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  اإلهداء
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  حسام ، هيثم : إىل زوجيت احملرتمة وأوالدي

  إىل إخويت وأخوايت
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  متمنيا له موفور الصحة

  كل من علمين وأعانين  وإىل

  .جزاكم اهللا كل خیر
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 قائمة الجداول

  

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

ا يبني  01رقم    126 عينة البحث ومواصفا
  131 نتائج معامل االرتباطعرض يبني  02رقم 
  132 توزيع العبارات االجيابية والسلبية حسب أبعاد االستبيان يبني 03رقم 
  133 درجات العبارات املوجبة والسالبة يبني 04رقم 
  137  املستوى االقتصادي لعينة البحث  عرض نتائج يبني 05رقم 
  138 املستوى التعليمي لألب واألم ألفراد العينةعرض نتائج يبني  06رقم 
  140 وحتليل نتائج بعد األسرة بالنسبة لذكور املدينة وذكور الريفعرض يبني  07رقم 
  142 عرض وحتليل نتائج بعد املدرسة بالنسبة لذكور املدينة وذكور الريف يبني 08رقم 
  144 عرض وحتليل نتائج بعد مجاعة األقران بالنسبة لذكور املدينة وذكور الريفيبني  09رقم 
نتائج بعد وسائل اإلعالم بالنسبة لذكور املدينة وذكور عرض وحتليل يبني  10رقم 

 الريف

146  

  148  عرض وحتليل نتائج بعد األسرة بالنسبة إلناث املدينة وإناث الريفيبني  11رقم 
  150 عرض وحتليل نتائج بعد املدرسة بالنسبة إلناث املدينة وإناث الريف يبني 12رقم 
  152 مجاعة األقران بالنسبة إلناث املدينة وإناث الريفعرض وحتليل نتائج بعد يبني  13رقم 
عرض وحتليل نتائج بعد وسائل اإلعالم بالنسبة إلناث املدينة وإناث يبني  14رقم 

 الريف

154  

  156 نتائج عوامل التنشئة االجتماعية بني ذكور املدينة وذكور الريفعرض  يبني  15رقم 
  158 االجتماعية بني إناث املدينة وإناث الريف نتائج عوامل التنشئةعرض يبني  16رقم 



  قائمة األشكال البيانية

  

رقم 
  الشكل

  الصفحة  الشكل البيانيعنوان 

  141  يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني ذكور املدينة وذكور الريف يف بعد األسرة  01
  143 الفروق يف املتوسطات احلسابية بني ذكور املدينة وذكور الريف يف بعد املدرسة يبني 02
يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني ذكور املدينة وذكور الريف يف بعد مجاعة  03

 األقران

145  

الفروق يف املتوسطات احلسابية بني ذكور املدينة وذكور الريف يف بعد وسائل  يبني 04
 اإلعالم

147  

  149  يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني إناث املدينة وإناث الريف يف بعد األسرة 05
يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني إناث املدينة وإناث الريف يف بعد  06

  .املدرسة

151  

يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني إناث املدينة وإناث الريف يف بعد مجاعة  07
  .األقران

153  

يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني إناث املدينة وإناث الريف يف بعد وسائل  08
  اإلعالم

155  

الفروق يف املتوسطات احلسابية بني ذكور املدينة و ذكور الريف يف عوامل  يبني 09
 التنشئة االجتماعية

157  

الريف يف عوامل  إناثاملدينة و  إناث يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني 10
 التنشئة االجتماعية

159  
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  : المقدمة -1

يتميز العصر احلديث بالتطورات السريعة واملتتابعة يف كافة جماالت احلياة وذلك يف ضوء الثورة العلمية 
مما يستثري مجيع الدول خاصة الدول النامية لالهتمام بتنمية اإلنسان والقوى ،والتكنولوجية املتصاعدة 

تمع وتنميته ويتحقق املراهق العنصر األساسي ويعترب ،البشرية كمحور رئيسي للتقدم والتطور  يف بناء ا
دف إىل تنمية وتطوير قدرات تمع واليت  أفرادها  ذلك من خالل تضافر جهود كافة املؤسسات املعنية با

والعمل على تدعيم االجتاهات القومية وأمناط السلوك السوية مما تساهم يف إعدادهم إعدادا علميا وتربويا 
متكامال حىت تتمكن من التصدي لتحديات العصر ومواكبة التقدم احلضاري يف إطار النسق القيم السائد 

تمع   .يف ا

طريقها تعديل سلوك الشخص حبيث يتطابق مع توقعات فالتنشئة االجتماعية هي عملية تفاعل يتم عن 
أعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها ،وهي العملية القائمة على التفاعل االجتماعي اليت يكتسب فيها الطفل 
أساليب ومعايري السلوك والقيم املتعارف عليها يف مجاعته ،حبيث يستطيع أن يعيش فيها ويتعامل مع 

 )105، صفحة 2011سامي، ( التناسق والنجاحأعضائها بقدر متناسب من 

أن عملية التنشئة االجتماعية تساهم يف التوفيق بني دوافع الفرد )2002(محمود فتحي عكاشة ويرى 
معتمد ورغباته ومطالب واهتمامات اآلخرين احمليطني به وبذلك يتحول الفرد من طفل متمركز حول ذاته و 

على غريه هدفه إشباع حاجته األولية إىل فرد ناضج يتحمل املسؤولية االجتماعية ويلتزم بالقيم واملعايري 
االجتماعية السائدة فيضبط انفعاالته ويتحكم يف إشباع حاجاته وينشئ عالقات سوية مع الغري وبالتايل 

اكتساب االجتاهات والقيم السائدة حوله  يتحقق توافقه االجتماعي مع البناء الثقايف احمليط به من خالل
لذا فقد أصبحت التنشئة االجتماعية حمور اهتمام العديد من العلماء يف جمال العلوم اإلنسانية نتيجة تأثري 
ا الفرد خالل تفاعله مع اجلماعات يف املواقف املختلفة ملا هلا من أمهية بالغة يف  العوامل البيئية اليت مير 

م إعداد األجيال تمع ويساعد على تقدمه ومن هنا جند أن ،الناشئة وتنمية شخصيا مبا حيقق أهداف ا
موضوع التنشئة االجتماعية من املوضوعات شديدة األمهية لدى اخلرباء والباحثني فقط بل على مستوى 

ذه القضية بزيادة التغريات االجتماعية اليت  تتنامى يف جمتمعاتنا املربني واملعلمني واألسر ويزداد االهتمام 
  )154، صفحة 2010أمحد رشوان، ( بصورة مطردة

أن التنشئة تعد من مظاهر النمو االجتماعي للفرد وترتبط مبظاهر  )1996(أمين أنور الخولي ويرى 
النمو األخرى كالنمو البدين والوظيفي والعقلي والوجداين وتكون بدايتها يف األسرة وتكتمل من خالل 



مصطفى السايح، ( اندماج الفرد يف مجاعات أخرى كجماعات اللعب والرفاق مث يف األندية الرياضية
  )62، صفحة 2007

أن التنشئة االجتماعية عملية مستمرة تبدأ منذ ميالد الفرد داخل  )1998(عبد الفتاح تركي ويشري 
مث تتسع عملية التنشئة االجتماعية باتساع آفاق التفاعل  ،األسرة وتستمر يف املدرسة وتتأثر جبماعة الرفاق 

عملية التنشئة االجتماعية ال ميكن أن تقوم بدورها وحتقيق أهدافها إال من  كلما كرب املرء وبذلك جند
مصطفى ( خالل الوسائط الرتبوية اليت تتمثل يف األسرة واملدرسة ومجاعة الرفاق ووسائل اإلعالم وغريها

  )69، صفحة 2007السايح، 

سانية وأكثرها تأثريا وأمهية بالنسبة للفرد ومن خالهلا يشبع حاجاته األساسية فاألسرة هي أقدم النظم اإلن
ا املدرسة االجتماعية األوىل للطفل وتعد العامل األول يف صياغة سلوكه االجتماعي  وحيقق مطالبه كما أ

 )160، صفحة 2005عصام اهلاليل، (

تمع    كما تلعب املدرسة دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية فهي املنظمة الرئيسية اليت يوكل إليها ا
ا املسؤولة عن  تمع كما أ القيام مبهمتها بصورة رمسية ونظامية وإلزامية وهي املسؤولة عن استمرار ثقافة ا

ا الكتساب املفاهيم الالزمة هلم يف  م وقد يتأتى ذلك عن طريق ممارسة أنشطة إتاحة الفرص لطال حيا
 املراهق توجيهوقت الفراغ املختلفة فقد زاد االهتمام باملدرسة يف وقتنا احلاضر حيث زادت مسؤوليتها يف 

السايح،  مصطفى( خاصة بعد أن فقدت األسرة بعض أدوارها التقليدية نتيجة تعقد احلياة املعاصرة
 )114، صفحة 2007

ويتلخص دور مجاعة الرفاق يف معايري اجتماعية جديدة وتنمية اجتاهات نفسية جديدة واملساعدة يف حتقيق 
، صفحة 2011سامي، ( االستقالل ، وإتاحة الفرصة للتجريب ،وإشباع حاجات الفرد للمكانة واالنتماء

124(   

كما تلعب وسائل اإلعالم أحد العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية واليت تقوم بدور تربوي وتعليمي 
وثقايف نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي احلديث فتؤثر على سلوك الفرد مبا تنشره وما تقدمه من 

معينة من السلوك حيث  تعكس معلومات وحقائق وأخبار ووقائع وأفكار وآراء حتيط الناس مبوضوعات 
   )72، صفحة 2007مصطفى السايح، ( جوانب متنوعة من الثقافة

  

  



  :المشكلة  -2

،ألن إن ظاهرة وقت الفراغ ذات أمهية قصوى يف مجيع مراحل عمر اإلنسان وخاصة يف مرحلة املراهقة 
ضة األمم وذلك إذا مت إعدادهم اإلعداد املتكامل يف كافة اجلوانبهم قادة املستقبل  املراهقني  وعماد 

م  يعد التحدي الذي يواجه كل جمتمع هماستثمار أوقات فراغف تمع تأثرا باملتغريات ،أل هم أكثر فئات ا
تمع وما حتويه العوملة من تيارات خمتلفة وثقافات متباينة ومتداخل  همة مما قد يدفعالسريعة واملتالحقة يف ا

م من جهة وبني الواقع الذي يعيشوه من جهة أخرى فيؤثر  م وطموحا داخل دائرة الصراع بني تطلعا
 أوقات فراغهم استثمار الضروري أن يكون لذا من،ذالك يف سلوكهم وينعكس على واقعهم ومستقبلهم

