلى ال
لى تقدیر أعمالهم، كذلك یحتاجون إلى الشعور بأنهم جزء من جماعة  ٕ بأهمیتهم وا

.)61العمر، صفحة (.ینتمون إلیها

تقوم جماعة األقران أو الزمالء بدور هام في عملیة بناء العالقات االجتماعیة 
هي تؤثر في المعاییر االجتماعیة ویمكنه من القیام وكذا نمو الفرد اجتماعیا سلیما ف

بأدوار اجتماعیة متعددة ال تأثیر له خارجها ویتوقف مدى تأثیر الفرد بجماعة الرفاق 
:بعملیة البناء االجتماعي فیما یلي

.نمو الشخصیة بصفة عامة واكتساب نمط بشخصیة الجماعة

ماعي هو االستقالل واالعتماد تساعد المراهق على تحقیق أهم مطالب النمو االجت
.على النفس، مساعدة المراهق في تكوین ذاته

إمداد المراهق بأشكال متعددة من الخبرات بین أعضائها، العالقات االجتماعیة 
.تصحح التطرف واالنحراف في السلوك

:دینامیكیة الجماعة في التربیة البدنیة والریاضیة14- 2- 1

جاء في كتاب االجتماع الریاضي أنه توجد الذي " جینجر"على حسب قول 
لمنصب من الجماعات وهذا تبعا لألساس الذي تكونت من أجله الجماعة ونوع 

.العالقة التي تظهر داخلها
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فالنمط األول اجتماعي والثاني نفسي فمن خالل التنمیة نلخص أن منشأ هاتین 
أمام هذه الرغبة ذاتیة الجماعتین أما یكون ناتج عن رغبة جماعة في تكوین الجماعة 

األفراد وجماعة نفسیة تقوم على أساس شخصي وتكوین الفردیة هي السائدة في نوع 
العالقة وفي هذا اإلطار تبدو الجماعة الریاضیة نمطا وسیطا بین الجماعات 

.االجتماعیة والنفسیة فهي تكون باالختیار الحر من الفرد ولیس عن طریق اإلجبار

ین النشاطات الجماعیة والفردیة في التربیة البدنیة والریاضیة فالمزیج الموجود ب
یجعلها بجمع وتكامل كلي بین النمطین االجتماعي والنفسي في تكوین الجماعة 
وتظهر بالتالي األهمیة البالغة لدراسة دینامیكیة الجماعة حیث تتوفر تقریبا جمیع 

إن األخصائي الریاضي أنماط هذه الدینامیكیة من طرح وتنافس وتعاون، لذلك ف
خالل دینامیكیة الجماعة له دور في مساعدة كل فرد فیها عن طریق توجیهه 
إلستغالل مواهبه وقدراته حین یستطیع القیام باألعمال التي ینال عنها استجابات 

، 1997الهاللب، (یدرك من جرائها أنه قد نال تقدیر واستحسان من الجماعة
، وهذا إما سوي یجعل مربي التربیة البدنیة والریاضیة یسیر )263- 253الصفحات 

حصة وفق معاییر عملیة تربویة ویحقق أحد أهداف التربیة العامة أال وهو تنمیة روح 
.التعاون من خالل المنافسة لدى التالمیذ

:جتماعیةدور التربیة البدنیة والریاضیة في بناء العالقات اال15- 2- 1

لم تكن التربیة البدنیة والریاضیة مجرد حركة تؤدى دون هدف محدد بل 
خصصت لها أهداف بغرض الوصول لتنمیة مدارك الفرد من الناحیة البدنیة 
والحركیة والفعلیة وكذا العالقات االجتماعیة فهي تعتبر الحصیلة لخلق جو التعاون 

عط ٕ اء الفرصة لآلخرین الذین لم یمارسوها وتوسیع العالقات المبنیة بین التالمیذ وا
خارج المؤسسة التعلیمیة، وبالتالي تسمح للتلمیذ سهولة االندماج مع الزمالء وضمه 

. مع الجماعة بصفة عامة، باإلضافة لتحقیق نموه االجتماعي بصفة خاصة
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وهنا یكمن دور التربیة البدنیة والریاضیة في تطویر التفاعل والتماسك االجتماعي 
ن یكون لمشاركة الریاضي أهمیة أیضا في عملیة التقارب بین األفراد، ومساعدتهم أی

حساسهم لتخلق فیهم روح التعاون  ٕ على تبادل وجهات النظر والكشف عن مشاعرهم وا
.والوحدة والترابط والتفاعل االجتماعي

لنمو ومن السمات المبررة لحصة التربیة البدنیة منح التالمیذ القدرة العالیة على ا
االجتماعي الحقیقي بمسؤولیة اجتماعیة وواجباته العامة وبصفته عضوا فاعال في 
المجتمع تعمق فیه أبعاد هذه المسؤولیة وهذه الواجبات وبعضها في حالة مواجهة 
دائمة مع متطلبات االلتزام واالحترام والعطاء المتمیز والتمثیل الحقیقي لجماعته 

.بالنسبة للجمیعبشكل یعزز مكانته االجتماعیة 

وباعتبار النشاط الریاضي أصل وجوهر حصة التربیة البدنیة والریاضیة له أدوار 
)24-23، الصفحات .زكي م(:رئیسیة وهي كما یلي

یتیح النشاط الریاضي الفرصة للجماعة لتكوین عالقات طیبة مع الجماعات .أ
خالل المباریات التي تعیشها هذه الجماعات فتعرف كل جماعة األخرى من 

على األخرى ویشع نطاق العالقات االجتماعیة داخل المؤسسة وخارجها أي 
النشاط الریاضي یساعد على تنمیة العالقات االجتماعیة التي تعتبر دعامة 

.من قائم الخدمة االجتماعیة
ة المالئمة ویعدل من النشاط الریاضي یكسب األعضاء العادات الصحی.ب

العادات الخاطئة فیعودهم على النظافة واالبتعاد على العادات السیئة 
كالتدخین وغیره، ویوجه اهتمام األعضاء إلى العنایة بإبدائهم فیعتدون 
بالتغذیة والملبس مما ستتیح لهم مظهرا مقبوال یجعلهم قدوة في سلوكهم بین 

.الجماعات
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ة لألعضاء لكي یعبروا عن أنفسهم بالحریة یتیح النشاط الریاضي الفرص.ت
الطلیقة أثناء ممارسة الوجود فإن األعضاء یقبلون على الممارسة كما یجعلهم 

.ینطلقون في تصرفاتهم فیعبر كل منهم عن نفسه تعبیرا جزئیا

هذا یتیح لألخصائي كي یدرس كل فرد ویتعرف على اتجاهاته ونزاعاته الحقیقیة 
ممارسة النشاط الریاضي مجاال طبیا لحدوث دینامیكیة داخل التي تزهر أثناء 

.)24-23، الصفحات .زكي م(.الجماعة



: نيالفصل الثا
والسمنةالمراهقة
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:تعریف المراهقة1- 2

:لغة- 

الناحیة اللغویة االقتراب والدنو من الحلم وبذلك یؤكد نكلمة المراهقة معنيت
بمعنى اقتراب من الحلم ودنا " راهق"علماء فقه اللغة هذا المعنى في قولهم 

.)14، صفحة 1998الزعبالوي، (منه

مشتقة من الفعل "adolescences"والمراهقة باللغة الفرنسیة واالنجلیزیة 
، 1998السید، (وتعني االقتراب والدنو والنمو واالكتمال" adolescences"اآلتیني 
.)275صفحة 

أو الدنو أي ارهقت كالب تعني المراهقة في اللغة العربیة االقتراب من الحلم
العید أي لحقته، راهق الغالم، قارب الحلم أي بلغ حد الرجال مراهق هو الغالم الذي 

.قارب الحلم

معنى االقتراب أو الدنو من الحلم وبذلك یؤكد عنيفمن الناحیة اللغویة ت
علماء اللغة هذا المعنى بقولهم رهق، بمعنى عشق أو لحق دنا من تعد، فالمراهق 

وكذلك من معاني كلمة . هذا المعنى هو الفرد الذي یدنو من الحلم واكتمال النضجب
الخفة السفه، الجهل، الحدة، غثیان المحارم من شرب : مراهقة في اللغة العربیة

)14، صفحة 1998، .الزعبالوي م(الخمر ونحوه، كما جاء في لسان العرب

:اصطالحا-

یرى مصطفى زیدان في المراهقة تلك التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالتوقف العام 
سنوات 08إلى 07للنمو تبدأ من الطفولة وتنتهي في سن الرشد وتستغرق حوالي 
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من سن الثانیة عشر لغایة العشرون بالنسبة للفرد المتوسط مع وجود اختالفات كبیرة 
.في الحاالت

نمو جسدي وظاهرة اجتماعیة الي فترة هقة المراه" دورتي روجرز"وحسب 
تختلف هذه الفترة في بدایتها ونهایتها باختالف المجتمعات الحضاریة والمجتمعات 

.)152، صفحة 1979زیدان، (األكثر تمدنا واألكثر برودة

مراهق هو الطفل ویرى تركي رابح المراهقة بأنها االقتراب والدنو من الحلم وال
الذي یدنو من األحالم واكتمال الرشد والتدرج نحو النضج الجنسي والعقلي واالنفعالي 
وكلمة المراهقة من الفعل اآلتیني وتعني كبر ونمو بمعنى التدرج وفي النضج في 

، صفحة 1989ي، ترك(البدنیة، الجینیة، االنفعالیة والعقلیة للمرء: جمیع الخصائص
18(.

عرفت أیضا نواحیها المختلفة إذ ورد أن المراهقة تعددت فهي نمو جسدي 
، 1991سكالت، (وظاهرة اجتماعیة ومرحلة زمنیة كأنها فترة تحوالت نفسیة عمیقة

)18صفحة 

تقرب الفرد من وتعني التطورات الفیزیولوجیة والنفسیة االجتماعیة والتي
النضج البیولوجي والجسمي وتحدث هذه التغیرات عند البنات في سن مبكرة وال 

. )23، صفحة 1978الحقي، (سنة12تحدث عند الذكور غالبا قبل 

:خصائص النمو لدى تالمیذ الطور المتوسط1- 1- 2

المتأخرة فإنه یسیر قدما نحو البلوغ عند یصل نمو الفرد إلى نهایة الطفولة 
الذي ال یتجاوز العامین من حیاة الفرد ثم یتطور البلوغ إلى مرحلة المراهقة التي تمتد 

.إلى أشكال النضج  في سن الرشد
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:تعریف البلوغ1- 1- 1- 2

یعرف البلوغ بأنه مرحلة من مراحل النمو الفسیولوجي العضوي الذي یسبق 
المرحلة الثانیة في حیاة الفرد التي یصل فیها النمو إلى مرحلة المراهقة ویعتبر

.)272، صفحة .السید ف(أقصاه

في كتابه معجم علم النفس والتحلیل النفسي بأنها " فاندیل"عر اویعرفه الش
وجسمیة جدیدة مرحلة یتم  فیها نضج الغدد التناسلیة واكتساب الفرد معا جنسیة 

وتنقل به من مرحلة الطفولة إلى المراهقة وكما یتمثل في قدرة الفرد على 
.)82، صفحة 1938وآخرون، (التناسل

وتحدث من خالل مرحلة البلوغ تغییرات جوهریة عضویة ونفسیة في حیاة 
ن البالغ إلختالف السرعة النسبیة الفرد مما یؤدي إلى النمو السریع إلى اختالل اتزا

النفسیة ألن الفرد یفقد لمرحلة السلبیة خاصة من الناحیة للنمو توصف أحیانا هذه ا
.)75الجماي، صفحة (تزان الذي كان یتصف به في الطفولة المتأخرةإلا

:مرحلة البلوغ2- 1- 1- 2

:جزئیة نلخصها فیما یليتمر مرحلة البلوغ بثالث مراحل 

في البدایة نالحظ بعض المظاهر الثانویة للبلوغ مثل خشونة الصوت :أوال
.عند الذكور وبروز الثدیین عند اإلناث

یحدث فیها إفراز الغدد الجنسیة على مستوى األعضاء التناسلیة سواء : ثانیا
التي بدأت في عند الذكر أو األنثى ویستمر أیضا نمو المظاهر الثانویة للبلوغ

.المرحلة السابقة



والسمنة المراهقة: نيالفصل الثا

48

عندما نقل المظاهر الثانویة إلى اكتمال نضجها وعندما تصل األعضاء 
إلى نهایتها وتبدأ بذلك مرحلة ) البلوغ(التناسلیة إلى تمام وظیفتها تصل هذه المرحلة 

.)78الجماي، أبحاث علم النفس الذفل والمراهق، صفحة (المراهقة

عوامل بروز عالمات البلوغ3- 1- 1- 2

لقد الحظ األطباء وعلماء النفس منذ بدایة هذا القرن أن اختالف عالمات 
ویمكن أن نصف هذه العوامل إلى داخلیة فراد والحضاراتالبلوغ تتحدد حسب األ

