
المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

95

الریاضي على العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین وانعكاسه على التكیف تأثیر النشاط البدني
داخل مراكز إعادة التأهیل) سنة18-15السن (النفسي االجتماعي 

قاسمي فیصل: األستاذ

إن الجماعة اإلنسانیة تظهر عدة عالقات، والظاهر أن البعض منها تعمل على وحدة الجماعة وتدعیمها 
.أما البعض اآلخر فتعمل على تهذیبهاوتماسكها،

وانطالقا من المالحظات المیدانیة ومن القرارات النظریة، اخترنا دراسة جماعة الفریق والعالقات 
بالتكیف النفسي واالجتماعي في األنشطة الریاضیة االجتماعیة التي تدور في وسطهم، ومدى عالقتها 

.جتماعیةالتي تكون دینامیكیة للعالقات النفسیة اال
ففي مرحلة المراهق یفضل الفرد االندماج مع الجماعات واألصدقاء، واألقران، ویرجع ذلك إلى نضجه 

. العقلي والوجداني وٕالى إیمانه بقیمة الجماعة في تحقیق أهدافه
فأثناء حصة النشاط البدني بالضبط خالل النشاطات الریاضیة الجماعیة، یكون الفرد الجانح عالقات 

ة وتفاعل یعیشه مع أعضاء جماعیة یحدد له مكانة یحتلها في دینامیكیة فوجه، یحس من خالل متبادل
الخ، ...المعاملة والتطورات الفردیة والجماعیة مّما یكون له عواطف وأحاسیس كالقلق والخوف والرغبة

وهذا كله یظهر ویجعل الفرد الجانح یتخذ قرار یؤثر على رغبته ودقته في تكوین العالقات االجتماعیة، 
لذلك نتساءل عن أبعاد . الخ...في سلوكه ویترتب علیه نتائج كالخسارة أو الربح، االندماج أو العزلة

العالقة القائمة بین العالقات االجتماعیة في النشطة الریاضیة والتكیف النفسي االجتماعي، ثم طرحنا 
:التساؤل التالي

ت االجتماعیة عند المراهقین الجانحین یتأثر بالنشاط البدني هل أن البناء والتحسن المستمر للعالقا-1
الممارس داخل مراكز إعادة التأهیل ؟

:ویمكن حصر الفرضیات كما یلي
.النشاط البدني وسیلة لتعویض نقص العالقات االجتماعیة عند المراهقین الجانحین-1
.بالنشاط البدني الریاضيتفعیل وتوطید العالقات االجتماعیة لدى الجانحین لها صلة -2
.تطابق االختیارات المتبادلة عند المراهقین الجانحین تعزز وتقوي العالقات االجتماعیة فیما بینهم-3

:ویهدف البحث إلى ما یلي
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الریاضة تنال اهتماما من طرف األحداث الجانحین فلماذا ال مادامت : یقول الدكتور أمین أنور الخولي
طبیعة عالجیة تأهیلیة على اعتبار أن الوسط الذي تؤدى فیه المناشط الریاضیة نوظفها اجتماعیا ذو 

تحت قیادة واعیة، وٕانما هو وسط ارتیادي واصطالحي لتقویم الحدث وحتى تحسین عالقاته وتعدیل 
سلوكاته بما یتناسب ومعاییر وقیم مجتمعه وتشهد تجارب ووقائع السجون واصطالحات األحداث 

.من دور اإلیواء االجتماعي لألطفال والشباب بنجاح هذا االتجاهوالمالجئ وغیرها
:وعلى هذا األساس تتبین أهداف بحثنا المتمثلة فیما یلي

.تحدید الفروق الموجودة بین الجنسین في العالقات االجتماعیة والتكیف النفسي االجتماعي-1
الجماعة كالقبول أو الرفض، وهذه التعرف على العالقات االجتماعیة التي تتكون وتنشأ داخل -2

.العالقات نراها ذات أثر حساس في حیاة الفرد بین أفراد جماعته
إبراز العالقة التي تربط الممارسة الریاضیة في بناء العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین -3

.وانعكاسها على التكیف النفسي االجتماعي
المحرومة، والدعوة إلى االهتمام به من طرف المسؤولین لما لها من تسلیط األضواء على هذه الفئة-4

.انعكاسات سلبیة على المجتمع
:تحدید المفاهیم والمصطلحات

:النشاط البدني الریاضي- 1
هو وسیلة لبلوغ أهداف عدیدة بتكیفه مع مختلف میادین الثقافة البدنیة، فهو یخدم األهداف الصحیة إذا 