  )129، صفحة 1999أسامة كامل، ( .بشكل اجيايب يضمن جتنب اآلفات واملشكالت االجتماعية 

أنه جيب تنظيم استخدام وقت الفراغ من خالل ممارسة  1996كالودين شيربل ويف هذا الصدد ترى  
دف تنمية االجتاهات السوية للفرد ومبا يساهم بشكل حيوي وفعال يف إتباع السلوك  األنشطة اإلجيابية 

وحيث أن سلوك الفرد يكتسب من خالل التنشئة االجتماعية ويعرب عن نشاط  ،يف احلياة الصحي والسوي
يعرب عن أوجه األنشطة اليت ميارسها الفرد خالل الوقت ،كما ) جسمي عقلي اجتماعي انفعايل(هادف 

رسة ومجاعة احلر والذي يعد انعكاسا للدور الذي تقوم به عوامل التنشئة االجتماعية متمثلة يف األسرة واملد
م  املراهقالرفاق ووسائل اإلعالم  وغريها يف توجيه  وإتاحة كافة الفرص الكتشاف مواهبهم وتنمية قدرا

م    )57، صفحة 1997درويش، ( .واستغالل اإلمكانات البيئية احمليطة 

العديد من املشكالت كاملشكالت الدراسية يواجه  املراهقأن  )2005(سوسن يوسف وتؤكد دراسة 
والدروس اخلصوصية وما ينجم عنها من عدم توافر وقت الفراغ والضغوط االقتصادية على األسرة واليت قد 
حتول دون ممارسة الفرد لألنشطة اإلجيابية واهلوايات احملببة إىل نفسه هذا باإلضافة إىل املشكالت النامجة 

خاصة اإلجازة الصيفية وعدم إدراك النشء لقيمة الوقت  اتز اإلجيا اغ أثناء العطل وعن توافر وقت الفر 
سوسن يوسف ( وأمهيته وكيفية استثماره مما قد يؤدي إىل قيامهم بسلوكات غري سوية وغري مقبولة اجتماعيا

  )6، صفحة 2005، 

 املراهقأن من أهم املشكالت اليت يتعرض هلا  )1989(غيث وآخرون محمد عاطف كما تشري دراسة   
هي املشكالت الدراسية ومشكالت الفراغ اليت تتمثل يف سوء استثمار وقت الفراغ وقضاؤه يف األنشطة 
  السلبية واملعاناة من طول الوقت خاصة يف اإلجازات ونقص وسائل الرتفيه وأماكن ممارسة األنشطة الرتوحيية 



وتوظيف  املراهقنيحيث يرى ضرورة تطوير استعدادات  )1981(محمد على محمد ما يؤكده وهذا 
م عن طريق االرتقاء مبستوى وعيهم الثقايف والتعليمي وتوسيع آفاقهم الفكرية حيث يتوافر لديهم  اهتماما

 يقة إجيابيهاألساس الصحيح لالختيار السليم بني البدائل السلوكية أثناء وقت فراغهم واستثماره بطر 
  )7، صفحة 2005سوسن يوسف ، (

ملا هلا من تأثري بالغ يف اجتاهات وأمناط ) سنة17-15(لذا يرى الباحث ضرورة االهتمام مبرحلة املراهقة 
املراهقني ة لتوجيه سلوك الفرد يف حياته املستقبلية وتضافر كافة اجلهود من خالل عوامل التنشئة االجتماعي

تمع بشكل متكامل أوقات فراغهم مبا يرشيدا حنو استثمار  توجيها ؤهلهم للقيام بدورهم املستقبلي يف ا
  .ومؤثر 

ويف حدود إطالع الباحث اتضح ندرة البحوث والدراسات العلمية املرتبطة بعوامل التنشئة االجتماعية اليت 
ذه الدراسة ) سنة17-15(تلعب دورا هاما يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ للمرحلة السنية  و

عية هلذه املرحلة يف وضع برامج تروحيية املؤسسات واهليئات املعنية بالتنشئة االجتما يستفيد منهاالعلمية قد 
م وتنمي مواهبهم    .رياضية على أسس علمية تليب حاجات املراهقني وتوجه سلوكهم وتستثمر طاقا

  :السؤال العام

النشاط الرتوحيي  يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسةكيف تساهم التنشئة االجتماعية 
  الرياضي؟

 :الفرعية األسئلة

 النشاط الرتوحيي الرياضي؟ ممارسةكيف تساهم األسرة يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف -

ما هي اإلجراءات املتبعة من قبل املدرسة يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط  -
  الرتوحيي الرياضي؟

  تغالل وقت الفراغ عند املراهق مرهون بتوجيه مجاعة األقران هل ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي الس -

هل لوسائل اإلعالم تأثري اجيايب يف توجيه املراهق الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي  -
  الرياضي؟



 
  أهداف البحث -3

يهدف البحث إيل معرفة إسهامات التنشئة االجتماعية يف توجيه الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط 
  : الرتوحيي الرياضي ويتطلب ذلك حتقيق األهداف التالية

التعرف على إسهامات األسرة يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي - 1
 .الرياضي

رف على إسهامات املدرسة يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي التع - 2
  الرياضي

التعرف على إسهامات مجاعة األقران يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط  - 3 .
  .الرتوحيي الرياضي

راهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط التعرف على إسهامات وسائل اإلعالم يف توجيه امل- 4
  .الرتوحيي الرياضي 

 :الفرضية العامة -4

املراهقني وتوجيههم الستغالل أوقات فراغهم حنو ممارسة األنشطة  دفعتساهم التنشئة االجتماعية يف 
 الرتوحيية الرياضية حسب البيئة االجتماعية

  :الفرضيات الجزئية

توجيه املراهقني الستغالل أوقات فراغهم حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية تساهم األسرة يف  - 1
  ذكورا وإناثا

تساهم املدرسة يف توجيه املراهقني الستغالل أوقات فراغهم حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية  - 2
  ذكورا وإناثا

فراغهم حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية  تساهم مجاعة األقران يف توجيه املراهقني الستغالل أوقات -  3
  .الرياضية ذكورا وإناثا



تساهم وسائل اإلعالم يف توجيه املراهقني الستغالل أوقات فراغهم حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية  - 4
  .الرياضية ذكورا وإناثا

 :أهمية البحث -5

ا تُعترب يف تتمثل للبحث النظرية األمهية إن التنشئة  موضوع تناولت اليت القليلة احمللية الدراسات من أ
 اليت - الباحث علم حسب - نوعها من األوىل احمللية الدراسة تُعترب كما ، االجتماعية والرتويح الرياضي

معرفة إسهامات التنشئة االجتماعية يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط  تناولت
ا وعليه الثانويةالرتوحيي لدى تالميذ  ال هذا يف معرفية إضافة تقدمي يف تسهم أن ميكن فإ  .ا

املؤسسات واهليئات املعنية بالتنشئة  تساعدقد العلمية  الدراسة هذه فإن التطبيقية الناحية من أما
االجتماعية هلذه املرحلة يف وضع برامج تروحيية رياضية على أسس علمية تليب حاجات املراهقني وتوجه 

م وتنمي مواهبهم    .سلوكهم وتستثمر طاقا

  :تحديد المفاهيم و المصطلحات -6

الثقايف العام عن طريق إدخال الرتاث الثقايف يف هي عملية إدماج الفرد يف اإلطار  :التنشئة االجتماعية
يئ  تمع عموما هي العمليات اليت  تكوينه و توريثه إياه و تقوم هذه التنشئة األسرة بالدرجة األوىل وا

   )38فحة ، ص2003عويس، ( األجيال اجلديدة للقيام بالوظائف األساسية يف احلياة االجتماعية

ا ) م2005(و عرفها عبد اهلادي  تفاعل اجتماعي يف شكل قواعد للرتبية والتعليم "التنشئة االجتماعية بأ
األسرة واملدرسة واألقران (يتلقاها الفرد يف مراحل عمره املختلفة من خالل عالقته باجلماعات األولية 

ت اليومية اليت يتلقاها على حتقيق التوافق االجتماعي وتعاون تلك القواعد واخلربا) إخل...ووسائل اإلعالم 
   )108، صفحة 2005حممد، ( "مع البناء الثقايف احمليط  به من خالل اكتساب املعايري

ما منيا منو مستطردا " راهق الغالم " كما جاء يف املنجد  :المراهقة راهق الفىت و راهقت الفتاة مبعىن أ
النمو املستطرد يقصد به النمو السريع و امللحوظ و بالتايل فاملراهقة مرحلة يتقلب فيها الفرد من مرحلة 

 لعقلي و النفسيالطفولة إىل مرحلة الرشد و حيدث بشكل متدرج حنو النضج اجلسمي، اجلنسي، ا
  )10، صفحة 1999اجلسماين، (



هو ذلك القدر من الوقت الذي ال يتم خالله إشباع احلاجات األساسية للفرد ومن مث ال   : وقت الفراغ
يتسم باإلجبار على فعل أي شيء ، فهو الوقت املرتوك لتقدير الفرد ليفعل فيه ما يشاء أو هو الوقت 

  )26، صفحة 2001احلمامحي، ( الذي ميارس خالله الفرد و بإرادته أنواع اخلربات اليت خيتارها بذاته
أنه يعد نوعا من أوجه األنشطة اليت متارس يف أوقات الفراغ واليت خيتارها الفرد بدافع شخصيته  :الترويح

درويش، ( للممارسة ومن نواجتها اكتسابه للعديد من القيم البدنية و اخللقية و االجتماعية و املعرفية
  )55، صفحة 1999

هو ذالك النوع من الرتويح الذي تتضمن براجمه العديد من الربامج البدنية الرياضية كما  :الترويح الرياضي
يعد أكثر أنواع الرتويح تأثريا على اجلوانب البدنية والفسيولوجية للفرد املمارس ألوجه مناشطه اليت تشمل 

   )84، صفحة 2001احلمامحي، ( لرياضاتعلى األلعاب و ا

  :الدراسات السابقة -7

تعترب الدراسات السابقة من أهم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري حبثه من خالهلا،حيث أنه 
معرفة األبعاد اليت حتيط بالبحث  ، يستعملها للحكم واملقارنة واإلثبات أو النفي،وتكمن أمهيتها يف 

واالستفادة منها يف التوجيه ،والتخطيط،وضبط املتغريات أو كمناقشة نتائج البحث بأسلوب موضوعي 
  .علمي

  :الدراسات العربية -7-1

ا  )1993(لبيب عبد العزيز لبيب قام  -1 االجتاهات الو الدية وعالقتها باجتاهات " بدراسة عنوا
 )مذكرة ماجستري(" األبناء حنو النشاط الرياضي وسلوكهم يف وقت الفراغ 

دف التعرف علي تأثري االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية علي اجتاهات : الهدف -  ،
  األبناء حنو النشاط الرياضي وسلوكهم يف وقت الفراغ 