. وخارجیة

:العوامل الخارجیة

والمثیرات الخارجیة لقد مثل المناخ والمستوى االقتصادي واالجتماعي 
انتبه المالحظون إلى أن المناخ البارد یؤخره كما لوحظ أن ارتفاع البلوغ 

السید (.عند األفراد-االقتصادي واالجتماعي من شأنه أن یقدم فترة البلوغ
.)123، صفحة .ف

:العوامل الداخلیة

بأن العامل العرقي یؤثر في تقدم أو تأخر  یذهب بعض الباحثین إلى القول 
وهو عالم أنتروبولوجي أمریكي أن األطفال الیابانیین " لساني"البلوغ فقد الحظ 

والصینیین متأخرون البلوغ وذلك مهما كان المناخ الذي یعیشون فیه بینما 
بلوغ خاصة عند الفتیات مقارنة باألطفال األمریكیین الیمتاز األطفال الیهود ب

)197، صفحة 1994شبشوب، (األوربیین الذي یقطنون في نفس البلدو 

:أهمیة دراسة مرحلة المراهقة2- 1- 2
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تعود أهمیة دراسة مرحلة المراهقة إلى أنها مرحلة دقیقة فاصلة من الناجیة 
وواجباتهم االجتماعیة أن یتعلم فیها الناشئین تحمل المسؤولیات االجتماعیة 

كمواطنین في المجتمع كما أنهم یكونون أفكارهم عن الزواج والحیاة السریة وبالزواج 
یكتمل جزء كبیر من دورة النمو النفسي العام حیث ینشأ منزل جدید وتكوین أسرة 
جدیدة ومن ثم یولد الطفل وبالتالي تبدأ دورة جدید لحیاة شخص آخر تسیر من المهد 

راهقة إلى الرشد وهكذا تستمر الدورة في الوجود ویستمر اإلنسان إلى الطفولة إلى الم
في الحیاة وال شك أن دراسة سیكولوجیة الفردیة للفرد طفال فالمراهقة ذات أهمیة بالغة 

)329-328، الصفحات 2001زهران، (في حیاته وصحته النفسیة راشدا فشیخا

:ات المختلفة للمراهقةالمقارب3- 1- 2

:المقاربة النفسیة للمراهقة1- 3- 1- 2

تعتبر مرحلة المراهقة عند الكثیر من الباحثین مستقلة قائمة بذاتها تتمیز 
بالتوتر، الثورة القلق والصراع إال أن علم النفس الحدیث یرى أن المراهقة لیست بحث 

المرحلة هي في الحقیقة موجودة جدید في الحیاة ألن كل التغیرات الظاهرة في هذه 
في المراهق من مرحلة الطفولة وفي هذا السیاق یرى األستاذ محمد قطب مرحلة 

هي مرحلة النضج ینفجر فیها الكیان البشري بكامله ومن : "البلوغ إن بدایة المراهقة
هنا یتم بناء الفترة السلیمة بإنطالق شحنة الجید وشحنة الروح في دفعة واحدة ألن 

طفل ینمو على دفعات فمرة ینمو دافعیة ومرة نمو عضالته وعظامه ومرة تنمو ال
".قدراته

أول من اهتم النظریات التحلیلیة لهذه المرحلة 1905ویعتبر سیجموند فروید 
حیث أوضح أن الصراع األساسي لمرحلة المراهقة هو صراع توازن بین مطالب 

معه األنا األعلى أو الضمیر بطریقة الهوى ومطالب األنا وأن المراهق ینمو وینضج
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، األسس النفسیة .السید ف(أفضل ویصبح قوة داخلیة تتحكم وتسیطر على السلوك
)250للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة، صفحة 

هول " ستانلي"اعتبرها البعض من العلماء مثل المرحلةإن المراهق في هذه
تعرض إلى یحیثغیرهم المرحلة الحساسة في حیاتهشیورات جنز، سیغموند فروید و 

تغیرات سریعة تشمل أجهزته النفسیة والجسمیة لذا فهي مرحلة خاصة لیس كالمراحل 
معحیانا غیر عادیة قد تتعارض أهسلوكاتارع التغیرات ینهكه ویجعلالسابقة ألن تس

هذه " محمد عماد الدین"توجیهات الوالدین واألسرة والمجتمع بصفة عامة ویفسر 
المرحلة من الناحیة النفسیة االجتماعیة حیث یعتبر المراهقة مرحلة انتقال من طفل 

فهي، صفحة (راشد مستقل مكثف بذاتهفرد یعتمد على االعتماد على اآلخرین إلى 
27(

:المقاربة األنتروبولوجیة للمراهقة2- 3- 1- 2

إن التطور اإلسالمي بصفة عامة یرى أن المراهقة تمثل بدایة الرشد لدى 
شخصیة االنسان مودعة بذلك مرحلة الطفولة بدایة بتحمل المسؤولیة التي ألقتها 

البستاني، (السماء على الكائن اآلدمي وبجانب ذلك من ترتیب آثار الثواب والعقاب
.)250، صفحة 1989

ولقد أدت نتائج الدراسات واألبحاث بأن سلوك المراهقین یعتمد كثیرا على دور 
.العوامل الثقافیة أكثر من العوامل البیولوجیة في تحدید نمو الشخصیة

م المراهقة والدراسات األنثروبولوجیة أوضحت دور العوامل الثقافیة في فه
ولهذا ال یمكن تجاهلها أو إنكارها في تحدید أبعاد الشخصیة ونموها في هذه 

. المرحلة
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فقد أوضحت المرحلتین  على أن األطفال یدخلون المراهقة وال یحدث لهم أي 
اضطراب أو توتر  على العكس االنتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد 

على عكس مرحلة المراهقة في المجتمعات الغربیة تتم بالهدوء واالستقرار
. )251عیسوي، صفحة (المتحضرة

ة النضج یفكر فیها الكیان البشري بكامله یإن مرحلة المراهقة هي مرحلة بدا
احدة یتم بناء الفترة السابقة بانطالق شحنة الجسد وشحنة الروح في دفعة و انومن ه

مرة ینمو خیاله ومرة تنمو واقعیته ومرة عظامه أما في الطفل ینمو على دفعات فألن 
هذه المرحلة تنطلق معادالت النمو كلها تقریبا فیحدث نمو سریع في كل اتجاه ومن 
بین هذه االتجاهات المتكاملة المختلفة في نفس الوقت تنطلق شحنة الجسد وشحنة 

.)283، صفحة 1980قطب، (.الروح معا في آن واحد

أما من المنظور االسالمي فإن المراهقة تمثل بدایات الرشد لدى الشخصیة 
تحمل المسؤولیة التي ألقیت على عاتق الكائن بدایة و مودعة بذلك مرحلة الطفولة

، صفحة 1989البستاني، (اآلدمي وما یصاحب ذلك من ترتیب آثار الثواب والعقاب
92(

:مقاربة علم النفس الحدیث3- 3- 1- 2

ان الكثیر من الباحثین یعتبرون المراهقة مرحلة مستقلة قائمة بذاتها كما كانت 
المرحلة في تطورهم تتمیز بالتوتر والقلق إال أن علم النفس الحدیث یعتبر المراهقة 

السابقة والتي تتضمن تدرجا في النضج البدني مرحلة غیر مستقلة عن بقیة المراحل 
والجنسي والعقلي واالنفعالي غیر أنه لكل مرحلة خصائصها البارزة المستقلة التي 

.یتمیز بها عن بقیة المراحل
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والمراهقة مرحلة انتقالیة توصف بالحرجة في حیاة الفرد لما یحدث فیها من 
تغیرات فزیولوجیة وجسمیة و كذلكتغیرات انتقالیة توصف بالحرجة في حیاة الفرد 

عنیفة یترتب علیها توترات انفعالیة حارة یصاحبها القلق وتكثر فیها المشاكل النفسیة 
.)29فهمي، صفحة (التي كثیرا ما تعكر حیاة المراهق

: أزمة المراهقة4- 1- 2

إنسانا راشدا ومواطنا یخضع بما أن المراهقة هي المرحلة التي تجعل الطفل 
إذن  هي مرحلة مرنة تصطبغ .خضوعا مباشرا لنظم المجتمع وتقالیده وحدوده 

بشعائر الجماعة التي تنشأ في إطارها وتمتد في مدارها الزمني أو تقتصر وفقا 
زمة من أزمات لمطالب هذه الجماعة ومستویاتها الحضاریة ولهذا قد تصبح المراهقة أ

ات التي یعیش المراهق في إطارها، وعندما تتطلب عاعقد الجمما تالنمو وذلك عند
من المراهق إعدادا طویال، ونضجا قویا لیسایر بذلك المستویات االقتصادیة السائدة 
في المجتمع، هذا وقد تنشأ هذه األزمة  من طول المدى الزماني الذي یفصل النضج 

.الجنسي عن النضج االقتصادي

نسي المدن اكثر من الریف، وذلك لتباعد النضج الجوتبدو هذه األزمة في
، ولتقاربها في الثانیة فما یكاد الفتى الریفي یبلغ عن النضج االقتصادي في األول

مدینة وخاصة حتى یتزوج ویقیم لنفسه عالقات جنسیة صحیحة، لكن فتیات ال
لتعلیم منهم تأخر بهم النضج االقتصادي على هذا تنتهي جمیع مراحل االمتعلمین

لى أن یقوى الوا ٕ لهذا قد یعاني أزمات جنسیة حد منهم على كسب رزقه والزواج ووا
حادة خالل هذه المدة الطویلة التي تبدأ بالبلوغ الجنسي وتنتهي بالنضج االقتصادي، 
طالة مدة اإلعداد للحیاة والتطور  ٕ فاألزمة بهذا المعنى تنشأ من انتشار التعلیم وا
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، األسس .السید ف(لمجتمعات نحو التعقید والتنظیم والرقيالحضاري الذي ینمو با
)273-272النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة، الصفحات 

:مشاكل المراهقة5- 1- 2

ان مشكالت المراهقة من المشكالت التي تواجه المراهقین في هذه المرحلة 
المجتمع نفسه والمدرسة والهیئات االجتماعیة والبیوت والمنظمات فاللوم یوجه إلى 

التي لها عالقة بالصغار فكلها مسؤولة عن حالة القلق واالضطراب في حیاة هؤالء 
.الصغار في الوقت الحالي

المشاكل النفسیة 1- 5- 1- 2

من المعروف أن هذه المشاكل قد تؤثر في نفسیة المراهق وانطالقا من 
هق نحو التحرر واالستقالل النفسیة ذاتها التي تبدو واضحة في تطلع المراالعوامل 

وتعالیمها، لتحقیق هذا التطلع بشق الطریق واألسالیب فهو ال یخضع لقیود البیئة 
ه الخلقیة واالجتماعیة بل أصبح یفحص األمور ویناقشها توأحكام المجتمع وقیم

بأن البیئة تتصارع معه وال تقدر موقفه ویزنها بتفكیره، وعقله وعندما یشعر المراهق 
وال تحس بإحساسه الجدید لهذا فهو یسعى دون قصد ألن یؤكد بنفسه، وتمرده وعناده 
فإن كانت كل من المدرسة واألسرة واألصدقاء ال یفهمون قدرته ومواهبه وال تعامله 

وأن كفرد مستقل وال تتبع به حاجاته األساسیة على حین فهو یحب أن یحس بذاته 
.یكون شیئا یذكر والكل یقدره

:المشاكل االجتماعیة2- 5- 1- 2

ولوجیة األساسیة مثل الحصول المراهق تنشأ من االحتیاجات البیإن مشاكل 
على مركز ومكانة في المجتمع واإلحساس بأن الفرد مرغوب فیه فسوف نتناول كل 

الفرد واألسرة والمجتمع كمصدر من مصادر السلطة على المراهق
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:المشاكل الجسمیة3- 5- 1- 2

تبدأ من أمراض النمو التي یكون نتیجة تنظیم هرموني سیئ أحیانا فبعض 
األمراض الغددیة تقدم أو تؤخر التناسل إذا أنه نقص في النمو وأن المتاعب 
المرضیة التي یتعرض لها الشباب في سن المراهقة كذلك في السنة المؤقتة كبیرة 

ها اضطرابات شدیدة بالغدد فیجب تنظیم األكل والعرض على الطبیب فقد تكون وراء
نفراد مع الطبیب لالستماع إلى متاعبهم وهو في كما یجب عرض المراهقین على ا

)60، صفحة 1971معوض، (حد ذاته عالج له ألن المراهق حساس و ال یفهمونه

:المشكالت االنفعالیة4- 5- 1- 2

حیاة المراهق وذلك من خالل عنف رغباته ان العامل االنفعالي واضح في 
وحدتها واالندماج االنفعالي ال یعود إلى أسباب محضة خاصة بل هو مرآة عاكسة 