جل ذلك ویخدم المستوى الریاضي العالي إذا كان متخصصا، ویمارس للترویح عن تمت الممارسة من أ
.النفس لدى العامة من الناس، ویخدم أهداف تربویة إذا تمت ممارسة في اإلطار التربوي المدرسي

ویقصد بالنشاط البدني الریاضي في البحث، أنه وسیلة لتحقیق أغراض وأهداف تربویة ترمي لتربیة 
الحركیة وتحسین العالقات االجتماعیة داخل مؤسسات إعادة التأهیل، ویتم ذلك ضمن معاییر السلوكیات 

.المجتمع
:المراهقة- 2

تعني كلمة المراهقة في اللغة الحقة والسفه والجهل الحدة غشیان المحارم من شرب خمر ونحوه، كما جاء 
حلم، أي أن المراهق هو الفتى الذي یدنو من االقتراب والدنو من ال"في لسان العرب كما تفید المراهقة لغة 

".النضج واكتمال الرشد
أما اصطالحا فالمراهقة هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج، فهي عملیة بیولوجیة 

.عضویة في بدایتها وظاهرة اجتماعیة في نهایتها
18-15(ي مركز إعادة التأهیل یتراوح سنه بین ویقصد الباحث بالمراهق في البحث الجانح الذي یعیش ف

).سنة
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:العالقات االجتماعیة- 3
یقصد الباحث بالعالقات االجتماعیة تلك العالقة بین شخص وآخر بصفة أخرى الجماعة المنحرفة والتي 

ین، تتحدد في األعمال المشتركة والنشاطات المختلفة والتي تتسم بأنواعها التأثیر المتبادل بین الجانح
وبالتالي تظهر الصداقة عن طریق ممارسة األعمال الجماعیة المشتركة كما تظهر طبیعة هذه العالقة في 

.ذلك االحترام والتعاون وأیضا الصراع والتنافس
:الجنوح- 4

هو كل فعل یؤدي إلى الضرر بالمجتمع ویعاقب علیه القانون، ویعد ظاهرة اجتماعیة تنشأ اتجاهات 
ة والتأثیر بالبیئة والحرمان بمختلف أشكاله، حیث یراها عبد الرحمن عیسوي أنها تلك ومیول وعقد نفسی

المخالفات التي یرتكبها األفراد الجانحون دون السادسة عشر أو الثامنة عشر ویتم وضعهم في 
.إصالحیات لتقویم اعوجاجهم وٕارشادهم نحو حادة الصواب

).سنة18- 15(األحداث ویتراوح سنه ویقصد البحث بالجانح الذي یعیش في المراكز 
:منهج الدراسة

وفقا لطبیعة الموضوع ومشكلة البحث الذي نحن بصدد دراسته، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، 
ویعرف هذا المنهج على أنه عبارة عن استقصاء ینصب في ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في 

.العالقات بین عناصرهاالحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید
والمنهج الوصفي یقوم بجمع البیانات وتصنیفها وتبویبها ومحاولة تفسیرها وتحلیلها من اجل القیاس 
ومعرفة أثر وتأثیر العوامل على هذه الظاهرة محل الدراسة، بهدف استخالص النتائج ومعرفة كیفیة 

.الضبط والتحكم في هذه العوامل
:وسیومتريمقیاس ثبات االختبار الس

یرى أنصار السوسیومتري أن مشكلة ثبات االختبار السوسیومتري ال وجود لها ألنهم یفرضون أن االختبار 
یعكس الحادث في بناء الجماعة وفي مكانات األفراد بعد فترة من الزمن، وعلیه یرجع الثبات إلى استمرار 

.ما یتجه القیاس بغیة الوصول إلى نفس النتائج
حث علمي مجموعة من األدوات والوسائل یستخدمها الباحث ویطورها للمنهج الذي یستخدمه لكل دراسة وب

ویحاول أن یلجأ إلى األدوات التي توصله إلى الحقائق التي یسعى إلیها بالنسبة لهذا البحث تستخدم 
:األدوات التالیة

التحلیل اإلحصائي: أداة اإلحصاء-1
.مصفوفة سوسیومتریة* 
.ف النفسيمقیاس التكی* 
.االنحراف المعیاري* 
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.معامل االرتباط العالقة) 2ك(مربع كلي * 
.اختبار السوسیومتریة-2
.مقیاس التكیف النفسي االجتماعي-3

:حدود البحث
:أخذت هذه الدراسة في مركز إلعادة التأهیل بالجزائر العاصمة وهما- 
.مركز بئر خادم والخاصة لإلناث- 
.بلدیة والخاصة بالذكورمركز سیدي عیش ال- 