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم مقياس االجتاهات الوالدية كما : المنهج -
لالجتاهات حنو النشاط الرياضي ومقياس " أدجنجتون"يدركها األبناء لسيد صبحي ، ومقياس 

 سلوك وقت الفراغ لعصام اهلاليل 
نوية مبحافظة اجليزة طالب من املرحلة الثا 285وأجريت الدراسة علي عينة قدرها : العينة  -

 )سنة  17- 14(وترواحت أعمارهم من ) حضر(
 :وقد أشارت النتائج إيل أن: النتائج  -



  ممارسة االجتاهات الوالدية غري السوية تؤثر سلبيا علي اجتاهات األبناء حنو النشاط
 .الرياضي وسلوكهم يف وقت الفراغ

 هلا تأثري إجيايب علي اجتاهات األبناء حنو النشاط الرياضي وسلوكهم  االجتاهات الوالدية
 .يف وقت الفراغ

هدفت إىل التعرف على دور األنظمة ) مذكرة ماجستري() 1997(دراسة مصطفى والربعان -2
مدرس الرتبية البدنية والرياضية /االجتماعية متمثلة يف البيئة االجتماعية،األسرة،املدرب

شئة االجتماعية التنافسية لألطفال وكذلك التعرف على الفروق بني األنظمة واألصدقاء يف التن
 االجتماعية املختلفة يف درجة التشجيع حنو االشرتاك يف األنشطة الرياضية التنافسية 

باألندية ) سنة12-9(تكونت عينة الدراسة من الرياضيني األطفال يف املرحلة السنية: العينة -
 . العبا 202ة باململكة العربية السعودية والذين بلغ عددهمالرياضية للمنطقة الشرقي

ت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األنظمة االجتماعية جتاه : النتائج - وقد أكدّ
درجة تشجيع األطفال للبدء يف املشاركة يف األنشطة الرياضية التنافسية وذلك لصاحل كل من 

تماعية األخرى، بينما مل تكن هناك فروق ذات داللة األسرة واألصدقاء على األنظمة االج
اليت ميارسها الرياضيون وتشجيع األنظمة )مجاعية وفردية(إحصائية بني نوع األلعاب الرياضية 

 االجتماعية اجتاه بدء املشاركة يف األنشطة الرياضية التنافسية
ور أحمد راغب تيمل" اجتاهات طالب جامعة حلوان حنو وقت الفراغ : " دراسة بعنوان -3

  )مذكرة ماجستري( ،)م1999( واصف 
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم اختبار االجتاه حنو وقت الفراغ :  المنهج -

  بريد كأداة جلمع البيانات لتطبيقه  جاكوبو لمنير راغب
من كليات كلية   13طالب وطالبة من الكلية املنتظمني يف الدراسة يف  710بلغ قوامها : العينة -

  .جامعة حلوان مت اختيارهم بالطريقة العشوائية
 :وكانت نتائج البحث هي: النتائج -

 وجود دالة إحصائيا يف اجتاهات الطالب حنو وقت الفراغ لصاحل طالب الكليات العملية 
  وجود فروق دالة إحصائيا بني الطالب والطالبات يف البعد املعريف واالنفعايل لصاحل الطالب 

ا الباحث -4 أوقات الفراغ "بعنوان )  2001( أيمن حسني أسعد السخن ، يف دراسة قام 
 )مذكرة ماجستري("-دراسة سيسليولوجية–واألنشطة الرتوحيية لدى طلبة اجلامعة األردنية 



وهدفت هذه الدراسة للتعرف على األنشطة الرتوحيية اليت ميارسها الطالب :  الهدف -
 .يف اجلامعة األردنية اجلامعيني يف وقت فراغهم 

 :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية :  النتائج  -
  أظهرت الدراسة أن الطالب هلم وقت فراغ أكرب من الطالبات. 
 كما تبني أن األنشطة األكثر ممارسة عند الطلبة خارج حدود اجلامعة هي مرتبة على التوايل :

عمال املنزلية وزيارة األقارب، وحمادثة األصدقاء واجللوس يف البيت، والقيام باأل مشاهدة التلفاز
 والصديقات على اهلاتف 

ا الطالب أكثر من الطالبات هي  -  :األنشطة اليت يقوم 
النشاط الرياضي، ولعب الورق، واجللوس يف املقهى، والذهاب إىل مقاهي االنرتنت والذهاب إىل 

 .السينما
ة والقيام باألعمال املنزلية واجللوس يف البيت وقد تفوقت الطالبات على الطالب يف املطالع -

 .واالستماع إىل الراديو
ا ملعدل دخل األسرة حيث أن الطلبة من الشرائح االجتماعية ذات الدخل  - ً كما تبني وجود تأثري

 .املرتفع كانوا ميارسون أنشطة اجللوس يف املقهى والذهاب إىل مقاهي االنرتنت والتنزه بالسيارة

 .خل املنخفض فقد تفوقوا يف أنشطة مشاهدة التلفاز والقيام باألعمال املنزليةبينما ذات الد

 :يوصي الباحث ببحث بعض املوضوعات التالية: التوصيات -
 .كيفية إدارة الوقت لدى طلبة اجلامعة  -
 .جماالت استفادة الطلبة من شبكة االنرتنت وقت فراغهم  -
الشباب األردين يف وقت فراغه وأثر احملطات الفضائية ما هي الربامج التلفزيونية اليت يتابعها  -

 .عليهم
اجتاهات تالميذ املرحلة " بعنوان  بدراسة) م2002(محمود علي حسان رزيق  قام -5

 )مذكرة ماجستري(" اإلعدادية حنو الرتويح يف وقت الفراغ 
مارة الدراسات املسحية وقد أستخدم است - وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي : المنهج  -

 استبيان من تصميمه وكذلك املقابلة الشخصية ، 
 تلميذ ، 974وبلغ عدد التالميذ البحث : العينة -
  : ومن أهم النتائج:  النتائج -
 توجد اجتاهات إجيابية حنو النشاط الرياضي والنشاط الرتوحيي.  



 توجد فروق دالة إحصائيا بني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني. 
  اإلمكانات املادية والبشرية ملمارسة النشاط الرياضي والرتوحيي ، قلة الوعي مبفهوم وأمهية قلة

 .. النشاط الرياضي والرتوحيي ، عدم وجود حوافز تشجيعية سواء مادية أو معنوية
دور توجيه األسرة يف املمارسات الرتوحيية لدى :بعنوان ) م2007(عبد اهللا بن ناصر  دراسة -6

 )مذكرة ماجستري(ميدانية على طالب الصف الثالث الثانوي بالرياض  األبناء دراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى طبيعة املناشط الرتوحيية بني الطالب الذين يتلقون  :الهدف -

توجيها من أسرهم والطالب الذين ال يتلقون توجيها من أسرهم يف جمال الرتويح تبعا للمتغريات 
لفئة اليت تشارك الطالب نوعية ا–مكان ممارسة األنشطة الرتوحيية -املناشططبيعة (التالية 
 )املمارسة

واقتصرت هذه الدراسة على الطالب الذين يدرسون يف الصف الثالث يف املدارس الثانوية  :العينة -
 طالبا )1082(مبدينة الرياض والذكور فقط اختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية وبلغ عددها 

 استخدم املنهج الوصفي السبيب املقارن  :لمنهجا -
  وقد انتهت الدراسة إىل أن األمهات تفوقنا على اآلباء يف توجيه األبناء يف جمال الرتويح :النتائج -
دراسة العوامل املؤثرة يف مشاركة وأداء :بعنوان ) م2004(عيد محمد عيد كنعان  دراسة -7

  )رسالة دكتوراه(طالب املرحلة األساسية العليا لربنامج الرتبية الرياضية املدرسية مبحافظة إربد 
وهدفت الدراسة إىل معرفة العوامل اليت تشجع طلبة املرحلة األساسية العليا الصفوف  :الهدف -

 أداء األنشطة الرياضية املدرسية  على املشاركة يف)الثامن ،التاسع والعاشر (
طالبا وطالبة ، مت اختيارهم بالطريقة الطبقية )526(وقد تكونت عينة الدراسة من  :العينة  -

 العنقودية العشوائية ، استجاب هؤالء إىل استبانة أعدها  الباحث هلذا الغرض
ائل اإلعالم واملدرسة ومن أهم نتائجها كانت العوامل املتعلق باألصدقاء واألسرة ووس :النتائج -

والتسهيالت الرياضية مرتبة تنازليا وأظهرت النتائج كذلك وجود اختالف يعزى إىل جنس الطالب 
  يف العوامل اليت تشجع على املشاركة وكانت مجيعها لصاحل الذكور

ى عالقته ببعض نظم دالتعصب الرياضي وم:بعنوان) م2007(عبد اهللا غرم عبد اهللا دراسة -8
  )مذكرة ماجستري(لدى اجلماهري السعودية يف مدينة الرياض  جتماعيةالتنشئة اال

هدفت الدراسة إىل مستوى التعصب الرياضي لدى اجلماهري السعودية يف مدينة الرياض  :الهدف -
وسائل  -مجاعة األصدقاء–املدرسة  -األسرة(ومدى عالقته ببعض نظم التنشئة االجتماعية 



 -املستوى التعليمي -السن( تبعا للمتغريات التالية ) ل الرياضي البط–األندية الرياضية –اإلعالم 
 )املستوى االقتصادي لألسرة وممارسة النشاط الرياضي–احلالة االجتماعية 

 واستخدم الباحث املنهج الوصفي :المنهج -
واحتوت على ثالثة  واستعمل االستبانة) مشجع 1000(ومشلت عينة البحث   :العينة -

احلالة –املستوى التعليمي –السن (اجلزء األول عبارة عن معلومات شخصية للمفحوصني :أجزاء
واجلزء الثاين مشل مقياس ) واملستوى االقتصادي لألسرة وممارسة النشاط الرياضي –االجتماعية 

 التعصب الرياضي واجلزء الثالث مشل نظم التنشئة االجتماعية 
أسفرت النتائج أن التنشئة االجتماعية تعترب من أهم أسباب ظهور التعصب الرياضي و   :النتائج -

ا أيضا من أهم األساليب االجتماعية اليت تستخدم ملواجهة  خالل مراحل العمر املختلفة ،وأ
ال الرياضي  .التعصب يف ا

سة التلميذ نظم التنشئة االجتماعية وعالقتها مبمار :بعنوان) 2009(بن الدين كمال دراسة -9
 )مذكرة ماجستري( .للنشاط البدين الرياضي

ومتحورت الدراسة حول عالقة التلميذ بأسرته ومدى اهتمامها به يف ممارسة النشاط :  الهدف -
ا ووسائلها والوقت املخصص حلصة ممارسة  ا وجتهيزا البدين الرياضي وعالقة املدرسة مبنشآ