بالتغیرات التي تطرأ على جسمه وشعوره أن جسمه ال یختلف عن جسم ةالخاص
وأن صوته أصبح خشنا یكسبه فخرا واعتزازا من جهة ومن ) رجل أو إمرأة(الكبار 

یكسبه حیاءا وخجال وذلك للنمو الطارئ وظهور عالمات وصفات لم جهة أخرى
یدة دیلقاه في مرحلة الطفولة كما یتجلى بوضوح خوف المراهق من هذه المرحلة الج

التي ینتقل فیها والتي تتطلب منه أن یكون رجال في سلوكاته وتصرفاته أما الفتاة في 
ات وتصرفات نموها إلى إمرأة هذه المرحلة تدفع بها إلى أن تتحمل كذلك سلوكی

.سویة

:مشاكل الرغبات الجنسیة5- 5- 1- 2

لى فكرة الحب  ٕ من الطبیعي أن یشعر المراهق بمیل شدید إلى الجنس اآلخر وا
من أول نظرة معتقد أن هذا حبا حقیقیا ودائم ولكنه یفضل إما أنه ناقص من حیث 

حاجزا دون أن ینال ما یرید النضج واالتزان إلى المنطق السلبي أو أن المجتمع یقف 



والسمنة المراهقة: نيالفصل الثا

55

مل على إعاقة الدوافع الفطریة الموجودة عفصل المجتمع بین الجنسین فإنه  یعندما ی
عند المراهق اتجاه الجنس اآلخر وقد یتعرض من االنحرافات وغیرها من السلوكیات 
األخالقیة كممارس للعادات السیئة باإلضافة إلى لجوء المراهق إلى أسالیب ملتویة ال 
یقبلها المجتمع كمعاكسة الجنس اآلخر واالنحرافات في بعض األسالیب كقراءة 

)73-72نفسه، الصفحات (القصص الجنسیة أو متابعة األفالم الخلیعة

: المشاكل الصحیة6- 5- 1- 2

) السمنة(إن المتاعب المرضیة التي یتعرض لها الشباب في سن المراهقة هي 
إذ یصاب المراهقین بالسمنة المؤقتة ولكن إذا كانت كبیرة فیجب العمل على تنظیم 
األكل والعرض على طبیب مختص فقد تكون وراءها اضطرابات شدیدة بالغدد كما 
یجب عرض المراهقین على انفراد مع الطبیب لالستماع إلى متاعبهم وهو في ذاته 

رفعت، (إحساس فائق بأن أهله ال یفهمونهجوهر العالج ألن المراهقین لدیهم
)22، صفحة 1974

)بدایة مرحلة المراهقة: (النمو في مرحلة التعلیم المتوسط6- 1- 2

:النمو الجسمي1- 6- 1- 2

تتمیز هذه المرحلة ببطئ في المعدل حیث نالحظ الفروق في تركیب الجسم 
عضالت الجذع والصدر والرجلین بدرجة أكبر مع نمو بصورة واضحة ویزداد نمو 

.العظام حتى یستعید الفرد اتزانه الجسمي

ویصل الفتیان والفتیات إلى نضجهم البدني الكامل تقریبا إذ تتخذ مالمح 
عالوي، (الوجه والجسم صورتها الكاملة، ویتحسن شكل القوام ویزداد حجم القلب

.)131، صفحة 1978

:النمو الحركي2- 6- 1- 2
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في هذه المرحلة یظهر االتزان التدریجي في نواحي االرتباك واالضطراب 
الحركي وتأخذ مختلف النواحي النوعیة للمهارات الحركیة في التحسین والرقي لتصل 

.إلى درجة عالیة من الجودة كما یالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي والجسمي

وتعتبر هذه المرحلة جدیدة للنمو الحركي ویستطیع فیها المراهق بسرعة 
اكتساب وتعلیم مختلف الحركات إلى ذلك فإن عامل زیادة العضالت الذي یتمیز به 
المراهق في هذه المرحلة یساعده كثیرا إلى امكانیة ممارسة أنواع متعددة من األنشطة 

.الریاضیة

في الوصول إلى مستویات ریاضیة كما ظمتمنوتتم عملیة التدریب الریاضي ال
تلعب عملیات التركیز الواعیة واإلرادة دورا في نجاح عملیات التعلیم والتدریب 

.بسرعة

:النمو العقلي واالجتماعي واالنفعالي3- 6- 1- 2

نمو العقلي واالجتماعي واالنفعالي في هذه التشیر بعض الدراسات إلى أن 
:تالیةالمرحلة یتمیز بالخصائص ال

زیادة الخبرات المكتسبة من مراحل النمو السابقة واالستفادة منها في الحكم - 
.على األشیاء ورسم الخطة الشخصیة لتحقیق حاجاته ومیوله

ازدیاد النزعة إلى االستقالل في الرأي والتصرف حتى یشعر بالمساواة مع - 
. الكبار

القدرات العقلیة المختلفة تظهر الفروق الفردیة في القدرات وتدشین - 
استعداداتهم الفنیة والثقافیة والریاضیة واالهتمام بالتفوق الریاضي منها 

.واتضاح المهارات التدریبیة
.المیل إلى االشتراك في أعمال االصطالح االجتماعي وتغییر األوضاع- 
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معهم موضوعات مختلفة وخاصة ما وتبادل زیادة الرغبة في االشتراك- 
.یتعلق بأخبار الریاضة والجنس والمالبس

صحب ذلك االهتمام بالمظهر زیادة كال الجنسین إلى الجنس اآلخر وی- 
.في المالبس واختیار األلوان المختلفةألناقةوا

بدایة االهتمام بالحصص في الدراسات أو المهنة وزیادة التفكیر في أمر - 
.العمل للمستقبل

المیل للحفالت االجتماعیة واأللعاب المشتركة وخاصة أن بشترك فیها - 
.الجنس اآلخر

الحاجة إلى فهم قدر كافي من الثقافة العامة والمهارة العلمیة إلى جانب - 
.الخبرات االجتماعیة اآلزمة لحیاته

الحاجة إلى فهم االنفعال والتغلب على المخاوف كالقلق والخجل واالرتباط - 
.الفشلالناجم عن 

تمتاز هذه الفترة بعدة ممیزات وانفعاالت نفسیة تظهر على المراهق ویرى 
علماء النفس أن انفعاالت المراهق تختلف من نواحي كثیرة ویشمل هذا االختالف 

:النواحي التالیة

. یثور المراهق ألتفه األسباب- 
رین تمتاز هذه االنفعاالت بالتقلب وعدم الثبات وینتقل من انفعاالت اآلخ- 

. في مدة وجیزة
. عدم استطاعة المراهق أن یتحكم في المظاهر الخارجیة لحالته االنفعالیة- 
یتعرض المراهق في بعض األحیان إلى الیأس وینشأ عن هذا الیأس - 

.االحباط في تحقیق أماني وعواطف جامحة
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النفسیة االنفعالیة فقد تهحساسیدادز تونالحظ أن المراهق في هذه الفترة - 
ویشعر بالقلق لما یعتریه من نمو جسمي فهو كثیرا ما یحس أنه یضطرب

ح في أحالم الیقظة جناس وتقل ثقته بنفسه وكثیرا ما ییختلف عن سائر الن
سالمي، صفحة (ومن هنا فإن المراهق یحتاج إلى أن یحصل على العزلة

6(

:واالجتماعیة عند علماء النفسحاجات المراهق النفسیة 7- 1- 2

عنه تغییر إن النمو النفسي والجسمي واالجتماعي والعقلي في المراهقة ینشأ
رحلة یؤدي إلى مفي هذه الفي مرحلة الطفولة، فالنمو السریع في حاجات المراهق

.تشابه حاجات المراهق بالراشدین

حاجات المراهق األساسیة النفسیة " حامد عبد السال زهران"لقد خص الدكتور 
: واالجتماعیة والعقلیة فیما یلي

:الحاجة إلى حب والقبول1- 7- 1- 2

وتتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة، الحاجة إلى القبول والتقبل، الحاجة إلى 
.إسعاد اآلخریناألصدقاء، الحاجة إلى االنتساب إلى الجماعات، الحاجة إلى 

: الحاجة إلى مكانة الذات2- 7- 1- 2

وتتضمن الحاجة إلى اإلنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إلى المركز والقیمة 
االجتماعیة، الحاجة بالشعور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى االعتراف باآلخرین 

الحاجة إلى االقتداء الحاجة إلى التقبل مع اآلخرین، الحاجة إلى النجاح االجتماعي، 
واالمتالك، الحاجة إلى تقلید اآلخرین، الحاجة إلى المساواة مع رفاق السن والزمالء 
في المالبس والمصروف والمكانة االجتماعیة، الحاجة إلى تجنب اللوم الحاجة إلى 

.العاملة العادلة
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:الحاجة إلى االشباع الجنسي3- 7- 1- 2

یة، الحاجة إلى االهتمام بالجنس اآلخر، وتتضمن الحاجة إلى التربیة الجنس
.الحاجة إلى التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي الغریزي

: الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار4- 7- 1- 2

وتتضمن الحاجة إلى توسیع قاعدة الذكر والسلوك، الحاجة إلى تحصیل 
تنظیم، الحاجة إلى الخبرات الحقائق والحاجة إلى تفسیر الحقائق، الحاجة إلى ال

الجدیدة، والتنوع والحاجة إلى إشباع الذات عن طریق العمل، والحاجة إلى السعي 
)461الوعبالوي، صفحة (وراء المعلومات ونحو القدرات

)الذاتهیوجت(تحقیق الحاجة إلى5- 7- 1- 2

ائق عو وعادیا إلى التغلب على الح سویا وتتضمن الحاجة إلى أن یصب
والمعوقات، الحاجة إلى العمل نحو هدف، الحاجة إلى معارضته لآلخرین والحاجة 

.إلى توجیه الذات

فهذا الملخص قد أشبه بالمفصل فأما كونه قصر بیانه حد العبارة الدالة على 
ق وأما نوع الحاجة، فلم یصف بتوضیح مدى الحاجة إلیها وتأثیرها في حیاة المراه

كونه قد أشبه المفصل فإنه قد جمع كما هائال من الحاجة النظریة المكتسبة دون 
إلى توكید قوله بأن تفسیر بین ما هو طبیعي وشاذ من الحاجات المكتسبة وهو بذلك

مة بالحاجات وقد أجملت الفوائد المترتبة على نوع الحاجات بقوله فردي عالمراهقة مف
تحقیق األمن النفسي وسوف نمیز بین السلوك الطبیعي حاجات إشباع المراهق إلى

والشاذ في إشباع المراهق حاجاته النفسیة واالجتماعیة فیما بعد إنشاء اهللا تعالى أما 
: قد أجمل الحاجات األساسیة للمراهق في ستة" حامد عبد العزیز الفقي"الدكتور 

. الحاجة إلى تهذیب الذات أو الحاجة إلى ضبط الذات- 
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ة إلى االستقالل جاحال- 
الحاجة إلى االنتماء - 
الحاجة إلى القیم - 
الحاجة إلى التقبل االجتماعي - 
الحاجة إلى التكیف - 
قد تمیزت عن األولى بأمرین هامین وقصرت عنها : عن الدراسة الثانیة- 

بأمر واحد

أن الدراسة الثانیة قد عینت بتوضیح یسيء لموضوع الحاجات : األمر األول
. لمراهقاألساسیة ل

أنها اعتبرت االلتزام بالقیم حاجة أساسیة للمراهق تضمن له : األمر الثاني
عدد الرفض في المجتمع وأنها تمیز بین الطبیعي والشاذ من السلوك وأما األمر الذي 

فهو إجمال الحاجات األساسیة لألمراض في ست : قصرت فیه الدراسة األولى
ارة إلى جمیع الحاجات التي یمكن تصورها في زت األولى باإلشاحاجات فقط وقد امت

.)403الوعبالوي، صفحة (المراهقة

له مركز بین الجماعة منتصف هذه المرحلة یسعى المراهق لیكون أما في 
القیام بأعمال تلفت االنتباه للحصول على االعتراف بالشخصیة قوذلك عن طری

ویتجلى ذلك في عدة مظاهر كالمناقشات والتصنع في الكالم، كما یبدوا االهتمام 
.بالجنس اآلخر

وفي الفترة األخیرة من المراهقة بمسؤولیة اتجاه الجماعة ویحاول أن یتعاون 
ات بحثا عن التقدیر واالنتماء مع اآلخرین للقیام ببعض الخدمات واالصالح

)19، صفحة 1997ستوارتجونز، (للجماعة
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:المشاكل العاطفیة8- 1- 2