وهذه الدراسة تقتصر على . سنة18-15والتي تتراوح أعمارهم من . وقد شملت العینة أفراد المركزین
.الریاضات الجماعیة دون غیرها من الریاضات

جانح من مركزین أحدهما للذكور واآلخر لإلناث بالجزائر 120تتكون عینة البحث من :عینة البحث
.العاصمة

.مقیاس التكیف النفسي االجتماعي. تم اختیار العینة بطریقة عشوائیةوقد 
:االستنتاجات

:من خالل دراستنا لهذا الموضوع، خرجنا باستنتاجات مختلفة نذكر أهمها
یشكل المراهقون الجانحون في مراكز األحداث جماعات فرعیة أساسها عالقات الجوار في السكن -1

.المعطیات األساسیة تتكون جماعة األصدقاءواللعب في العالقات فمن هذه
یمكن معرفة تشكیالت هذه الجماعات الفرعیة بسهولة وذلك بتطبیق االختبار السوسیومتري المتعدد -2

.المؤشرات
توفیر الجو النفسي واالجتماعي الذي یساعد على العمل واللعب فیما بین المراهقین الجانحین من -3

.خل المركزأجل تكییفهم وتأقلمهم دا
.الممارسة الریاضیة لها دور فعال وبارز في بناء العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین-4
النشاط البدني له أثره اإلیجابي في تكوین شبكة العالقات االجتماعیة فیما بین األفراد الجانحین -5

.وتتعزز بمدى قابلیة هؤالء لنوعیة النشاط الممارس
قات اجتماعیة متبادلة ما بین المراهقین الجانحین یجعلهم یعیشون جانبا من واقعهم تكوین عال-6

.الحقیقي
كعدم تقبلهم للوضع عدم ممارسة النشاط البدني من طرف بعض المراهقین الجانحین یعود إلى أسباب -7

.الذي یعیشونه داخل مركز األحداث
.ین الجانحین في مجتمعاتهم األصلیةالنشاط البدني وسیلة معتمدة في إدماج المراهق-8

:االقتراحات والتوصیات
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من خالل ما سبق ارتأینا أن نقدم بعض االقتراحات ونعطي توصیات التي نأمل أن تساهم في تعمیم 
الممارسة الریاضیة لدى أوساط المراهقین الجانحین داخل مراكز األحداث من أجل تكوین جیل سلیم من 

.النفسیة والعقلیةجمیع النواحي البدنیة و 
توعیة المربین أكثر بشبكة العالقات في مراكز األحداث عند الجانحین ألنها عبارة عن شحنة -1

.دینامیكیة یمكن أن تستعمل في مجاالت متعددة كتكوین أفواج اللعب والصداقة
في مراكز ضرورة االنتباه إلى الخطورة التي تكمن في تجمید العالقات عند المراهقین الجانحین-2

.األحداث
.تكثیف العالقات بین المراهقین الجانحین بالتعاون في العمل واللعب والصداقة-3
.إدراك أهمیة الممارسة الریاضیة عامة والنشاطات البدنیة والریاضیة في مراكز إعادة التأهیل خاصة-4
.طاقة هائلة یستوجب استغاللهاإعطاء أهمیة بالغة لفئة المراهقین الجانحین باعتبارها فئة تمتلك -5
.محاربة آفة االنحراف ومعالجتها بكل الطرق وذلك عن طریق إنشاء نوادي ریاضیة في األحیاء-6
االهتمام بالمربین أیضا داخل مراكز األحداث، وذلك بتوفیر جمیع اإلمكانات الالزمة من أجل السماح -7

.لهم بالتعامل الحسن مع المراهقین الجانحین
.أهمیة ودور العالقات االجتماعیة في تكییف المراهق الجانح داخل محیطه-8
البد من دراسات أخرى تتناول مثال دراسة أسباب عدم ممارسة النشاط البدني عند بعض المراهقین -9

.الجانحین
:خالصة عامة

عیة وعالقتها بالتكیف تكشف هذه الدراسة إلى الكثیر من األمور الهامة المتعلقة بظاهرة العالقات االجتما
.النفسي واالجتماعي وبالفروق الموجودة بین الجنسین وبین الریاضات

غیر أن الموضوع ما یزال في بدایته وهو بحاجة إلى مسح نفسي لجمیع المنحرفین وجنوح األحداث، وهذا 
ادة التأهیل وٕاعادة توجیه االهتمام نحو إیجاد األجواء المناسبة للتكیف النفسي واالجتماعي داخل مراكز إع

.إدماجه داخل المجتمع
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