 الرفاق ومدى حتفيزهم للتلميذ يف ممارسة الرياضة  النشاط البدين الرياضي وكذا عالقة مجاعة
 واعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي كمنهج مناسب : المنهج  -
 متوسطة بوالية تيارت 24تلميذا من240أستاذا و40وعينة البحث كان عددها: العينة -
يشية لآلسرة وممارسة التلميذ وأظهرت الدراسة أن هناك  عالقة خطية بني الظروف املع :النتائج -

للنشاط البدين الرياضي،وأن هناك عالقة خطية بني الوسائل واملنشآت الرياضية داخل املدرسة 
وكذا احلجم الساعي للرتبية البدنية وممارسة التلميذ للنشاط البدين الرياضي،وكذا أن نقص إقبال 

قص حتفيزهم له حيول دون ممارسته زمالء التلميذ على ممارسة النشاط البدين الرياضي وكذا ن
  .الفعلية للنشاط البدين

  :الدراسات األجنبية -7-2

بإجراء حبث ميداين )Herry" )1985 "هاري"Mccuskre "مكسكر قام الباحثان - 10
 بعنوان أمناط مشاركة طلبة املرحلة الثانوية يف األنشطة البدنية والرتوحيية 

  وقد أستخدم الباحثان املنهج الوصفي : المنهج -



سنة بنني وبنات من  19: 15طالب يف املرحلة السنية من  826وبلغت عينة البحث :العينة -
 دولة اسكتلندا ،وقد استخدم الباحثان املقابلة الشخصية واالستبيان كأداة جلمع البيانات 

 (%39)اركون يف أنشطة الرتويح من أفراد العينة يش%) 90(وقد أستنتج الباحثان أن  :النتائج -
من املمارسات اإلناث يشاركون يف أنشطة الرتويح التنافسية ممارسة %) 31(من املمارسني الذكور

الثقافة ، األسرة ، املدرسة ، : طلبة املرحلة الثانوية ألنشطة الرتويح الرياضي تتأثر بالعوامل االتيه 
 . األصدقاء

 Douglas Marr "دوجالس مار " Leo Hendery"ليوهندريقام كل من  - 11
ا "()1985(  "الرتبية لوقت الفراغ ووقت فراغ طلبة املرحلة الثانوية"بدراسة عنو

خالت واستخدامات الرتبية اهدفت الدراسة إىل مسح عام لتسهيالت املدارس واملد: الهدف -
 لوقت فراغ تالميذ الصف الرابع يف إحدى املناطق يف إحدى املدارس الثانوية 

 وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي : المنهج -
) مدرسة ريفية 19مدرسة حضرية ، 13(مدرسة  32وكان جمتمع البحث  :العينة والمجتمع -

تلميذًا وقد كانت أدوات الدراسة جلمع البيانات املقابلة الشخصية  153وبلغت عينة البحث 
 )2كا( واالستبيان ومت استخدام األسلوب اإلحصائي 

   : ولقد توصل الباحثان إىل استنتاجات وهي :النتائج -
  عدم وجود اختالف يف التسهيالت بني املدارس الكبرية والصغرية أو احلضرية والريفية . 
  مدرسة تشمل علي أنشطة وقت الفراغ يف املنهاج 14وجد أن هناك . 
  جيع الوالدينوالعمل أو  االفتقار لتشأعدم ممارسة التالميذ أنشطة وقت الفراغ نتيجة الكسل  
  ساعة أسبوعيا 35األفراد الذين يقبلون علي ممارسة أنشطة وقت الفراغ يشاهدون التلفزيون .  
ا بدارسة) WILSON" )1988 "ولسن "Mson "مسون قام الباحثان - 12  " عنوا

 "طلبة املرحلة الثانوية األمريكي واملشاركة الرياضية 
 وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي ،  :المنهج -
 شاب ) 10.000( وبلغت عينة الدراسة :العينة -
من طلبة املرحلة الثانوية ميارسون أنشطة الرتويح  (%75)وقد توصال الباحثان إىل أن : النتائج -

الرياضي وترجع أسباب ممارسة النشاط الرياضي إىل رغبتهم يف اكتساب الصحة والشعور بالراحة 
ء أوقات فراغهم أما عدم ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للنشاط الرياضي فرتجع إىل اإلعاقة وقضا

 .الصحية 



الرتبية يف الوقت  "عنوانها  بدراسة) joy standeven )1991" جوي ستندايفنقام  - 13
 " احلر يف كل من اجنلرتا وكندا وايرلندا 

وكان هدف الدارسة هو التعرف علي اجتاهات الطلبة حنو األنشطة الرياضية ومفهوم  :الهدف -
 وأهداف الوقت احلر من وجهة نظر املدرسني 

وقد اشتملت عينة الدراسة علي مدرسي الرتبية الرياضية وطلبة املرحلة الثانوية يف كل من : العينة -
 إجنلرتا وكندا وايرلندا 

  :لدراسة وكانت أهم نتائج ا: النتائج -
  طلبة ايرلندا يفضلون اجلودو ، الريشة الطائرة ، العاب القوي ، ركوب اخليل ، أنشطة املالعب

م يفضلون  املفتوحة ، يف حني أن طلبة كندا يفضلون الرقص واللياقة البدنية أما طلبة إجنلرتا فا
  األنشطة الرتوحيية ، كرة القدم ، الرتمبولني

 هة نظر املدرسني االيرلنديني اتضح أن استثمار الوقت احلر علي حول أهداف املمارسة من وج
رأس قائمة األهداف ويف كندا كان الرتكيز علي حث الطلبة علي استغالل الوقت احلر من خالل 
الرياضة اعتقادا أن الرياضة جزء هاما ويرتبط حبياة كل فرد ، أما يف إجنلرتا فكان االهتمام برتبية 

علي أن يكون دور املريب هو توجيه طلبة ) الرتبية للحياة ( لوقت احلر الفرد ككل من خالل ا
املدارس ملمارسة النشاط البدين والرتوحيي وليس حنو النشاط الرياضي للمنافسات العالية وذلك 

  دف الصحة والسعادة للجميع
  ساعة  2.5ساعات أسبوعيا يف كندا  8حجم النشاط البدين والرتوحيي لدي الطلبة فقد بلغ

 .ساعات أسبوعيا يف ايرلندا 305أسبوعيا يف إجنلرتا،
حول تأثري الوالدين واألصدقاء على )Anderssen&Wold(دراسةأندرسن و ويلد - 14

 ممارسة املراهقني للنشاط البدين أثناء وقت الفراغ،
 .سنة12طالبا من غرب النرويج معدل أعمارهم 904على عينة من :  العينة -
ج أن مستوى النشاط البدين لدى الوالدين واألصدقاء وكذا الدعم والتشجيع أثبتت النتائ: النتائج -

للنشاط البدين كان له عظيم األثر على مستوى النشاط البدين لدى املراهقني، كون أن اآلخرون 
مناذج وداعمني للمراهق له وقع مهم يف تشجيع ممارستهم للنشاط )الوالدين واألصدقاء(املهمون
 .البدين



حول عالقة تأثري التنشئة االجتماعية من قبل الوالدين ) Brustad1996(تاددراسةبروس - 15
وجنس املشاركني على االجنذاب ملمارسة النشاط الرياضي لدى أطفال مدارس لوس أجنلوس 

 )مذكرة ماجستري(األمريكية 
 ).6(إىل السادسة)4(طالبة يف السنة الرابعة 59طالبا و 48وقد تكونت العينة من : العينة -
نت النتائج املرتبطة بالدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائيا بني التنشئة االجتماعية من  :النتائج - ّ بي

قبل الوالدين ودافعية إدراك الكفاءة البدنية وكذلك االجنذاب إىل ممارسة النشاط الرياضي لدى 
  أطفال املدارس

  :االستفادة منها ومدىالدراسات السابقة  التعليق على -

اسات السابقة من أهم النقاط األساسية اليت تساهم يف توجيه الباحث لبناء حبثه ودراساته ،فهي تعد الدر 
خزان اخلربة العلمية ومصدر معلوماته املسبقة يف حتديد اخلطوط العريضة ملشكلته وصياغة فرضياته،وبالتايل 

  حتديد عملية اختيار منهج دراسته العلمية 

  و أغراض دراساتنا السابقة حسب األهداف العامة اليت أعدت هلا  وقد تنوعت أهداف

ا الدراسات السابقة يف حدود اطالع  ومن خالل تفحصنا ملختلف النتائج والتوصيات اليت جاءت 
ا تصب يف جمملها حول التنشئة االجتماعية وأوقات الفراغ والرتويح الرياضي،لكنها مل  الباحث وجد أ

ينهم ،وهو ما سعى الباحث يف دراسته هذه ،إلزالة الغموض حول العالقة بينهم تتعرض إىل الصلة ب
،وقد خلصنا إىل جمموعة من النقاط رأيناها من )سنة17-15(وخاصة يف الوسط املدرسي للفئة العمرية

املمكن أن تنري لنا الطريق إىل حتقيق توافق عملي ونظري بإمكانه توضيح هذه العالقة كما جند معظم هذه 
الدراسات تعمدت إىل انتهاج املنهج املسحي الوصفي من مجيع البيانات واألدوات العلمية إىل الطرق 
اإلحصائية العامة ،ومن خالل تلك النتائج ،كانت لنا منطلقا يف حتديد معامل دراستنا وانتقاء أفضل 

  .الكتب واملراجع ملوضوع الدراسة 

تنظيم الوقت واستغالله وتكييف السلوك أثناءه من خالل  أمجعت الدراسات السابقة على تكوين الوعي يف
ممارسة األنشطة الرتوحيية الستثماره، بفضل جمموعة من الوسائل واليت من أمهها وسائل اإلعالم، املدرب 

  .واملدرس والبيئة االجتماعية وتشجيع الوالدين والنادي الرياضي

خصوصا يف جمموعة وسائط يف كثري من النواحي  كما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة    
  التنشئة االجتماعية املساعدة على ممارسة النشاط البدين وأيضا من حيث استثمار وقت الفراغ 



ا االقتصادية     لكن هذه الدراسة متيزت عن الدراسات السابقة بتطرقها إلسهامات كل من األسرة مبتغريا
ا وكذا األقران بتشجيعهم وحتفيزهم ووسائل اإلعالم بنشر واملستوى التعليمي ،واملدرسة بتو  فري متطلبا

  .يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي.الوعي الثقايف الرياضي يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ

  :خالصة

العلمي من خالل عرض الدراسات السابقة واليت تعد مبثابة التغذية الراجعة لكل باحث يتطلع إىل البحث  
ا كانت تصب يف موضوع الرتويح الرياضي ،واستغالل وقت  واإلثراء الرتبوي، وعلى الرغم من قلتها إال أ
الفراغ ،ودور بعض عوامل التنشئة االجتماعية يف التشجيع ملمارسة الرياضة،حيث كانت هذه الدراسات 