میدان الحیاة یؤكد أعراض تصرفات هاته ي ارتأینا التطور العادي للمراهق ف
واالنطواء الفئة من األفراد وتقابل أحیانا اإلصالحات في الحصة كاألحزان العمیقة 

.على الذات ومشاكل الجوارح واالنعزال

:سبل الوقایة والعالج9- 1- 2

ال شك أننا نؤكد على المبدأ الشهیر والقائل بأن الوقایة خیر من العالج 
هم األسرة والمدرسة وكافة المؤسسات االجتماعیة في وقایة المراهقین من اوتس

العلماء عددا من المبادئ اإلصابة التي یتعرضون لها في مجتمعنا، ویضع بعض
لمقابلة واجبات النمو في مراحلة المراهقة، حیث یجد المراهق نفسه متكیفا مع 

)15، صفحة 2005العیساوي، (المجتمع الذي یعیش فیه

. إقامة نوع من العالقات السویة مع األصدقاء-1
. اكتساب االستقالل االنفعالي أو الفطام االنفعالي عند الكبار-2
.الحصول على الحد األدنى لإلشباع االقتصادي أو المادي-3
ار مهنة أو دراسة مناسبة تتفق مع میوله وقدراته واستعداده وذكائه یاخت-4

.العام واالستعداد لها والتدریب علیها
ة للكفاءة في الحیاة تنمیة المهارات العقلیة والمفاهیم الضروری-5

االجتماعیة
اكتساب القیم الروحیة أو الدینیة واالجتماعیة والمثل والمعاییر الطبیة -6

.التي تهدیه في سلوكه
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رضا المبادئ التي توجه اآلباء والمعلمین والمرشدین أخرىناحیة ومن-7
النفسیین واالجتماعیین والریاضیین وكل من یهتم بتعدیل سلوك 

.مما یكبل طاقته من المشكالت واألزماتالمراهق وتحریره 
ك یتعین تناول من الصعید على كل مشكالت المراهق وقفة واحدة ولذل- 

.اآلخرىدأخطرها الواحدة بع
. بساطةالسهولة و الوضع خطة لتعدیل سلوك المراهق تتسم بالوضوح و - 
.وضع خطة لتعدیل سلوك المراهق تتسم بالوضوح والسهولة والبساطة- 
بتعلیم المراهق االتیان بالسلوك المقبول من قبل المجتمع حتى ال االهتمام - 

یتعارض برنامج العالج مع ما یملیه علیه المجتمع واألسرة مثال ویساعد 
ذلك في تمتع المراهق بالتكییف والقبول واالنتماء إلى الجماعة التي یعیش 

.في وسطها
سیطرة أو القهر تعدیل السلوك المراهق ال یقوم على أساس التسلط أو ال- 

وال بد من التزام المعالج أو المرشد النفسي بالقیم اإلنسانیة والخلقیة أو 
ننازل من استقاللهم، أو نؤذي مشاعرهم كما یجب الحصول على ثقة 
متبادلة بین المرشد والمراهق وال بد من قیام عالقة قوامها االحترام 

.المتبادل والدفع األبوي

السمنة2- 2

:السمنةمفهوم1- 2- 2

عن المعدل الطبیعي %10تعني السمنة ببساطة وجود كمیة من الدهون تزید 
بالنسبة لطول الفرد وعمره، وحقیقة أن العلم الحدیث مازال عاجزا عن التوصل للوزن 

رغم هذا إال أن هناك العدید من المعادالت التي . الصحیح بطریقة علمیة مطلقة
دد لنا الوزن الطبیعي للجسم لكنني اخترت أشارت إلیها مجموعة من المراجع تح
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معقدة تحتاج ةنرید أن نشغل الناس في وضع معادلأبسط هذه المعادالت ألننا ال 
:الخ ومن هذه المعادالت البسیطة......... إلى حسابا 

.المعادلة األكثر إتباعا وأكثر بساطة هي معادلة بروكا.1

100-طول الجسم 

وهناك بعض المراجع تقول 

.105-طول الجسم 

وفي كال المعادلتین الفئة الممیزة لهما السهولة والبساطة فهي ال تحتاج إلى معادالت 
حسابیة معقدة للوصول إلى الوزن الطبیعي رغم عدم دقتها كما یقول البعض، لكنها 

-175من خالل التجربة تعطي الفرد نسبة تقریبیة لوزنه الطبیعي، فإذا كان الطول 
ذا أنقصنا من الوزن كلغ ا100-75 ٕ .كلغ70فیصبح الوزن 105لوزن الطبیعي وا

معادلة بومهاردت، یقال أن هذه المعادلة أكثر دقة من معادلة بروكا المشار إلیها .2
:وهي

240/ محیط الصدر xالطول

:مؤشر كتلة الجسم یقال أن هذه المعادلة أكثر دقة من سابقتها وهي.3

مربع الطول/الوزن

:الطبیعیة للسمنة عند الرجال والسیداتالمعادالت

تختلف المعدالت الطبیعیة للسمنة من الرجال إلى النساء و هي موضحة في الجدول 
:التالي
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النساءالرجالالتصنیف
27.827.3سمنة عالیة

27.2-27.724.5-25سمنة متوسطة
24.4-24.918-19سمنة جیدة

17.9-18.915-17.9سمنة منخفضة

:وزمن نفس المعادلة تعطى األرقام التالیة إذا كانت النتیجة بین

الوزن طبیعي18.5-24.9

الوزن زائد25-29.9

السمنة بذاتهافما فوق30

هذه المعادالت الثالث التي یمكن استخدامها لمعرفة الوزن الطبیعي من غیر 
تقود الفرد إلى الطبیعي، ومن خالل التجربة أرى أن المعادالت الثالث یمكن أن 

االقتراب من معرفة الوزن الطبیعي لكنني أرى أن المعادلة الثالثة  أكثر دقة 
وموضوعیة من غیرها وخاصة أنها تعطي مجاال معقوال بین أرقامها في الفئات 
المذكورة، باعتقادي أن هناك معادالت أكثر من هذا لكنني اكتفیت باألكثر سهولة 

)147، صفحة 2012الربضي، (.وبساطة للفرد العادي

مفهوم الوزن الزائد؟2- 2- 2

یعني الوزن الزائد أن هناك فرصة مهیأة لالنتقال إلى السمنة، إذا لم یعیر 
ولكن أحیانا یكون الوزن الزائد نتیجة لتضخم الكتل . الفرد انتباها لوجباته الغذائیة
ي الصحة بذاتها وال تشكل خطورة على الفرد في هذه العضلیة في الجسم، وهذا یعن
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الحالة، وهذا التضخم العضلي جاء نتیجة لممارسة األنشطة الریاضیة باستخدام 
األثقال بأوزان مختلفة، وخاصة إذا رافق ذلك وجبات غذائیة متوازنة بمكونات الغذاء 

.المعروفة وخاصة البروتینات

ورغم الحالة الخطرة التي تشكلها الدهون على رغم محاربتنا ومقاومتنا للدهون 
جسم اإلنسان إأل أن للدهون وظائف أساسیة في الجسم ال یمكن االستغناء عنها 
لذلك علینا أن ال نظلم الدهون وما تسببه فبقدر ما تشكل خطورة على الجسم بقدر ما 

.یستفید منها الجسم

ة على جسم اإلنسان وتكون ومن المعروف لدى الناس أن الدهون تشكل خطورة كبیر 
سببا في أمراض القلب وتصلب الشرایین والسمنة وما ینتج عنها من أمراض العصر 
المعروفة موجهین أصابع االتهام في هذه األمراض إلى الدهون ووصل الحد عند 
البعض أنهم یمتنعون عن أكل الدهون كي یتخلصوا من السمنة أو تنقیص الوزن 

شاكل الصحیة دون األخذ بعین االعتبار مصدر هذه الدهون باعتبار أنها أساس الم
.وكمیتها ونوعیتها

:فالدهون ضروریة جدا لإلنسان وتكمن أهمیتها فیما یلي

من احتیاجات الطاقة الالزمة لإلنسان خالل فترات %60تزود الجسم بـ - 
".مصدر الطاقة المخزون"الراحة 

.Dهرمونات الجنسیة وفیتامین ضروریة لتكوین أمالح العصارة الصفراویة وال- 
".A.D.H.K"ضروریة في نقل وامتصاص الفیتامینات الذائبة في الدهن - 
تعتبر المصدر الوحید للتزوید بالحامض األمیني األساسي لینولیك الضروري - 

للصحة وتجدید خالیا الجلد، والنسبة الموصى بها من الدهون الكلیة ال 
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م بحیث أن ال یزید مجموعة الدهون من مجموع الطاقة في الیو %30تتعدى 
.من الدهون غیر المشبعة%20والباقي %15المشبعة فیها عن 

.حمایة األعضاء الحیویة في الجسم كالقلب والرئتین والكلى- 
حمایة ووقایة الجسم من التأثیرات الخارجیة كما أنها مادة عازلة لالحتفاظ - 

.بدرجة حرارة وبرودة الجسم

وجود نسبة من الدهون في جسم اإلنسان، ولكن الذي نحاربه هو كما قلنا ال بد من
زیادتها ألنها تؤدي إلى السمنة وما ینتج عنها من أمراض مختلفة، إضافة إلى أن 
زیادتها في الجسم یعتبر معیقا لألداء الحركي، ألن الدهون ال تعطي قوة إضافیة 

نت قدرة الفرد على األداء للجهاز العضلي، وكلما كانت نسبة الدهون قلیلة كلما كا
.البدني جیدة

%15-12إن نسبة الدهون الطبیعیة في سن المرحلة الجامعیة مثال تتراوح بین 
ذا زادت هذه النسبة فإن مرض %25-22للطالب وبین  ٕ للطالبات من وزن الجسم وا

السمنة قد حل بهذا الشخص أـو ذلك من المعروف أنه كلما تقدم الفرد بالعمر كلما 
ة یإلى قلة الحركة وضعف الحالة الصحزادت نسبة الدهون على جسمه، وهذا یعود 

.والبدنیة

ن غیرهم لإلصابة بالسمنة، ویمكننا القول أن هناك أناس لدیهم استعدادا أكبر م
إما زیادة استهالك الطاقة أو  ولذلك عندما تتوفر البیئة المناسبة لظهور هذا االستعداد ّ

ة تبدأ بالظهور، ولهذا فعلى الذین نفإن السم" انخفاض النشاط الریاضي أو كالهما
ا من لدیهم االستعداد لإلصابة بالسمنة اتخاذ كافة االحتیاطات الكفیلة للوقایة منه

، صفحة 2012الربضي، (.خالل االعتدال في الغذاء واالنتظام في النشاط الریاضي
149(
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أسباب زیادة السمنة3- 2- 2

یوضح أسباب الزیادة في السمنة) 01(الشكل 

:التغذیة الخاطئة1- 3- 2- 2

أصول تناول الوجبات الغذائیة، فعلى اإلنسان منعني بالتغذیة الخاطئة عدم فه
أن یتناول الغذاء حسب قاعدة ونظام محدد واالبتعاد عن الطرق الفوضویة في تناول 

أسباب 
زیادة 
السمنة

النمو 
االقتصادي

التقدم
قلة بالسن

الحركة

الوراثة

البطالة

التغذیة
الخاطئة

اضطرابات 
الغدد

الصماء
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وجباته الغذائیة، بحیث أن یتناول الوجبات الثالث في أوقاتها المحددة والمناسبة، وال 
ل الوجبات الغذائیة كن نظام الجیش في تناو ییتناول وجباته في أي وقت یحلو له، فل

خیر مثال لنا جمیعا فال أعتقد أن هناك جهة منظمة تنظیما دقیقا كما هو الحال في 
جیوش العالم، فتناول الوجبات الغذائیة بطریقة غیر منظمة تنعكس سلبا على 

.األجهزة واألعضاء الداخلیة بجسم اإلنسان، ویولد فوضى كبیرة في عملها االعتیادي

فطر كاألسد وتغذى كالنمر وتعشى كالثعلب، وهذا المثل یؤكد لنا هناك مثل یقول أ
أهمیة االنتظام في الوجبات الغذائیة إضافة إلى أهمیة تناول وجبة الفطور وحینما 
قلنا أفطر كاألسد نعني شدة المبالغة في تناول وجبة الفطور ولكن بصورة معقولة 

رفون عن تناول وجبة ولیس بشراسة كاألسد، حیث أعرف الكثیر من الناس یع
.اإلفطار كوسیلة لتخفیف أوزانهم

البروفیسور التونسي جابر دانغیر یقول أنه من الممكن خفض الوزن وفي دراسة 
الزائد الذي یعانیه الجسم بمجرد توزیع أوقات تناولهم الوجبات بشكل مناسب وكل في 

ات ر من السعوقته، دون الحاجة المتناعهم عن تناول مأكوالت معینة أو الحد 
اهده على اآلخرین الحراریة التي یحصلون علیها یومیا، الخطأ الكبیر الذي نش

نا أننا نتناول أشیاء كثیرة بین الوجبة والوجبة األخرى وهذه واحدة سفونمارسه على أن
المرطبات من األخطاء الغذائیة الكبیرة التي نقع فیها، وخاصة تناول الفاكهة و 

فوضویة غیر المنظمة ساهمت بدرجة كبیرة في زیادة نسبة هذه الحالة ال.وغیرها
امرأة 160السمنة عن حدها المعقول عند الناس یقول دانغیر أنه أجرى دراسة على 

منها %10سعرة حراریة یومیا 2000كلغ یتناولون حوالي 89بدینة معدل و زنهم 
م كان قبل منها في العشاء، هذا النظا45منها في الغذاء و%45في الفطور و

الدراسة، ثم وضع هؤالء النساء على مدار ستة أشهر لتوزیع جدید ألوقات الوجبات 
سعرة حراریة 2000وأبقى مجموعة السعرات الحراریة على حالها دون تغییر وهي 
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فطور ما بین الساعة السابعة %30لكنها وزعت بشكل مختلف على النحو التالي 
%20اعة الثانیة عشر ظهرا والثانیة بعد الظهر وللغذاء ما بین الس%50والتاسعة و

فطار الیوم التالي یسمح  ٕ عشاء یتم تناولها الساعة الخامسة عصرا، بین هذه الوجبة وا
).الشاي والقهوة(بتناول فقط الماء والمشروبات الغیر المحالة 

من نقص %15وأوضح الباحث رغم أن نسبة السعرات ثابتة إال أننا حصلنا على 
وقال أن هذا النظام ال یؤدي إلى مرض أو حرمان من الفیتامینات، وأوضح أن الوزن

مته لنظامنا االجتماعي وهذه الدراسة تؤكد ئالوحیدة لهذا النظام هو عدم مالالسلبیة
الربضي، (.لنا أهمیة تنظیم الوجبات الغذائیة واالبتعاد عن الفوضى في تناولها

)125صفحة ،2012

:الوراثة2- 3- 2- 2

ثبت علمیا أن الوراثة تلعب دورا هاما في زیادة الوزن أو السمنة عند الفرد نتیجة 
لصفات مكتسبة عن األبوین ویرتبط ذلك بعمل الغدد وطبیعة إنتاجها أو إجراء 

.األولىخصائص ومواصفات النمو في مراحل العمر 

إذا كان األبوین %80السمنة وراثیا محقق بنسبة و قد أثبتت الدراسات ان حدوث 
إذا كان األبوان %07إذا كان أحد األبوین وتصل إلى نسبة %40سمینین ونسبة 

غیر سمینین، أعتقد أن هذه النسب منطقیة وتعكس لنا مدى مساهمة وأهمیة الوراثة 
.في زیادة السمنة عند الفرد

من جامعة روكفلر إذ " جیفري فریدمان"وفي دراسة قام بها عالم البیولوجیا الجزئیة 
ووجد أن هذا الجین یسبب إنتاج هرمون " لیبتین"توصل إلى اكتشاف جین سماه 

یخبر اإلنسان متى یكون في حالة شبع، فإذا تلف هذا الجین ال تحدث هذه العملیة، 
لواقع یشیر إلى أن عددا قلیال من الناس وال یشعر اإلنسان بالشبع مطلقا لكن ا
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البدینین یكون هذا الجین تالفا عندهم، مما یجعلها سببا نادرا للبدانة، هذا یعني أن 
. هناك أسباب أخرى غیر وراثیة لحدود البدانة

:التقدم بالسن3- 3- 2- 2

1000إلى 800من المعروف علمیا أن الجسم بعد سن الخمسین یزداد وزنا من 
ذا لم یرافق هذه الزیادة الطبیعیة غرام  ٕ سنویا، وهذه زیادة طبیعیة تحصل عند الفرد، وا

تحكما وتقنینا في وجباته الغذائیة ونوعیتها، إضافة إلى ممارسة األنشطة الریاضیة 
المفضلة والمناسبة لعمره ربما تشكل هذه الزیادة خطورة كبیرة مع استمراریة الحیاة 

لجسم ال یستخدم سعرات حراریة كثیرة لتلبیة احتیاجاته على صاحبها الحقا كما أن ا
بسبب التقدم في السن، إضافة إلى ضعف العضالت وتهلهلها، كل هذه الظواهر 
تساهم في زیادة السمنة عند الفرد، وبالتالي كلما أشارات الدراسات أن البدانة تقلل من 

الزائد معرضون العمر المتوقع لإلنسان، بمقدار تسع سنوات، وأن ذوي الوزن 
و لإلصابة بضغط الدم المرتفع أكثر بستة مرات من نظرائهم ذوي الوزن الطبیعي

.كذا تعرضهم لمختلف األمراض

من مستشفى سانت توفاس في لندن أن البدانة والسجائر تسبب " تیم سبكتور"وقال 
ألغلفة في زیادة أنشطة األكسدة التي تؤدي بدورها مع مرور الوقت إلى اهتراء  هذه ا

ل بالشیخوخة، وزیادة أنشطة األكسدة عبارة عن یالتي ربما تكون السبب في التعج
.تلف یلحق بالخالیا والحمض النووي

:البطالة4- 3- 2- 2

ربما تساهم البطالة في زیادة السمنة وخاصة إذا كان العاطل عن العمل لدیه مصادر 
الخ ....مالیة أو األصدقاء 
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عام %7إلى 1980عام %6.8ارتفاع نسبة البدینات من أشارت دراسة إلى أن و 
وهذه األرقام تتشابه مع الرجال وأشارت الدراسة 2003عام %10.5إلى 1991

عاما یعاني البدناء فیها من البطالة 64-20إلى أن الشریحة العمریة الممتدة بین 
أكثر مما یعاني منها غیر البدناء المنتمون إلى نفس الشریحة، وخلصت الدراسة إال 

م بالتوازي مع تنامي حدة أن البطالة التي تعود ألسباب صحیة أو غیر صحیة تتقد
البدانة، ألن نسبة البطالة ترتفع بوضوح مع البدانة 

عند من یعانون البدانة الحادة %44لدى األصحاء إلى %22بحیث تتجاوز نسبة 
)157-151، الصفحات 2012الربضي، (.أو الظاهرة

:أمراض السمنة المفرطة4- 2- 2

كل السمنة المفرطة خطورة كبیرة على جسم اإلنسان لما تحدثه من تغیرات تش
:كثیرة في جسمه ومنها

.اضطرابات في دقات القلب والدورة الدمویة بشكل عام- 
إصابة الفرد بالجلطات بأنواعها المختلفة جلطة الدماغ وجلطة القلب وجلطة - 

موض دهنیة حرة أوعیة األطراف، ألن دهون البطن المتراكمة تسبب تحرر ح
في الورید الكبیر الذي ینقل الدم من المعدة واألمعاء إلى الكبد، وتسبب هذه 
الدهون الحقا تضیقا وتصلبا في الشرایین تقود بالتالي إلى أمراض الجلطات 

.القلبیة والدماغیة
.أمراض السكري وارتفاع الدهنیات في الدم- 

د اخطر اإلصابة بالسكري غیر المعتترتبط البدانة مع زیادة نسبة عشرة أضعاف في 
على األنسولین، وهي حالة یفشل فیها أنسولین الجسم في مساعدة الجلوكوز على 
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المستویات العالیة من الدهون تزید من الحاجة إلى ي دخول الخالیا إلنتاج الطاقة ف
. األنسولین لكنها تسبب أیضا مقاومة له



:األولبابال
الدراسة النظریة



:الفصل األول
منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة
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:المنهج المتبع11-

انطالقا من طبیعة الموضوع والبیانات المراد الحصول علیها لمعرفة دور حصة التربیة 
في التعلیم بالسمنةي الجماعة لدى التلمیذات المصاباتفلى االندماج البدنیة والریاضیة ع

المتوسط فقد استخدمنا المنهج الوصفي الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع 
هم بوضعها وصفا دقیقا ویوضح خصائصها عن طریق جمع المعلومات وتحلیلها اویس

وتفسیرها، ومن ثم تقدیم النتائج في ضوئها، ومن خصائص هذا المنهج أنه ال یقف عند حد 
وانب ات المتعلقة بظاهرة تربویة معینة وثبوتها وتنظیمها من أجل استقصاء ججمع المعلوم

نما یعم ٕ هم في فهم الواقع من خالل الى الوصول إلى استنتاجات تسلعالظاهرة المختلفة وا
هم في اذات مغزى تستحلیل نتائج تلك الظاهرة وتفسیرها، ومن ثم التوصل إلى تعمیقات

.)51، صفحة 1994والغم، (.تطویر الواقع وتحسینه

:مجتمع الدراسة2- 1

من )35_30(بسمنة خفیفة متوسطةمراهقة مصاباتتلمیذة 21لقد تم اختیار 
:بلدیة سبدو كمجتمع أصلي للبحث وبهذا یتمثل مجتمع البحث فیما یلياتمتوسط

:عینة البحث وخصائصها وكیفیة اختیارها.3- 1

:طریقة اختیار العینة1- 3- 1

أثناء الحصة وعزوف من خالل تجربتنا المیدانیة كأساتذة تربیة بدنیة وریاضیة تم اكتشاف مشكل 
. التلمیذات النصابات بالسمنة عن ممارسة النشاط البدني

تمثل تلمیذات مصابات بالسمنة من الدرجة 35إلى 30تم اختیار العینة عن طریق مؤشر الكتلة 
متوسطة بدائرة سبدو وهي عینة مقصودة 15تلمیذ موزعة على 21األولى خفیفة عددها 
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:الدراسة االستطالعیة.4- 1

قبل الشروع في الجانب التطبیقي للبحث قمنا بإجراء استطالع أولي بغیة التعرف 
دور حصة (االطالع المیداني على الظاهرة على عینة المجتمع األصلي وذلك من خالل 

).التربیة البدنیة والریاضیة

بالسمنة وهذا من خالل إجراء مقابالت على االندماج في الجماعة لدى التلمیذات المصابات
.سبدوبلدیة اتومالحظات میدانیة في متوسط

:أهداف الدراسة االستطالعیة.1- 4- 1

:نحقق مجموعة من األهداف تتمثل فیما یليمن خالل الدراسة االستطالعیة نرید أن

االطالع على الممارسة المیدانیة في المؤسسات من خالل االتصال ببعض أساتذة التربیة *
مع أكبر عدد ممكن من المعلومات التي یمكن من خاللها معالجة جلالبدنیة والریاضیة من أج

.اإلشكال المطروح

.نیةاالمیدمحاولة التعرف أكثر على مجتمع الدراسة*

.مالئمة للدراسة المیدانیة مع تكییفه بحسب طبیعة العینةاختیار االستبیان األكثر *

محاولة اكتشاف الصعوبات والعوائق التي یمكن أن تعترض الباحث قبل الشروع في *
.الدراسة المیدانیة

التي وبعد قیامنا بهذه الدراسة مع بدایة شهر جانفي تم التوصل  إلى حل هذه النقاط 
.اتضحت من خالل عرضنا لهذا الفصل

:مجاالت البحث2- 4- 1

:المجال الزماني.1- 2- 4- 1
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.18/03/2019إلى غایة 06/01/2019كانت بدایة البحث لهذه الدراسة بتاریخ 

:المجال المكاني.2- 2- 4- 1

.والیة تلمسانات بلدیة سبدوتمت هذه الدراسة بمتوسط

سمنة ( بالسمنةاتالمصاباتمیذلتالیمثل المجال البشري :المجال البشري.3- 2- 4- 1
.بمتوسطات بلدیة سبدو) خفیفة من الدرجة االولى

تحدید متغیراتالدراسة.5- 1

:المتغیر المستقل.1- 5- 1

الظاهرة المدروسة وعامة ما وهو العامل الذي یرید الباحث قیاس مدى تأثیره في 
دور (التجریبي، ویتمثل في دراستنا في النشاط البدني التربوي یعرف باسم المتغیر أو العامل 
).حصة التربیة البدنیة والریاضیة

وهذا المتغیر هو نتاج تأثیر العامل المستقل في الظاهرة، ویتمثل في :المتغیر التابع.2- 5- 1
.بالسمنةات المصاباتفي الجماعة للتلمیذدراستنا هذه في جانب االندماج

باحث بصیاغة فرضیة محاولة إیجاد عالقة بین المتغیر المستقل وعادة یقوم ال
والمتغیر التابع ولكي یتمكن الباحث من اختیار وجود هذه العالقة أو عدم وجودها ال بد له 
من استبعاد وضبط تأثیر العوامل األخرى على الظاهرة قید الدراسة، لكي یتیح المجال 