البحث واألدوات املستخدمة سندا للباحث يف تأكيد مشكلة البحث ووضع فروضه ،وكذلك اختيار عينة 
وكذلك تفسري النتائج ،فاملعلومات اليت حتصلنا عليها من هذه الدراسات السابقة ،جعلتنا نبين أهم حماور 

   فعةوطرق املعاجلة إلثراء حبثنا ،ولقد تطرقنا إىل البعض منها ولو بصورة وجيزة لكنها كانت مهمة ونا
 

  
  



  الباب األول
  الدراسة النظرية

    



  : الباب األولمدخل 

  

شاملة عن مكونات عنوان موضوع  ةسنحاول يف هذا الباب األول الذي مسيناه الدراسة النظرية ،إعطاء نظر 
ا  ا ومميزا البحث ،حيث سنتطرق يف الفصل األول إىل التنشئة االجتماعية مفهومها وشروطها ومؤسسا

وعالقة كل عامل مبمارسة )األسرة واملدرسة ومجاعة األقران ووسائل اإلعالم( ،خصائصها وعواملها
الرتويح بصفة عامة  ، مث اغ ،املفهوم واألمهية واخلصائص،أما يف الفصل الثاين تطرقنا إىل وقت الفر الرياضة

،املفهوم واألمهية واألنواع واخلصائص والنظريات والرتويح والدين اإلسالمي  ،مث عرجنا على الرتويح الرياضي 
أما يف الفصل الثالث تطرقنا إىل املراهقة من مفهوم ومراحل وأنواع واخلصائص  مربزين التعريف و األمهية

من ناحية النمو اجلسمي ) سنة 17ـ 15(عرجنا على خصائص املرحلة العمرية و  ئص ونظريات ،وخصا
 .والفيزيولوجي واالجتماعي والعقلي والنفسي والديين و أمهية الرياضة يف مرحلة املراهقة

 
  



  
 الفصل األول
  التنشئة االجتماعية

    



ـــــد - ــــ     :  تمــهيــ

تمع الذي يعيش فيهتتشكل هوية اإلنسان على منوال  وتربز التنشئة .املعايري والقيم االجتماعية لثقافة ا
الثقافية الرتبوية اليت حتددها الثقافة  االجتماعية حاضنا ثقافيا يتشكل فيه اإلنسان وينمو على صورة املعايري

من أبرز هذه وتتداخل وتتشابك آليات التنشئة االجتماعية مع آلية الوسائط الرتبوية  و يأيت ، عينها
اآلليات  األسرة، املدرسة و مجاعة الرفاق ،ووسائل اإلعالم و أن كل نظام من هذه األنظمة إمنا نشأ 
استجابة حلاجة و ظروف اجتماعية معينة، فهي تتوىل تربية اإلنسان و تكيفه مع جمتمعه وإعداده للحياة 

  .فيه و بذلك فهي تقوم بتنشئته اجتماعيا

هنا إىل أن هذه اآلليات ال تكون على منط واحد أو كيفية واحدة طول حياة لكن جتدر اإلشارة   
ا متعددة األشكال خمتلفة األمناط، لذلك حاول الباحث يف هذا الفصل التطرق إىل ذلك و  اإلنسان، إذ أ

ا وعالقتها بأفرا تمع حماولة  استيفاء موضوع هذه اآلليات من خمتلف جوانبها و زواياها و دراسة تأثريا د ا
تمع، خاصة فيما ترتكه من آثار على األفراد  وذلك  اعتبارا أن تلك اآلليات متثل وسائط أو مؤسسات ا

، و هذا إلثراء )و غريها... تراكيب   و مقومات و مشاكل(و ما حيويه كل نظام من تلك النظم من 
  .موضوع حبثنا وإنارة مجيع أطرافه

 :المجتمع.1-1

تمع باملعىن ال عام هو ذلك اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت تنشأ بني األفراد الذين يعيشون داخل ا
تمع على أنه نظام  يتكون من عدد من  نطاقه يف شكل وحدات أو مجاعات وينظر البعض إىل ا

   )156، صفحة 2011رمزي، ( .املكونات بينها قنوات اتصال وتواصل

  :تعريف المجتمع.1- 1-1

تمع جمموعة من اجلماعات ترتبط خبصائص موحدة متمثلة باللغة  تشري الدراسات يف علم االجتماع بأن ا
تمع قد يعيش على أرض حتدد مسته أمهية كبرية  للمجتمع و.والعادات والتقاليد، وبشكل عام فإن هذا ا

يف العملية الرتبوية خاصة يف عملية التنشئة االجتماعية ولذلك لكل جمتمع ثقافته وفكره اليت حتدد 
تمع هو مجاعة من األفراد عاشوا معا مدة تكفي ألن ينتظموا وأن يعتربوا .هويته وميكن القول بأن ا

  )87، صفحة 2009نبيل، ( .أنفسهم وحدة اجتماعية ذات حدود واضحة املعامل

   



  :التربية االجتماعية الثقافية.1-2

تمع تشكل أمناط واجتاهات تربوية خمتلفة وهذا له دور يف تشكيل ما  إن أمهية العالقة بني كل من الرتبية وا
م مثقفون  يطلق عليه بالرتبية االجتماعية الثقافية اليت حتكم من خالهلا على سلوك األفراد واجلماعات بأ

تمع فكثريا ما أو غري ذلك ، فاملقياس هنا يقوم على تشكيل جمموعة القيم ا ألخالقية اليت يستند عليها ا
جند من األمناط السلوكية أو الطقوس تستند إىل الرتبية االجتماعية الثقافية ممثال ذلك باألمناط السلوكية 
م اليت ينتمون إليها وللتشكيل الثقايف ثالثة  ا األفراد ضمن جمتمعا واملمارسات اليومية احلياتية اليت يقوم 

   )106، صفحة 2009نبيل، ( .املكانة االجتماعية للفرد –دخل األسرة  –ثقافة األسرة -: عناصر

  :التنشئة االجتماعية.  1-3

تمع وثقافته وهكذا ينمو من  إن الفرد ككائن عضوي يتشكل ويصبح كائنا عضويا اجتماعيا عن طريق ا
أن الفرد يولد وهو مزود بأمناط سلوكية وراثية وبيولوجية مع استعداد لتقبل التكيف  خالله وعلى الرغم من

ه الوجهة السليمة همع بيئته االجتماعية ، إال أن الفرد حمتاج أشد االحتياج إىل من يأخذ بيده ويوج
أخطر والالزمة ليستطيع العيش وال يتأتى كل هذا من فراغ أو مبحض الصدفة بل إمنا ينشأ من خالل 

 .وأكثر العمليات االجتماعية أمهية يف احلياة أال وهي التنشئة االجتماعية

  : مفهوم التنشئة االجتماعية.1- 1-3

التنشئة االجتماعية مشكلة من املشاكل اليت واجهت اإلنسانية قدميا وتواجهها يف حاضرها وسوف  تعد
تمعات يبحثون عن أفضل  تمعات على اختالفها و اآلباء يف هذه ا تواجهها يف املستقبل ذالك ألن ا

تمع الذي ينتمون إليه مصطفى السايح، ( .الطرق لتنشئة أطفاهلم حبيث يصبحون أعضاء راشدين يف ا
  )62، صفحة 2007

علم النفس وفيه يوجه االهتمام حنو خصائص :وتتحدد التنشئة االجتماعية من خالل ثالثة علوم رئيسية 
جتاهات النمو والفروق الفردية فيما يتعلق بالسلوك االجتماعي والعوامل الرئيسية اليت تفسر فهم امليول واال

كمحددات السلوك وعلم االجتماع وفيه يهتم العلماء باملهارات االجتماعية العامة اليت يكتسبها األفراد يف 
االت املختلفة من خالل دراسة خصائص اجلماعات أو املؤسسات الرتبوية اليت حتدث فيها التنشئة  ا

منظور واسع الثقافة فريكز على نقل  األنثروبولوجى والذي يبحث التنشئة االجتماعية من و,االجتماعية
الثقافة بني األجيال والتفاعل بني املعتقدات الثقافية واخلربات االجتماعية واحملافظة على االستمرار الثقايف 



ا الوسيلة اليت  ال األنثروبولوجى على عملية التنشئة االجتماعية كعملية تثقيف مبعىن أ ومن هذا يؤكد ا
ا املعتقدات تمع إىل األفراد ليصبحوا ذات كفاءة ثقافية تنقل  مصطفى ( والقيم والطرق واملعارف من ا

  )111، صفحة 2007السايح، 

إن اإلنسان ال يكتسب هذه الصفة بفضل خصائصه ،هي عملية اكتساب اإلنسان صفة اإلنسانية 
وحدها ولكن بفضل عملية التنشئة االجتماعية وهي عملية تعلم اجتماعي ) البيولوجية(التشرحيية احليوية

يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي عن أدواره االجتماعية ويتمثل ويكتسب املعايري االجتماعية 
اليت حتدد هذه األدوار حيث يكتسب االجتاهات النفسية ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتماعية توافق 

تمععليها    )153، صفحة 2005عصام اهلاليل، ( .اجلماعة ويرتضيها ا

كما تعترب التنشئة االجتماعية عملية إدماج الفرد يف اإلطار الثقايف العام عن طريق إدخال الرتاث الثقايف 
ذه التنشئة األسرة بالدرجة تمع عموما يف تكوينه و توريثه إياه و تقوم     )38عويس، صفحة ( األوىل وا

ا تدل التنشئة االجتماعية يف معناها العام أن ويرى الباحث واعيا  على العمليات اليت يصبح الفرد 
ومستجيبا للمؤثرات االجتماعية و ما تشتمل عليه هذه املؤثرات من ضغوط و ما تفرضه من واجبات 

  على الفرد حىت يتعلم كيف يعيش مع اآلخرين و يسلك معهم مسلكهم يف احلياة

  :أهمية التنشئة االجتماعية. 1-4

ا تمع جبميع أجهزته ومؤسساته  إن عملية التنشئة االجتماعية عملية تربوية يقوم  وهي اليت يوكل إليها ،ا
عملية التطبيع االجتماعي ألعضائه فهي يف غاية األمهية بالنسبة لتكوين شخصية الفرد وتكوين ذاته 

تمع وتقاليده واالجتاهات الفكرية السائدة فيه  وعلى العرف والقانون ،وتتوقف هذه العملية على عادات ا
تمعواملعايري اخللق ، 2007مصطفى السايح، ( ية والعقيدة وأمناط السلوك املختلفة أي على ثقافة ا