.یر التابعوحدة التأثیر على المتغللعامل المستقل

:أدوات البحث.6- 1

:االستبیان.1- 6- 1

تقنیة االستمارة كأـداة لجمع البیانات وفي أبسط صورة قمنا في بحثنا هذا استعمال 
عبارة عن مجموعة من األسئلة تعد إعدادا محددا وترسل بواسطة البرید أن تسلم مباشرة :"هو
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على صحیفة األسئلة الواردة ویتم ذلك دون إلى األشخاص المختارین لتسجیل إجاباتهم
ستمارة إل اإلجابات علیها، وقد تتراوح هم األسئلة أو تسجیففراد سواء في ألمعاونة الباحث ل

تجاوز عشرات الصحف، كما تختلف من ناحیة نوع تقد االستبیان من قائمة صغیرة لألسئلة
بحیث قمنا بإعداده )103، صفحة 1999راتب، ().مغلقة مفتوحة، نصف مفتوحة(األسئلة 

:تباع الخطوات اآلتیةإمن خالل 

.مراجعة البحوث والدراسات النظریة التي تناولت موضوع الدراسة، الخبرة الشخصیة

:أنواع األسئلة.2- 6- 1

:األسئلة المغلقة أو المحددة باإلجابة.أ

وفي هذا النوع من األسئلة یحدد الباحث اإلجابات الممكنة أو المحتملة لكل سؤال 
الحریة ي أن یقیده أثناء اإلجابة، وال یعطیهأیتطلب من المستجیب اختیار أحدهما أو أكثر 

.)56بوحوش، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحث، صفحة (.إلعطاء إجابة من عنده

:األسئلة المفتوحة أو الحرة.ب

وث في اإلجابة علیها كما یشاء إما حمن األسئلة تعطي كل الحریة للمبهذا النوع
باختصار أو بالتفصیل، كما تعطي له مطلق الحریة بذكر أي معلومات یعتقد بأنها تتعلق 

.كانت فائدتها في تحدید اآلراء السائدة في المجتمعبالسؤال مهما 

:األسئلة النص مفتوحة.ج

صفین، النصف األول یكون مغلق أي اإلجابة نیحتوي هذا النوع من األسئلة على 
والنصف الثاني تكون فیه الحریة للمستوجب لإلدالء برأیه "ال"أو " نعم"علیه تكون ب

.الخاص

:صدق االستبیان7- 1
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من الطرائق التي یمكن أن یلجأ إلیها الباحث للحصول على صدق :المحكمینصدق.1- 7- 1
إلى عدد المحكمین ذوي العلم والخبرة في مجاالت البحث العلمي ومن المحتوى في اللجوء 

المسؤولین المؤهلین للحكم علیها وطلب البحث من المحكمین إبداء الرأي في مدى وضوح 
لقیاس ما وضعت ألجلها، ومدى كفایة األسئلة لتغطیة متها األسئلة أداة الدراسة ومدى مالء

ضافة أو تعدیل وفي ضوء التوجیهات التي أبداها  ٕ متغیرات الدراسة األساسیة، وكذلك حذف وا
المحكمین، قمنا بإجراء التعدیالت التي اتفق علیها المحكمین سواء بتعدیل الصیاغة أو حذف 

.ئلةبعض األسئلة أو إضافة بعض األس

قابلة للتفسیر والتحلیل، ) نسب مئویة(وذلك بتحویل التكرار المتحصل علیه إلى أرقام 
ي عرض فمل الباحث طریقة النسبة المئویة فبعد جمع وتفریغ بیانات استمارة االستبیان استع

:ومناقشة النتائج وذلك وفق المعادلة التالیة 100 التكرارات عدد
مجموعالتكرارات

= المئویة النسبة

:األعمدة الصاعدة2- 7- 1

یستخدم التمثیل البیاني عن طریق األعمدة الصاعدة عندما تكون اإلجابة بنعم أو ال 
.أي نسبة التالمیذ الممتنعین والمؤیدین

التي یمكن تحویلها ویستخدم لدراسة فروق التكرارات أو البیانات العددیة : 2اختبار كا
. إلى تكرار مثل النسب واالحتمال

2الطریقة عامة لحساب كا3- 7- 1

مت)² وت )
وت

مج = ²كا
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ي الذي یحدث بالفعل والموجود بالجدول عالتكرار الواق: ت و

هو التكرار المتوقع حدوثه ویختلف حسابه باختالف نوع الجدول المطلوب : ت م
.منه2كاحساب 



:الفصل الثاني
عرض وتحلیل النتائج
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:و تحلیل نتائج المحور األولعرض 

؟هل تحب ممارسة الریاضة الفردیة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة:السؤال األول
:1الجدول 

عدد العبارات
K2%النسبة التكرارات

المحسوبة
K2الجدولیة

درجة 
الحریة

مستوى 
لةالدال

القرار

%0419.04نعم
2.792.706

دال0101 %1780.96ال

/%21100المجموع

:1التمثیل البیاني 

تبین لنا أن أغلبیة التالمیذ كانت إجابتهم ب ال بنسبة مئویة قدرت 1من خالل الجدول
2صائیة بلغت قیمة كاو من خالل المعالجة االح. بنعم%19.04مقابل %80.96ب 

80,96

19,04

ال نعم
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1و هذا عند درجة حریة 2.706الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا2.79المحسوبة 
.كان القرار دال احصائیا1و مستوى الداللة 

01اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

رسة األلعاب الفردیة خالل حصة التربیة البدنیةأغلبیة التالمیذ ال یحبون مما:اإلستنتاج 

؟ هل تساعد زمالئك في الریاضات الفردیة أثناء حصة التربیة البدنیة:السؤال الثاني
:2الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
النسبة 

%
K2

المحسوبة
K2
الجدولیة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

03نعم
14.28

%
دال6.776.6356.770.10

1885.72ال
%

/%21100المجموع

:2التمثیل البیاني 
85,72

14,28

ال نعم
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أن غالبیة التالمیذ یصرون أنهم ال یساعدون زمالئهم ) 02(تبین نتائج التمثیل البیاني 
ة تمثلت في ، في المقابل نجد نسبة قلیل% 85.72في الریاضات الفردیة بنسبة بلغت 

و من خالل المعالجة . یساعدون بعضهم في حصة التربیة البدنیة والریاضیة% 14.28
الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا6.77المحسوبة 2االحصائیة بلغت قیمة كا

.كان القرار دال احصائیا0.10و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 6.635

02لة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقماذن هناك فروق ذات دال

أغلبیة التالمیذ ال یساعدون زمالءهم في األلعاب الفردیة خالل حصة التربیة :اإلستنتاج 
.  البدنیة

هل تحس بانتمائك إلى زمالئك أثناء ممارستك للریاضة الفردیة؟:السؤال الثالث 
:3الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2
المحسوبة

K2
الجدولیة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال1.071.0610.01%0628.57نعم
%1571.43ال

/%21100المجموع
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:3البیاني التمثیل

المجموعة أن غالبیة التالمیذ ال یحسون باالنتماء إلى) 03(توضح نتائج الجدول رقم 
أي باالنتماء (، مقارنة مع التالمیذ الذین یحسون عكس ذلك % 71.43وقد بلغت النسبة 

و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت % 28.57حیث بلغت نسبتهم  ) إلى المجموعة 
و هذا عند درجة 1.06الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا1.07المحسوبة 2قیمة كا
.كان القرار دال احصائیا0.01ى الداللة و مستو 1حریة 

03اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

التالمیذ ال یحسون باالنتماء لزمالئهم في األلعاب الفردیة خالل حصة التربیة :اإلستنتاج 
البدنیة

71,43

28,57

ال نعم
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لعاب الریاضیة الفردیة؟هل یشجعك زمالئك أثناء ممارسة األ:السؤال الرابع 

:4الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال0.490.4840.025%0942.86نعم
%1257.14ال

/%21100المجموع

:4التمثیل البیاني 

57,14

42,86

ال نعم
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أن نسبة تشجیع التالمیذ لبعضهم البعض كانت متقاربة  حیث -4-جدولتبین نتائج ال
و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت % 42.86وعدم التشجیع ب % 57.14بلغت 
و هذا عند درجة 0.48الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا0.49المحسوبة 2قیمة كا
.ل احصائیاكان القرار دا0.025و مستوى الداللة 4حریة 

04اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

نسبة تشجیع التالمیذ لبعضهم البعض كانت متقاربة ، إال أن النسبة األكبر كانت :اإلستنتاج 
في عدم تشجیعهم لبعضهم البعض

؟یة مشوقاهل ترى النشاط الفردي في حصة التربیة البدن:السؤال الخامس

:5الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2 درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.796.6310.10%0209.52نعم
%1990.48ال

/%21100المجموع
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:5التمثیل البیاني 

% 90.48ة التالمیذ الذین یحسون بالملل بلغت أن نسب-05-تبین نتائج الجدول 
و % 09.52بدرجة كبیرة مقارنة بالتالمیذ الذین یتمتعون بالنشاطات الفردیة حیث بلغت 

2و بمقارنتها مع كا6.79المحسوبة 2من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا
كان القرار دال 0.10لة و مستوى الدال1و هذا عند درجة حریة 6.63الجدولیة المقدرة ب 

.إحصائیا

05اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

التالمیذ لیس لهم میول لألنشطة الفردیة و ذلك لشعورهم بالملل و االكتئاب:اإلستنتاج 

ك لـ حصة التربیة مارستهل ترى أن النشاط الفردي یخلق جو تنافسي أثناء م:السؤال السادس 
البدنیة ؟

90,48

09,52

ال نعم
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:6الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال2.792.70611%0419.04نعم
%1780.96ال

/%21100المجموع

:6التمثیل البیاني

نالحظ أن نسبة التالمیذ الذین یحسون بجو تنافسي ) 06(ل رقم من خالل نتائج الجدو 
تمثل نسبة التالمیذ الذین ال یحسون بالجو %.80.96و % 19.04ضئیلة بنسبة بلغت 

التنافسي خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة 
و هذا عند درجة 2.706لیة المقدرة ب الجدو 2و بمقارنتها مع كا2.79المحسوبة 2كا

.كان القرار دال احصائیا1و مستوى الداللة 1حریة 

06اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم

80,96

19,04

ال نعم
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. األلعاب الفردیة ال تخلق جو تنافسي بین التالمیذ خالل حصة التربیة البدنیة :اإلستنتاج 

هل تساعد زمالئك أثناء ممارستك للریاضات الفردیة أثناء حصة التربیة :عالسؤال الساب
البدنیة؟
:7الجدول 

عدد العبارات
التكرارات

درجة الجدولیةK2المحسوبةK2%النسبة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال5.265.0210.25%0209.52نعم
%1990.48ال

/%21100المجموع

:7التمثیل البیاني 

أن نسبة التالمیذ الذین یساعدون زمالئهم ) 07(یتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 
بالمقابل بلغت % 09.52أثناء ممارسة األلعاب الفردیة  في حصة التربیة البدنیة بلغت 

وهي % 90.48نسبة التالمیذ الذین ال یساعدون زمالئهم أثناء ممارسة األلعاب الفردیة 
و 5.26المحسوبة 2نتیجة تؤكد ذلك و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا

90,48

09,52

ال نعم
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و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 5.02الجدولیة المقدرة ب 2بمقارنتها مع كا
.كان القرار دال احصائیا0.25

.07سؤال رقم اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على ال

ال توجد مساعدة بین التالمیذ أثناء ممارسة األلعاب الفردیة في حصة التربیة :اإلستنتاج 
.البدنیة

هل ترى أن النشاط الفردي أكثر فعالیة من النشاط الجماعي في :السؤال السادس عشر 
إندماجك مع زمالئك في حصة التربیة البدنیة؟

:16الجدول 

العبارات
عدد 

كراراتالت
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال2.792.70611%0419.04نعم
%1780.96ال

/%21100المجموع

:16التمثیل البیاني 
80,96

19,04

ال نعم
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لها أن غالبیة االتالمیذ یعتبرون أن الریاضة الفردیة لیس) 16(تبین نتائج الجدول رقم 
مقارنة بالریاضة % 19.04أهمیة في اندماج التالمیذ في الجماعة بنسبة تمثلت في 

و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت %80.96الجماعیة التي كانت نسبتها عالیة قدرت 
و هذا عند 2.706الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا2.79المحسوبة 2قیمة كا

.كان القرار دال احصائیا1لداللة و مستوى ا1درجة حریة 

16اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

.ر.ب.النشاط  الجماعي اكثر فعالیة في إدماج التالمیذ في حصة ت:اإلستنتاج 

هل حصة التربیة البدنیة تساهم في حل بعض مشاكلك النفسیة  ؟:السؤال السابع عشر
:17لجدول ا