   )62صفحة 

يؤكد كل من علماء النفس وعلماء االجتماع والرتبية إن ما يتعلمه الطفل يف مراحل عمره املبكرة يستمر 
معه ويكون له أثر فعال يف حياته فعملية التطبيع االجتماعي اليت تبدأ من الصغر تؤثر يف حياة الفرد 

ا عامل مساعدا باستمرار وتبقى معه طيلة حياته كما تؤثر يف سلوكه ومستقبله هلذا تنبع  أمهيتها من كو
للفرد يف تكيفه مع بيئة وثقافة جمتمعة وذلك من أجل أن يصبح عضوا مقبوال يف مجاعته ويف جمتمعه وبوجه 
ال يقول  عام فهناك مؤثرات خارجية وأخرى داخلية تؤثر يف عملية التطبيع االجتماعي ويف هذا ا

عل التلميذ يعمل ما نريد ولكنه ما مل يتلق تربية أخالقية ن جنإننا نستطيع بوسيلة أو بأخرى أ:(ماكارنكو



واجتماعية وما مل ميارس خمتلف ألوان النشاط اجلماعية ويتحمل مسؤوليات معينة فإن عملنا لن يتمخض 
، 2006الصابوين، ( .عن نتائج إجيابية وإن عملنا لن يصبح وسيلة للرتبية إال إذا كان جزءا من نظام عام

  )67صفحة 

  : شروط التنشئة االجتماعية.1-5

ا و أهم هذه  للتنشئة االجتماعية أو عملية التطبيع االجتماعي شروط أساسية ال ميكن أن تتم إال 
  :الشروط ما يلي

تمع هو موجود و قائم و التنشئة االجتماعية :  ضرورة وجود مجتمع.- فالطفل يولد يف جمتمع و هذا ا
تمع هي نقل الثقافة و الدافعية على املشاركة يف إنشاء العالقات مع األعضاء اجلدد  من وجهة نظر ا

تمع له جمموعة من املعايري و املالمح جيب احملافظة عليها تمع ، و هذا ا و العمل على  لتحقيق متاسك ا
ا و يعيها و يعمل على .حتقيقها و االستجابة هلا  و جيب على الطفل أن يتغذى من هذه الثقافة ويتشر

 )168، صفحة 2011رمزي، ( نقلها إىل اجليل الالحق

و الوراثية اجلوهرية ألن التنشئة  البد و أن توجد عند الفرد الصفات البيولوجية الوراثة البيولوجية -
االجتماعية املناسبة تصبح مستحيلة إذا ما كان الفرد معتوها أو كان يعاين من خلل عضوي عقلي أو إذا  

 كان يعاين من عيوب بيولوجية أخرى جتعل التنشئة االجتماعية مستحيلة

يستلزم أن يكون الفرد ذو طبيعة إنسانية و مل يعط هذا املصطلح تعريفا حمكما إال أنه  الطبيعة اإلنسانية -
من املمكن حتديد بعض مكوناته األساسية  ومن األشياء اليت هلا داللة معينة  املقدرة على إقامة عالقات 

، 2007مصطفى السايح، ( ودية مع اآلخرين و اختيار عواطفه مثل حب اآلخرين و املشاركة الوجدانية
    )63صفحة 

  : خصائص التنشئة االجتماعية.  1-6

ا عملية التنشئة االجتماعية منها   :هناك جمموعة من اخلصائص اليت تتميز 

أي ختتلف باختالف الزمان واملكان كما ختتلف باختالف الطبقات االجتماعية : إنها عملية نسبية-
ا ختتلف من بناء آلخر ومن تكوين اجتماعي واقتصادي آلخرداخ تمع الواحد كما أ   ل ا



وهي بالتايل عملية أخذ وعطاء حبيث يصبح : إنها عملية ديناميكية تحركية مستمرة وفي تفاعل متغير -
  .الفرد مكتسبا للثقافة اليت يعيشها ،ومن مث ينقل الثقافة لآلخرين

ا اجتماعية ال تتم إال ضمن اجلماعة ويف : عملية فردية اجتماعية إنها - ا خاصة بالفرد إىل كو مبعىن أ
  اإلطار اجلماعي واالجتماعي

ا الفرد  :إنها عملية مستمرة - فاملشاركة املستمرة يف مواقف جديدة متجددة تتطلب تنشئة مستمرة يقوم 
اية هلا مما  بنفسه ولنفسه حىت يتمكن من مقابلة املتطلبات ا املختلفة واليت ال  اجلديدة للتفاعل وعمليا

يرتتب عليه أال تكتمل التنشئة على اإلطالق ،وال تبقى الشخصية ثابتة يف تفصيلها أبدا فالتنشئة تساير 
  اإلنسان عرب أطوار حياته املتنامية

متمركزا حول ذاته إىل  أي يتحول الفرد من خالهلا من طفل يعتمد على غريه: عملية تحول اجتماعي-
  .شخص ناضج يدرك معىن املسؤولية االجتماعية وحتملها

ا عملية متشعبة تستهدف مهمات كبرية تعتمد على أساليب ووسائل كثرية : إنها عملية معقدة - أي أ
دف إليه   لتحقق ما 

ة وغري املقصودة متنوعة األماكن اليت يتم فيها عملية التنشئة املقصود: تعدد وتنوع مؤسساتها وأساليبها -
فهناك األسر الصغرية والدولة واملدرسة واملعهد واجلامعة ودور العبادة ،وأماكن العمل ووسائل اإلعالم 

تمعية   )113، صفحة 2011سامي، ( والنوادي الرياضية واالجتماعية والثقافية والثقافة ا

 :التنشئة االجتماعية أساليب.  1-7

اليت ترى أن التنشئة االجتماعية تتضمن اكتساب الطفل ) فرويد.( أسلوب مدرسة التحليل النفسي. -
ملعايري الوالدين ،ويقوم هذا األسلوب على عملية التعزيز واالنطفاء ، أي تعزيز بعض أمناط  السلوك املقبولة 

  اجتماعيا وإطفاء غري املقبولة اجتماعيا

ذا نرى أن عملية التطبيع االجتماعي تصبغ  التقليد والتوحد القائم على الشعور بالقيمة والحب.- ،و
األفراد بصبغة متقاربة إىل حد كبري ، وتكسبهم االجتاهات والسمات العامة للجماعة حىت يصلوا يف النهاية 

ينتمي إىل مجاعة معينة ألنه إىل اكتساب طابع هذه اجلماعة ،ونستطيع بعد فرتة أن حنكم على فرد بأنه 



، 2009جودت عزة عطوي، ( .الذي تتميز به هذه اجلماعة يشرتك مع هذه اجلماعة بصفات الطابع
  )70صفحة 

كما تتأثر التنشئة االجتماعية بعدة عوامل منها الداخلية كالدين واألسرة ونوع العالقات األسرية والطبقة 
املستوى الثقايف والتعليمي  و. االجتماعية اليت تنتمي إليها األسرة والوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة 

مل اخلارجية كاملؤسسات التعليمية ومجاعة والعوا، وترتيبه يف األسرة) ذكر أو أنثى(لألسرة ونوع الطفل 
تمع والوضع السياسي واالقتصادي للمجتمع ووسائل اإلعالم ، صفحة 2011سامي، ( .الرفاق وثقافة ا

116(  

  : أهداف التنشئة االجتماعية.  1-8

  :و ميكن تلخيصها فيما يلي

 تمع و التعاون مع أعضائه  تعليم األفراد املهارات االجتماعية اليت متكنهم من االندماج يف ا
 واالشرتاك يف نواحي نشاطه املختلفة

 غرس األهداف اليت يطمع األفراد حتققها يف نفوسهم 

 تعلم الفرد أدواره ماله وما عليه وطريقة التنسيق بينهما وبني تصرفاته يف خمتلف املواقف 

 تمع تعلم الفرد كيف يكون عضوا تمع نظرا لتلقينه الطرق األساسية املعيشة يف ا  يف ا

  تمع عليه ضغطا اجتماعيا مينعه تقومي سلوك الفرد حني يأيت بسلوك منحرف حيث ميارس أفراد ا
من االستمرار يف احنرافه ور غم أن هذا التقومي يعود على صاحبه بالنفع إال أن صاحل اجلماعة له 

  )108، صفحة 2007مصطفى السايح، ( ثار اإلجيابية هلذا التقوميالنصيب األكرب يف اآل

 :أبعاد التنشئة االجتماعية.1-9

ويرتبط هذا بكثري من الظواهر االجتماعية مثل تقسيم العمل والصراع :البعد االجتماعي -
 .االجتماعي

 اإلنسان واجتاهاته يتناول ميول و البعد النفسي -
  .ويتناول السلوك اإلنساين االجتماعي:البعد التربوي -



  :ومن السمات األساسية للبعد االجتماعي لعملية التنشئة االجتماعية

تمعات األخرى -  تعلم الفرد لرتاث جمتمعه الذي مييزه عن غريه من أفراد ا
 حتقيق التوافق بني سلوك الفرد واملواقف االجتماعية  -
  السلوك اإلنساين االجتماعي تشكيل -

  :ومن مسات البعد الرتبوي لعملية التنشئة االجتماعية

ا عملية منو مقصودة -  أ
ا عملية تزويد الطفل مبجموعة من املعارف لتحقيق إنسانيته -  وأ
ا الكائن البشري مواجهة مطالب احلياة املتغرية - ا عملية مستمرة يستطيع  ، 2010عصام، ( .أ

    )84صفحة 

    : التربية و التنشئة االجتماعية.1-01

يتشكل الطفل من خالل بيئته االجتماعية و هو يكتسب شخصيته و ثقافة جمتمعه من خالل العملية 
من  الرتبوية و التفاعل االجتماعي فالتنشئة االجتماعية تعد عملية تربوية لكل من الطفل و أفراد األسرة 

األب و األم و األخوة و األخوات و الرتبية تعد العملية اليت تشكل هذا الطفل و تكيفه مع الواقع من 
، 2011رمزي، ( خالل بناء شخصيته مبا يتفق مع متطلبات ثقافته االجتماعية و حتديد أدواره االجتماعية

   )166صفحة 

لماء النفس و علماء االجتماع و الرتبية أن ما يتعلمه الطفل يف مراحل عمره املبكرة يستمر يؤكد كل من ع
معه و يكون له أثر فعال يف حياته فعملية التطبيع االجتماعي اليت تبدأ من الصغر تؤثر يف حياة الفرد 

ا عامل مساعد  باستمرار و تبقى معه طيلة حياته كما تؤثر يف سلوكه و مستقبله هلذا تنبع أمهيتها لكو
 للفرد يف تكيفه مع بيئة و ثقافة جمتمعه و ذلك من أجل أن يصبح عضوا مقبوال يف مجاعته و يف جمتمعه