عدد العبارات
التكرارات

درجة الجدولیةK2المحسوبةK2%النسبة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.796.6310.10%2095.23نعم
%0104.77ال

/%21100المجموع

17:95,23التمثیل البیاني 

04,77

نعم ال
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یعتبرون أن حصة % 95.23ذ بنسبة أن أغلبیة التالمی) 17(تبین نتائج الجدول رقم 
التربیة البدنیة والریاضیة لها دور كبیر في حل بعض المشاكل النفسیة للتالمیذ في حین أن 

یعتبرون أن حصة التربیة البدنیة والریاضیة لیس لها دور في حل المشاكل % 04.77
و بمقارنتها مع 6.79المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا. النفسیة

كان القرار 0.10و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 6.63الجدولیة المقدرة ب 2كا
.دال احصائیا

17اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

نفسیة للتالمیذ حصة التربیة البدنیة و الریاضیة لها دور كبیر في حل المشاكل ال:اإلستنتاج 
مثل العزلة

هل تساهمون في حل بعض المشاكل النفسیة لزمالئك  التالمیذ؟:السؤال الثامن عشر

:18الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.796.6310.10%2095.23نعم
%0104.77ال

/%21100المجموع
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:18التمثیل البیاني 

یعتبرون % 95.23أن غالبیة التالمیذ وبنسبة بلغت ) 18(توضح نتائج الجدول رقم 
أنفسهم یساهمون في حل بعض المشاكل النفسیة لزمالئهم التالمیذ في المقابل نجد نسبة 

اهمون في حل بعض المشاكل النفسیة یرون أنهم ال یس%  04.77قلیلة جدا تمثلت في
للتالمیذ مع تحسن نسبي  في المرحلة الثانیة من االختبار و من خالل المعالجة االحصائیة 

و هذا عند 6.63الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا6.79المحسوبة 2بلغت قیمة كا
.كان القرار دال احصائیا0.10و مستوى الداللة 1درجة حریة 

.18هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم اذن

التربیة حصةالمشاكل النفسیة لزمالئهم خالل التالمیذ یساهمون في حل بعض :اإلستنتاج 
البدنیة و الریاضیة

95,23

04,77

نعم ال
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:عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني

دماج داخل الجماعة ؟هل األنشطة الجماعیة تساعدك في االن:السؤال الثامن
:8الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2محسوبةالK2درجة جدولیةال
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال2.792.70611%1780.96نعم
%0419.04ال

/%21100المجموع

:8التمثیل البیاني 

سابق أن أغلبیة التالمیذ یعتبرون أن الریاضة الجماعیة ال-8-یتضح لنا جلیا من الجدول
تساعد على االندماج داخل الجماعة و النسبة  المسجلة تؤكد ذلك و التي كانت في حدود 

80,95

19,05

نعم ال
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و من خالل المعالجة % 19.05، أما التالمیذ الذین أجابوا بـال فكانت نسبتهم % 80.95
الجدولیة المقدرة ب 2رنتها مع كاو بمقا2.79المحسوبة 2االحصائیة بلغت قیمة كا

.كان القرار دال احصائیا1و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 2.706

08اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

ي اندماج التالمیذ مع بعضهم البعاألنشطة الجماعیة تساعد  ف:اإلستنتاج 

هل تشعر باالرتیاح عند ممارستك لألنشطة الجماعیة في حصة التربیة :تاسعالسؤال ال
البدنیة؟
:9الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.776.63510.10%1875.82نعم
%0314.28ال

/%21100المجموع

9:75,81التمثیل البیاني 

14,29

نعم ال
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من التالمیذ یشعرون باالرتیاح عند % 75.81أن ) 09(بین نتائج الجدول رقم 
ممارسة األنشطة الجماعیة خالل حصة التربیة البدنیة و في المقابل نجد نسبة قلیلة تمثلت 

2كایعتبرون أنهم عكس ذلك و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة% 14.29في 
1و هذا عند درجة حریة 6.635الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا6.77المحسوبة 

.كان القرار دال احصائیا0.01و مستوى الداللة 

09اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

طة الجماعیة ألنها تخلق جو تنافسيالتالمیذ یشعرون باالرتیاح عند ممارسة األنش:اإلستنتاج 

هل زمالئك یساعدونك خالل األنشطة الجماعیة لهزم الفریق الخصم ؟:السؤال العاشر
:10الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2 درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال0.110.10320.005%1990.48نعم
%0209.52ال

%21100المجموع

10:90,48التمثیل البیاني 

09,52

نعم ال
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أن غالبیة التالمیذ یرون أنهم یساعدون بعضهم في ) 10(یتضح من نتائج الجدول رقم 
في المقابل نجد نسبة ضئیلة جدا قدرت بـ % 90.48األنشطة الجماعیة حیث بلغت نسبتها 

المحسوبة 2لجة االحصائیة بلغت قیمة كایرون عكس ذلك و من خالل المعا% 09.52
و مستوى 2و هذا عند درجة حریة 0.103الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا0.11
.كان القرار دال احصائیا0.05الداللة 

10اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

.لمنافسالهزمهم البعض خالل ممارسة األنشطة الجماعیة التالمیذ یساعدون بعضاإلستنتاج

هل یقدر زمالئك المجهودات المبذولة خالل ممارسة النشاط الجماعي :السؤال الحادي عشر 
في حصة التربیة البدنیة ؟

:11الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.776.63510.10%1885.72نعم
%0314.28ال

/%21100المجموع

:11التمثیل البیاني 
85,72

14,28

نعم ال
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أن أغلب التالمیذ یقدرون مجهودات زمالئهم خالل ) 11(تبین نتائج الجدول رقم 
یلة یعتبرون عكس في المقابل نجد فئة قل% 85.72األنشطة الجماعیة وقد بلغت نسبتهم 

2و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا%. 14.28ذلك بنسبة ضئیلة قدرت ب 
1و هذا عند درجة حریة 6.635الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا6.77المحسوبة 

.كان القرار دال احصائیا0.10و مستوى الداللة 

11افراد العینة على السؤال رقم اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات

التالمیذ یقدرون مجهودات زمالئهم و یثمنون الروابط اإلجتماعیة خالل درس :اإلستنتاج 
.ر.ب.ت

هل ممارسة األنشطة الجماعیة تحقق للفرد االبتعاد عن العزلة واالنطواء ؟:السؤال الثانى عشر
:12الجدول 

العبارات
عدد 

%النسبة التكرارات
K2لمحسوبةاK2درجة الجدولیة

الحریة
مستوى 
الداللة

القرار

دال0.110.10320.005%1361.90نعم
%0838.10ال

/%21100المجموع

12:61,90التمثیل البیاني 

38,10

نعم ال
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أن ممارسة % 61.90أن أغلبیة التالمیذ یقرون بنسبة ) 12(تبین نتائج الجدول رقم 
حقق للفرد االبتعاد عن كل مظاهر العزلة واالنطواء في المقابل نجد األنشطة الجماعیة ت

2یرون عكس ذلك و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا% 38.10نسبة قلیلة 
2و هذا عند درجة حریة 0.103الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا0.11المحسوبة 

.حصائیاكان القرار دال ا0.05و مستوى الداللة 

12اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

األنشطة الجماعیة تساهم في اإلبتعاد عن كل مظاهر العزلة و االنطواء:اإلستنتاج 

ممارستك للریاضة الجماعیة تساعدك على التأقلم في الوسط هل:السؤال الثالث عشر 
االجتماعي ؟

:31الجدول 

عدد العبارات
التكرارات

درجة الجدولیةK2المحسوبةK2%النسبة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال0.490.4840.025%1466.66نعم
%0733.34ال

/%21100المجموع

:13التمثیل البیاني 

66,66

33,34

نعم ال
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الریاضة الجماعیة تساعدهم أن التالمیذ یرون أن  ممارسة) 13(تبین نتائج الجدول رقم 
أما التالمیذ الذین یرون عكس ذلك% 66.66على التأقلم في الوسط االجتماعي بنسبة 

المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا% 33.34فقدرت نسبتهم 
و مستوى 4و هذا عند درجة حریة 0.48الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا0.49

.كان القرار دال احصائیا0.025داللة ال

13اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

النشاطات الجماعیة تساعد التالمیذ على التأقلم في الوسط اإلجتماعي و ذلك :اإلستنتاج 
.من خالل التضامن و روح المجموعة

اضة الجماعیة داخل حصة التربیة البدنیة مشوقة ؟هل ترى الری:السؤال الرابع عشر

:14الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال6.776.63510.10%1885.72نعم
%0314.28ال

/%21100المجموع
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:14التمثیل البیاني 

من التالمیذ یرون أن  الریاضة الجماعیة مشوقة % 85.71أن ) 14(یبین الجدول رقم 
و من خالل % 14.29جدا ، أما الذین یرون عكس ذلك فكانت نسبتهم ضئیلة قدرت بـ 

الجدولیة المقدرة 2و بمقارنتها مع كا6.77المحسوبة 2المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا
.كان القرار دال احصائیا0.10و مستوى الداللة 1هذا عند درجة حریة و 6.635ب 

14اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم 

وهي وسیلة التربیة  البدنیة و الریاضیةالنشاطات الجماعیة مشوقة في  حصة :اإلستنتاج 
للترویح عن النفس

هل تعتبر حصة التربیة البدنیة والریاضیة وسیلة للتعارف والتواصل :السؤال الخامس عشر 
بین التالمیذ؟

85,71

14,29

نعم ال
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:15الجدول 

العبارات
عدد 

التكرارات
%النسبة 

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال5.265.0210.25%1990.48نعم
%0209.52ال

/%21100المجموع

:15التمثیل البیاني 

% 90.48أن غالبیة التالمیذ یقرون بنسبة بلغت ) 15(یتضح من نتائج الجدول رقم 
أن حصة التربیة البدنیة والریاضیة لها دور كبیر في التعاون والتواصل بین التالمیذ في  

یة البدنیة والریاضیة یعتبرون حصة الترب% 09.52المقابل نجد نسبة قلیلة جدا تمثلت في 
لیس لها دور في التعارف والتواصل بین التالمیذ و من خالل المعالجة االحصائیة بلغت 

90,48

09,52

نعم ال
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و هذا عند درجة 5.02الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا5.26المحسوبة 2قیمة كا
.كان القرار دال احصائیا0.10و مستوى الداللة 1حریة 

15احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم اذن هناك فروق ذات داللة 

حصة التربیة البدنیة و الریاضیة لها دور كبیر في التعارف بین التالمیذ و :اإلستنتاج 
.التواصل فیما بینهم 

هل تشجع زمالئك التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة ؟:السؤال التاسع عشر 
:19الجدول 

العبارات
عدد 
راتالتكرا

النسبة 
%

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال8.57.8710.05%21100نعم
%0000ال

/%21100المجموع

:19التمثیل البیاني 

100

00

نعم ال
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من التالمیذ یعتبرون أنفسهم یشجعون زمالئهم % 100أن ) 19(تبین نتائج الجدول رقم 
التربیة البدنیة في المقابل و ال  تلمیذ یرى نفسه أنه ال یشجع زمالئه التالمیذ و في حصة 

الجدولیة 2و بمقارنتها مع كا8.5المحسوبة 2من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا
كان القرار دال 0.05و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 7.87المقدرة ب 

.احصائیا

19ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم اذن هناك فروق 

.التالمیذ یشجعون زمالئهم خالل حصة  التربیة البدنیة  و الریاضیة :اإلستنتاج 

هل تستعین بأستاذ التربیة البدنیة إذا كانت لك مشكلة نفسیة ؟:السؤال العشرون 
:20الجدول 

عدد العبارات
التكرارات

درجة الجدولیةK2المحسوبةK2%النسبة 
الحریة

مستوى 
الداللة

القرار

دال2.792.70611%0419.04نعم
%1780.96ال

/%21100المجموع

:20التمثیل البیاني 

80,95

19,15

ال نعم
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أن أغلب التالمیذ  ال یستعینون بأستاذ التربیة البدنیة في حل ) 20(تبین نتائج الجدول رقم 
ر و .ب.فقط یستعینون بأستاذ ت%19.15بینما %80.95نفسیة بنسبة مشاكلهم ال

2و بمقارنتها مع كا2.79المحسوبة 2من خالل المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا
كان القرار دال 1و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 2.706الجدولیة المقدرة ب 

.احصائیا

20ة في اجابات افراد العینة على السؤال رقم اذن هناك فروق ذات داللة احصائی

.األستاذ لدیه دور في حل المشاكل النفسیة :اإلستنتاج 

هل عالقتك مع تالمیذ القسم حسنة أثناء حصة التربیة البدنیة؟  :السؤال الواحد و العشرون
:21الجدول 

عدد العبارات
التكرارات

النسبة 
%

K2المحسوبةK2درجة الجدولیة
یةالحر 

مستوى 
الداللة

القرار

دال8.57.8710.05%21100نعم
%0000ال

/%21100المجموع

:21التمثیل البیاني 
100

00

نعم ال
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أن نسبة التالمیذ الذین أجابوا بأن المعاملة تكون حسنة مع ) 21(تبین نتائج الجدول رقم 
أى ان المعاملة عكس ذلك و من خالل في المقابل و ال تلمیذ ر % 100زمالء القسم بلغت 

الجدولیة المقدرة ب 2و بمقارنتها مع كا8.5المحسوبة 2المعالجة االحصائیة بلغت قیمة كا
.كان القرار دال احصائیا0.05و مستوى الداللة 1و هذا عند درجة حریة 7.87

21م اذن هناك فروق ذات داللة احصائیة في اجابات افراد العینة على السؤال رق

:اإلستنتاج 

.تالمیذ السمنة لهم عالقة حسنة مع تالمیذ القسم خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة 

: االستنتاجات العامة

األنشطة الریاضیة الفردیة لیس لها دور في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة داخل -
. الجماعة في الطور المتوسط

ذات المصابات بالسمنة دور فعال في إدماج التلمیاألنشطة والتمارین الجماعیة لها-
في الجماعة

: مناقشة فرضیات

:الفرضیة األولى

األنشطة الریاضیة الفردیة لها دور فعال في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة

ربیة البدنیة والریاضیة في إدماج تمن خالل الدراسة التي قمنا بها تحت عنوان دور حصة ال
المصابات بالسمنة في الجماعة والتي حاولنا من خاللها تسلیط الضوء على مدى التلمیذات
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دور حصة التربیة البدنیة والریاضیة في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة في الجماعة 
: الریاضیة استطعنا أن نخلص من خالل الفرضیة األولى التي تنص على اآلتي

ماج التلمیذات المصابات بالسمنة في الجماعة الریاضة الفردیة لها دور فعال في إد

لیس لها تأثیر ویتضح لنا جلیا أن النشاطات الفردیة داخل حصة التربیة البدنیة والریاضیة 
بیان الموجه ج االستئعلى إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة داخل الجماعة وبعد تحلیل نتا

-17-16- 7-6-5-4-3- 2-1(ئلة في األسنتائج النسب المئویةلهن توصلنا إلى أن 
ال یؤیدون ممارسة اتوهذا دلیل على أن التلمیذللمؤیدین أقل بكثیر من الرافضین )18

وبالتالي یمكن أن نقول أن الفرضیة األولى لم تتحقق وهذا راجع لعدم میول األنشطة الفردیة 
تلمیذات المصابات بالسمنة إلى األنشطة الفردیة 

: الفرضیة الثانیة

في شاط الریاضي الجماعي له دور فعال في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة الن
الجماعة 

داخل حصة التربیة البدنیة والریاضیة لها تأثیر الجماعیةویتضح لنا جلیا أن النشاطات 
ان إیجابي على ادماج التلمیذات المصایبات بالسمنة داخل الجماعة وبعد تحلیل االستبی

- 11-10- 09-08(ة للمؤیدین في االسئلة یو ا إلى أن نتائج النسب المئالموجه لهن توصلن
12-

أكبر بكثیر من الرافضین وهذا دلیل على أن التلمیذات ) 13-14-15-19-20-21
ممارسة األنشطة الریاضیة الجماعیة وبالتالي یمكن أن نقول أن الفرضیة الثانیة قد یؤیدون 

بات بالسمنة إلى األنشطة الجماعیة وهذا ما تطرقنا تحققت وهذا راجع لمیول التلمیذات المصا
.إلیه في الجانب النظري بخصوص االندماج والعالقة الجماعیة
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:مقارنة النتائج بالفرضیة العامة

الفرضیة الثانیة وهذا من خالل وجود فروق نسبیة بعد تحلیل ومعالجة النتائج تبین لنا صدق 
ضیة الجزئیة تنص على أن األنشطة الجماعیة ر التالي الفدالة في الفرضیة الجزئیة الثانیة وب

خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة تساهم في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة داخل 
الجماعة وتعمل على إثبات الفرضیة العامة التي ترى أن لحصة التربیة البدنیة والریاضیة 

. ة داخل الجماعةنمت المصابات بالسى إدماج التلمیذادور إیجابي بدرجة كبیرة عل

)  14-08(سؤالاالستبیان الموجهة للتلمیذات من البینت نتائج الجداول لعرض وتحلیل 
فقة وهذا یدل أن التلمیذات المصابات اأن القسم الكبیر من النسب المئویة تشیر إلى المو 

بتعاد عن مظاهر االفيلممارسات لألنشطة الجماعیة یكتسبن صفات تساعدهنبالسمنة ا
تعاني من بعض المشاكل كالخجل العزلة لكن ال یخفى علینا أن هناك فئة قلیلة جدا 

واالنطواء فكانت نسبة الموافقة على الریاضة الجماعیة كبیرة وهذا ما یدل على إثبات وصدق 
فيالفرضیة التي ترى أن األنشطة الجماعیة تساهم في إدماج التلمیذات المصابات بالسمنة 

طة الجماعیة لها دور إیجابي الجماعة وهو ما یتحقق مع دراستنا النظریة التي ترى أن األنش
. دماج داخل الجماعةاإلفي

وما یزید التأكید هو الدراسات المشابهة التي ترى أن ممارسة األنشطة الجماعیة خالل حصة 
دراك وإ ته واالحساس بالقیممع أفراد بیئعلى التفاعلیة البدنیة والریاضیة تساعد الفردالترب
في تحقیق النمو النفسي واالجتماعي وذلك ةه هذه األخیر ذ المراهقة بالدور الذي تلعبیمتال

عن طریق تخفیض المشاكل النفسیة للمراهق وهذا ما جاء به نحال حمید في مذكرة ماجستیر 
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عي لدى تالمیذ تحت عنوان دور النشاط البدني الریاضي التربوي في تطویر النمو االجتما
2009یة الثانو 

:التوصیات

امن خالل هذه الدراسة التي قمنا بها راودتنا مجموعة من االقتراحات حاولنا إدراجها فیم
:یلي

توعیة األولیاء بضرورة ممارسة النشاط الریاضي ألبنائهم - 
إقامة أیام دراسیة حول هذه الفئة - 
أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة التنویع وتكثیف التمارین الریاضیة الجماعیة - 
. مصابات بالسمنة بمختلف الطرق واألسالیب مع أقرانهم وزمیالتهمالتلمیذات الدمج - 
التركیز على األلعاب الصغرى من أجل التشویق - 



الخالصة 
العامة
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خالصة عامة

حساسية موضوع املراهقة والسمنة يف احمليط الدراسي وواقع ممارسة النشاط البدين 
الرتبوي ونقص االهتمام به جعلتنا نتطرق إىل العالقة املوجودة بينهما، نتناول يف هذا املوضوع 

املمارسة للنشاط البدين ة نبالسماملصاباتاتيذق االندماج يف اجلماعة عند التلمحتقي
الرتبوي وقد افرتض دور ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية على االندماج يف اجلماعة 

.الطور املتوسطمرحلة لسمنة يف ات املصاباتبااملراهقاتللتلميذ

وبعد مجع املصابات بالسمنةاتميذمنا بتوزيع استبيانات خاصة بالتلوإلثبات هذه الفرضية ق
بنسبة معتربة، الفرضية األوىل ءات وحتليل النتائج توصلنا إىل حتقيق الفرضيات اجلزئيةاإلحصا

يف اجلماعة يف بالسمنةذات املصاباتالرياضة املدرسية على إدماج التلميص مساعدة خت
واليت حتققت بنسبة كبرية والدور الفعال لألنشطة اجلماعية يف متتني الطور املتوسطمرحلة

ة ثانية واليت حتققت أيضا، وبالتايل حتقق هذا األخري جتماعية ما بني األفراد كفرضيالروابط اال
يعين حتقيق الفرضية العامة اليت ترى أن دور ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية على 

:االندماج يف اجلماعة إجيايب بنسبة كبرية ويتمثل هذا الدور يف

.اد املمارسني للنشاط البدين الرتبويمتتني الروابط االجتماعية بني األفر -
.االبتعاد عن كلمظاهر العزلة واالنطواء-
.توفري جو يساعد على خلق عالقات ما بني الزمالء العاديني واملصابني بالسمنة-
.على حل بعض املشاكل النفسية للتلميذاتمساعدة أستاذ املادة -
.تعلم الفرد املراهق التعاون وحتمل املسؤولية-
املصابات اتاملراهقجتماعي له أمهية كبرية بالنسبة للتلميذاتاتصال ااكتساب -

نشاط ترفيهي ة الرتبية البدنية والرياضية ليستوهلذا ميكننا القول أن حصبالسمنة 
.فحسب بل نشاط تربوي هادف
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ة منخفضة يف السلم تل مكانالرتبية البدنية والرياضية فإنه حتورغم ما تقدمه حصة -
ظى مبكانة الئقة كمادة تربوية مكملة للمواد األخرى رغم متيزها حتالتعليمي وال 

ة 
دراسات أخرى تبني وتظهر الدور اإلجيايب البدنية والعقلية واالجتماعية و هناك 

.اج يف اجلماعةوالفعال حلصة الرتبية البدنية والرياضية على االندم
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:المستوى الدراسي 

:الســــن 

نضع بین یدیك فیما یلي مجموعة من األسئلة تتعلق بممارستك للتربیة البدنیة، 
اختیار إجابة ( في الخانة المناسبة  مع ) x( أجب على كل األسئلة بوضع عالمة 

واعلم أنه ال توجد أجوبة صحیحة أو خاطئة المهم أن تكون صادقا في ) واحدة فقط 
.التعبیر عن میلك 

الر
قم

النعمالعبـــــــــــــــــارات

؟هل تحب ممارسة الریاضة الفردیة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة01

؟هل تساعد زمالئك في الریاضات الفردیة أثناء حصة التربیة البدنیة02

هل تحس بانتمائك إلى زمالئك أثناء ممارستك للریاضة الفردیة؟03

أثناء ممارسة األلعاب الریاضیة الفردیة؟هل یشجعك زمالئك04

هل ترى النشاط الفردي في حصة التربیة البدنیة مشوقا ؟05

هل ترى أن النشاط الفردي یخلق جو تنافسي أثناء ممارستك لـ حصة 06
التربیة البدنیة ؟

07
هل تساعد زمالئك أثناء ممارستك للریاضات الفردیة أثناء حصة التربیة 

البدنیة؟

هل األنشطة الجماعیة تساعدك في االندماج داخل الجماعة ؟08

هل تشعر باالرتیاح عند ممارستك لألنشطة الجماعیة في حصة التربیة 09
البدنیة؟

هل زمالئك یساعدونك خالل األنشطة الجماعیة لهزم الفریق الخصم ؟10
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11
خالل ممارسة النشاط الجماعي في هل یقدر زمالئك المجهودات المبذولة 

حصة التربیة البدنیة ؟

هل ممارسة األنشطة الجماعیة تحقق للفرد االبتعاد عن العزلة واالنطواء ؟12

هل ممارستك للریاضة الجماعیة تساعدك على التأقلم في الوسط 13
االجتماعي ؟

مشوقة ؟هل ترى الریاضة الجماعیة داخل حصة التربیة البدنیة 14

هل تعتبر حصة التربیة البدنیة والریاضیة وسیلة للتعارف والتواصل بین 15
التالمیذ؟

هل ترى أن النشاط الفردي أكثر فعالیة من النشاط الجماعي في إندماجك 16
مع زمالئك في حصة التربیة البدنیة؟

هل حصة التربیة البدنیة تساهم في حل بعض مشاكلك النفسیة ؟17

هل تساهمون في حل بعض المشاكل النفسیة لزمالئك  التالمیذ؟18

هل تشجع زمالئك التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة ؟19

هل تستعین بأستاذ التربیة البدنیة إذا كانت لك مشكلة نفسیة ؟20

هل عالقتك مع تالمیذ القسم حسنة أثناء حصة التربیة البدنیة ؟21
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جدول المحكمین

اإلمضاء الجامعة التخصص المؤهل 
العلمي

الوظیفة اإلسم و اللقب

مستغانم نشااط حركي مكیف دكتور استاذ محاضر عتوتي نور الدین.د

مستغانم التربیة البدنیة والریاضیة دكتور استاذ محاضر هشام بطار. د

وهران التربیة البدنیة والریاضیة دكتور استاذ محاضر دربال عمر. د

وهران علم إجتماع تربوي لیسانس
مستشار التوجیه و 
اإلرشاد المدرسي

مریاح  لحسن

وهران
علم النفس توجیهي و 

مدرسي لیسانس مستشار التوجیه حري عبد القادر
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