   )66، صفحة 2006الصابوين، (

جمموعة عمليات ذات هدف  ىالرتبية ما هي إال عملية التنشئة االجتماعية و تشتمل هذه العملية عل و
تمع و بساطته و أهم هذه العمليات ما يلي   :تربوي ختتلف يف طبيعتها و وساطتها من حيث تعقيد ا

فالطفل يكتسب شخصيته و ثقافته من خالل ضبط سلوكه و : ضبط السلوك و إشباع احلاجات  -
ذه العملية إال من خالل عم لية التنشئة االجتماعية مع أسرته إشباع حاجاته و هو ال يستطيع أن يقوم 



أو مدرسته أو أصدقائه فهو يستطيع أن يكتسب اللغة و العادات و التقاليد و اكتساب القيم و املعاين و 
 املواقف و األساليب املرتبطة بإشباع احلاجات و الرغبات 

ه و يكتسب تتأكد ذاته  حينما يبدأ عالقته مع أفراد أسرت: تأكيد الذات و اكتساب الشخصية -
شخصيته حينما ينمي خربته عن احلب و العاطفة و احلماية و هو يف تكوين هذه العالقات من حني 

رمزي، ( آلخر أنه يتأثر بسلوك الكبار من حوله و يؤثر ذلك يف وعيه للمعاين و االجتاهات و القيم
 )167، صفحة 2011

 :الثقافي وأثره في التنشئة االجتماعيةالتباين .1-11

إن الثقافة هي املؤشر األساسي يف تشكيل أساليب التنشئة، إذ تقوم األسرة بعملية التنشئة إلدماج الفرد يف 
فعن طريق .اإلطار الثقايف العام للمجتمع، وذلك عن طريق إدخال الرتاث الثقايف يف تكوينه وتوريثه إياه

وعاداته وعقيدته ويتعرف على طرق التفكري السائدة يف جمتمعه ، فينشأ منذ  األسرة يكتسب الفرد لغته
ذه األفكار واملعتقدات والقيم واألساليب حبيث تصبح من مكونات شخصيته فال  طفولته يف جو مليء 
ا فعندما يقوم الفرد  يستطيع التخلص منها ومن ذلك يتحدد الدور للفرد وفقا للثقافة اليت ينشأ يف أحضا
بدور من األدوار االجتماعية يف جمتمع ما فإنه يكتشف عن هذا الدور معدا ومنظما تنظيما مسبقا ، 

ا  وعلى هذا ال يستطيع الفرد أن يتأتى له .وذلك عن طريق أنواع معينة من السلوك اليت يباح له أن يقوم 
نتقي منها الدور الذي قد يتالءم االختيار أو االنتقاء إال بدرجة حمدودة من تلك األدوار اليت ميكن أن ي

عصام، ( معه ،ألن الدور هنا ميثل مراكز معينة ال يستطيع هو التحكم فيها على أساس العمر واجلنس
   )83، صفحة 2010

ا عملية اجتماعية تكيف أ فعال األفراد وتتفاعل هلذا فالتنشئة االجتماعية ال ميكن أن تعد عملية فردية، إ
و اإلطار الثقايف هو ما صنعته اجلماعة خالل تارخيها، معىن هذا أنه ال يعين مضامني التنشئة بل . معهم

تمع يف تنشئة أفراده حيث يكتسب األفراد أساليب سلوكهم ومضامني  يعين أيضا األساليب اليت يتبعها ا
م وطرق تفكريهم يوسف ( .بني ما ينقل خالل عملية التنشئة وكيفية نقله إن هناك ترابطا منطقيا.اجتاها

    )104، صفحة 2008مجال الدين، 

خربات معينة تتناسب مع مضامني تلك اخلربات ،واالجتاهات تؤدي إىل ويرى الباحث أن األفراد يكتسبون 
تمع الذين  منط معني من الشخصية يتميز بصفات خاصة ، غالبا ما تكون مشرتكة بني معظم أفراد ا

                يعيشون ضمن إطار ثقايف واحد،وخيتلف النمط الشائع للشخصية من جمتمع إىل آخر                                  
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كان هناك اعتقاد راسخ إىل وقت قريب أن التنشئة االجتماعية تقتصر على السنوات األوىل من عمر        
اإلنسان و لكن الدراسات احلديثة يف علم االجتماع ترى أن التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة ال 

ا تعترب عمليات التنشئة خالل النضج مطلبا أساسيا تمعات احلديثة  تتقطع بل أكثر من ذلك أ يف ا
املتغرية، أي أن الفرد حيتاج اىل عملية التنشئة املستمرة تبعا للظروف و املواقف اجلديدة اليت تتعرض هلا 

، إذ أن الفرد يستوعب دوما اجتاهات جديدة حتوي الناس و )الشخصية ال تبقى ثابتة أبدا(طوال حياته 
عن عالقة كل فرد باآلخر يف جمال العمل و من هنا يكتسب اجتاه العمل كما يتعلم جمموعة من التعريفات 

فؤاد ( .استيعاب و فهم العامل احمليط به من خالهلا يستطيع) شخصية مهنية(صورة جديدة عن نفسه 
   )188البهي، صفحة 

صعبة ومعقدة ،و يظهر ذلك بوجه خاص ن عملية التنشئة االجتماعية للمراهقني قد تكون ويرى الباحث أ
خصائص و مميزات  تتعددعندما تتميز املهارات اليت تعلمها أو تتميز مسؤوليات الدور اجلديد بالصعوبة و 

باملشرف على التنشئة االجتماعية للمراهقني ، تساعد على إيصاهلا سليمة و ذلك ألجل إجراءات تنشئة 
معرفة السمات اخلاصة بتعليم املراهقني كي يتيح مناخ تعليميا  البد للمريب اجليد منفاجتماعية جديدة 

  مناسبا 
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تمع ومفاهيمه  لكي يتم تنشئة األفراد يف جمتمع ما تنشئة اجتماعية جيب أن يلقن هؤالء األفراد قيم ا
تمع العيش فيه بأما ن وثقة ومن املعروف أن الرياضة ظاهرة ومعايريه حىت يستطيع التكيف داخل هذا ا

تمع مثل التعاون القيادة االنتماء  اجتماعية حتاول إكساب األفراد القيم اخللقية واالجتماعية املقبولة يف ا
تمع هي أن متكن هؤالء األفراد املتميزين رياضيا .الوالء املثابرة الطاعة ومن أبعاد الرياضة يف حياة الفرد وا

تمع وكل جوانب التطور االجتماعي واحلضاري يف معرتك املنافسات من محل الت قليد والعادات وثقافة ا
تمعهم وبذلك تأخذ األنشطة الرياضية والرياضة بشكل  الدولية ليكون هؤالء األفراد مناذج فعالة ومشرفة 

تمععام أمهيتها يف تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية واليت هي من العمليات اهلامة لك  .ل من األفراد وا
  )70، صفحة 2007مصطفى السايح، (

وحيقق اللعب واألنشطة الرياضية تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية صحيحة فالطفل يتدرج من تنشئته داخل 
األطفال يتعلمون مبادئ عملية  ان "بياجيه"األسرة إىل اندماجه يف مجاعات اللعب ويف هذا الصدد يقول 



 1972التناوب والتبادل من خالل ممارستهم للعب ففي املؤمتر العلمي الذي أنعقد قبل اوملبياد ميونيخ
تناولت األحباث قضية التطبيع يف الرياضة واهتم العلماء بعملية التنشئة االجتماعية من خالل الرياضة و 

إىل أن الرتبية البدنية يف أملانيا االحتادية " كارل ديم"ماعي األملاين املناشط البدنية فقد أشار العامل االجت
تمع ) قبل الوحدة( دف إىل حتقيق التنشئة االجتماعية لألطفال واملراهقني على معايري وقواعد ونظم ا

كيف :وأوضح تيفان كذلك أن عالقة التنشئة االجتماعية بالرياضة ميكن تناوهلا من خالل مدخلني مها
  )2010أمحد رشوان، ( يتطبع الفرد اجتماعيا ألجل الرياضة وكيف تؤثر الرياضة يف تطبيع الفرد اجتماعيا

الذي انتهى من خالهلا إىل اعتبار أن "  بونامريوف"نقال عن " بل ويدليكويز "و يف الدراسة اليت قدمها 
الناس يف الرياضة و يف التطبيع الرياضي يف البلدان املتقدمة إمنا هو الوعي أكثر العوامل املؤثرة يف  اشرتاك 

االجتماعي بأمهية الرياضة، ووعي املؤسسات االجتماعية بالدور التقدمي الذي ميكن أن تقدمه الرياضة يف 
   )210، صفحة 1996اخلويل، ( .جمتمعها

ن اهلدف من دراسة التنشئة االجتماعية يف الرياضة هو تقدمي إطار عام يفسر كيف أن أويرى الباحث 
التأثريات االجتماعية والنفسية املختلفة باعتبارها جوانب من عملية التنشئة االجتماعية ميكن أن تؤدي إىل 

  قدر أكرب من املشاركة واألداء يف النشاط البدين
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هناك عدة عوامل تؤدي بشكل فردي أو جمتمعة إىل حدوث التنشئة االجتماعية ،ومن بني هذه العوامل 
األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم املختلفة و مجاعة األقران وغريها ،وكلها تؤدي دورا هاما يف دفع عمليات 

  .التنشئة االجتماعية وحتديد مالمح النمو االجتماعي للفرد

  :ةاألسر . 1- 1-14

تعد األسرة أول مجاعة أولية يتلقى فيها الفرد أساليب التنشئة االجتماعية و يتعلم من خالهلا          
املعايري و القيم يف جو تسوده األلفة و احملبة و الدفء و التواصل، ضف إىل أن األسرة حتتل مكانة بارزة 

فرد و الوسيلة اليت بواسطتها ينقل و حيفظ يف احلياة االجتماعية فهي البيئة األساسية الصاحلة لتنشئة ال
تمع ا مصدر األمان النفسي و الدفء العاطفي لكل فرد من ا اخلويل، ( .الرتاث عرب األجيال، كما أ

  )236، صفحة 1996

  



  :مفهوم األسرة.  1-1- 1-14

  :لقد تعددت املفاهيم و ذلك بتعدد آراء علماء االجتماع و من بني هذه املفاهيم جند ما يلي             

  و حتض حبماية الدولة األسرة كخلية أساسية للمجتمع: يف قوله " بوتفنوشت مصطفى"حيددها  -

تمع    . و ا

لنشاطات االقتصادية األسرة هي جمتمع كامل حيث الفعل يشمل ا" :إيميل دوركيم"و حسب  -
   )20، صفحة 1984بوتفنيشت، ( .السياسية العلمية، الرتبوية و الدينية

يئة املناخ االجتماعي و الثقايف  األسرة تقوم بوظائف أساسية مثل إشباع احلاجات العاطفية ألفرادها  
يعرفان Lockeو لوك Burgessاملالئم لرعاية وتنشئة وتوجيه األبناء واإلنفاق عليهم ويرى بريجس 

ما  ا مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الدم  the familyاألسرة يف كتا والزواج أو التبين بأ
 )62، صفحة 2010املسلماين، ( ويعيشون معيشة واحدة ويتأثر كل منهم باآلخر ويشكلون ثقافة واحدة

تمع بكامله، و ما يلقاه يف أسرته يكون باسم   هلذا فإن األسرة يف بداية حياة اإلنسان تكاد تكون هي ا
تمع و  تمع ففي جمتمع سكوين تبقى البيئة األسرية ا حلسابه ،فاألسرة هي إنتاج اجتماعي يعكس صورة ا

تمع ،سواء سياسيا  مطابقة، أما يف جمتمع تطوري أو ثوري فإن األسرة تتحول حسب ظروف تطور هذا ا
تمع... ،ثقافيا أو تربويا  و ال ميكن التحدث عن  إخل هلذا ال ميكن التحدث عن األسرة دون الرجوع إىل ا

تمع دون فهم األسرة أيضا    )82، صفحة 1984، .اخلويل س( .ا

  : في عملية التنشئة االجتماعيةأهمية األسرة . 1-2- 1-14

احمليط العائلي عن طريق األسرة حتقق البيئة االجتماعية آثارها الرتبوية يف الطفل فبفضل اجلو األسري و 
تنقل إىل الناشئة تقاليد أمتهم ونظمها وعرفها اخللقي وعقائدهم وتارخيها وكثريا مما أحرزته من تراث يف 
خمتلف الشؤون فإذا وقفت األسرة يف أداء هذه الرسالة اجلليلة وكان موصال جيدا جلميع هذه األمور 

ال الرت  بوي وبفضل احلياة املستقرة يف جو األسرة وحميط العائلة حققت البيئة االجتماعية أثارها البليغة يف ا
تتكون لدى الفرد ما يسمى بالروح العائلي والعواطف األسرية املختلفة وتنشأ االجتاهات األوىل للحياة 
االجتماعية املنظمة فاألسرة هي اليت جتعل من الطفل اجتماعيا مدنيا  وتزوده بالعواطف واالجتاهات 

تمع الذي يعيش فيهالالزمة للحياة و     )71، صفحة 2010املسلماين، ( االنسجام مع ا



و يظهر تأثري األسرة على كيان الطفل يف كل النواحي، فمن الناحية الوجدانية الطفل يتعلم أول درس له   
يف احلب و الكراهية من األسرة، فإذا كان جو األسرة سعيدا مشبعا بالود فإن النمو الوجداين لدى الطفل 

يف جو أسري مليء باملشاكل، كما سوف يكون منوا متزنا سليما، وهذا ما ال جنده عند الطفل الذي يعيش 
أن األسرة هلا التأثري الفعال من الناحية االجتماعية فالطفل حياكي الكبار من أفراد أسرته يف كل شيء، و 

م يف سلوكهم العام م مناذج عالية لإلقتداء    .ينظر إليهم على أ

مها من احمليط اخلارجي، و هذا وفقا أما من الناحية العقلية فيتعلم الطفل اللغة من والديه قبل أن يتعل  
للمستوى الثقايف الذي حييط به، لذلك يستطيع كل إنسان أن حيكم على املستوى الثقايف لألسرة من 

   .خالل لغة أبنائها

واألسرة هي البيئة األوىل اليت يتعلم فيها الطفل أمناط احلياة و هي اليت تعمل على تكوين العادات و  
ذا ي صبح املعىن النفسي هو التوافق النفسي بني دوافع الطفل ومطالب بيئته، ولعل هذه أول التقاليد، و 

نقطة يبدأ فيها التأثري اإلجيايب أو السليب على مقومات التلميذ الفكرية و البدنية انطالقا من عوامل عديدة 
  )107، صفحة 1984ي الدين، حم( .قد تتجلى يف حميطه األسري يف حد ذاته

أن األسرة تعد من أهم املؤسسات االجتماعية اليت تتميز باالرتباط والتعاون املتسمني بالود  ويرى الباحث
والقرب واملواجهة ونتيجة هلذا الرتابط حيدث توحد بني أفراد األسرة وبصفتها تعترب احلصن االجتماعي 

نية وتوضع فيه أصول التطبيع االجتماعي كما تعد السنوات األوىل الذي تنمو فيه بذور الشخصية اإلنسا
  األفرادمن الطفولة أهم فرتات احلياة ملا هلا من أثر يف توجيه حياة 
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بالرغم من اختالف صورة األسرة من جمتمع إىل آخر وبالرغم من التغريات اليت طرأت على النظام       
ا، و أهم وظائفها كما حددها علماء  ا ظلت باقية و معرتف  األسري عرب خمتلف العصور إال أ

  :االجتماع هي كالتايل 

  :  الوظيفة البيولوجية. -

تمع و عمران  –إلجناب، ذكور هي قدرة األسرة يف احلفاظ على ا     إناث فبذلك يسامهون يف تكوين ا
األرض و عدم متكنها من اإلجناب بسبب العقم يفي عدم متكنها من أداء وظائفها األساسية، و بذلك 



تمع من االنقراض و الفناء، حيث  ا حتفظ ا فاألسرة هي املساهم الرئيسي يف النظام االجتماعي  أي أ
   )165، صفحة 1990تركي، ( .عضوية االجتماعية مرهون ببقاء األسرةأن استمرار ال

  :الوظيفة التربوية -

األسرة هي املسئول عن تعليم الطفل و تربيته و تعترب البيئة األوىل للحضانة و الرتبية املقصودة يف املراحل    
جهة أخرى أن حتل حمل األسرة يف هذه الشؤون، حيث يقع على أفراد األوىل للطفل و ال تستطيع أي 

يئ اجتاهات الطفل   .األسرة واجب الرتبية اخللقية و الوجدانية و الدينية اليت 

دف إىل جعله "  مصطفى العمري"يرى  - بأن األسرة تعترب بالنسبة للفرد وسطا تربويا و أخالقيا ،حيث 
مستقيما ونافعا، و مبا أن األسرة تتكون من األبوين و األبناء فإن العالقات السائرة بينهم تعمل على تربية 

تقبل تقاليد الطفل و ذلك بوجود التفاهم و التعاون و االستقرار، فالطفل من خالل حياته يف أسرته ي
  )87، صفحة 1992العمري، ( .جمتمعه و قيمه و مثله العليا و أمناط تفكريه و سلوكه

  :بأن الوظيفة الرتبوية تتمثل أساسيا يف ناحيتني"  مصطفى  زيدان"و يرى    

  .كوسيلة لنقل الثقافة و بواسطتها يتعرف الفرد على ثقافة جمتمعه و عصره:  أوال

، صفحة 1985زيدان، ( .كوسيلة النتقاء ما هو مناسب و تقوم بتوجيهه و إصدار أحكام عليه:  ثانيا
23(  

 : الوظيفة االجتماعية. -

م و حماولة     هي تنشئة األفراد يف خمتلف مراحل منوهم ورعايتهم و الدفاع عنهم و محايتهم وتنظيم حيا
   )32، صفحة 1979الصباغ، ( .توجيههم يف مستقبلهم

جتماعيا و يتحقق هذا بأنه من أهداف األسرة حنو أفرادها هو تنمية االبن منوا ا" مصطفى فهمي"و يرى 
عن طريق التفاعالت اليت حتدث بني أفرادها و اليت تساهم إىل حد كبري يف تكوين شخصية الطفل و 
توجيه سلوكه، فعالقة الطفل بوالديه و إخوته تنشأ غالبا يف حميط األسرة و هذا ما يدعونا للقول بأن 

   )39، صفحة 1996فهمي، ( .لألسرة وظيفة اجتماعية



أن تنشئة الطفل و رعايته األوىل تكون داخل  "نبيل محفوظ"و " ميقال ديانيه"و من جهة أخرى يبني    
األسرة و عن طريق هذه األخرية يتعلم اللغات و يكتسب العادات و االجتاهات و كيفية إشباع حاجاته 
األساسية، فاألسرة هي الركيزة األوىل اليت بفضلها تتشكل شخصية الطفل و بفضلها تتطور شخصيته 

تمعاملتمركزة حول ذاته إىل شخصيته اجتما ، 1985ميشال، ( .عية عن طريق تفاعلها و اتصاهلا با
  )243صفحة 

  : الوظيفة االقتصادية.-

بأن األسرة وحدة اقتصادية و هذه احلقيقة تبدو تارخيية واضحة، إذا رجعنا إىل " مصطفى زيدان"يؤكد     
متطلبات احلياة و االحتياجات منذ العصور القدمية حيث كانت تقوم و تاريخ األسرة فهي قائمة بكل 

كذلك أمهية العامل االقتصادي و أنه يأيت يف " مصطفى زيدان"بكل مظاهر النشاط االجتماعي، و يشرح 
  .مقدمة خمتلف العوامل أو الشروط احمليطة باألسرة و هو مطلب البد من توفريه

خيلق صعوبات تربوية متعددة و جيعل من الصعب حتقيق ما ترغب يف  فتدين املستوى االقتصادي لألسرة
الوصول إليه، كما يرتتب عنه سوء التغذية و ظهور بعض األمراض اجلسمية وكذا عدم القدرة على تلبية 

   )23، صفحة 1985زيدان، ( .مستلزمات النشاط الدراسي

  :   يةالوظيفة النفس -

إن ما يربط أفراد األسرة الواحدة من أواصر القرابة و صلة الرحم، هو السبب يف بناء احملبة   و العطف،   
ا العامل السيكولوجي  فاجلو النفسي لألسرة يؤثر على منو العام لألسرة و الدليل على تلك التجربة اليت قام 

له أن املراهق الذي يعيش يف بيت غري هادئ مراهق من قرى و مدن خمتلفة ،تبني  1550على  "سكوة"
يفتقر إىل االستقرار واهلدوء و يكون أكثر تعرضا لألزمات و الصراعات النفسية، بينما الذي يعيش يف بيت 

إن املنزل الصاحل هو الذي يدرك درجة املراهق . هادئ يكون أكثر اتزانا و استقرارا و متاسكا يف شخصيته
   )40، صفحة 1974فهمي، ( .و يساعده على بلوغ غاياتهإىل االستقرار و احلرية 

  : الجو األسري.  1-4- 1-14

و االجتماعي السائد يف املنزل،  يتوقف مستوى منو املراهق و التكيف مع اجتاه الوالدين البسيكولوجي
  .بيت آلخرفاألجواء املنزلية ليست من منو واحد فهي ختتلف من 



يتصف هذا النوع من املنازل بالصراع و املشاحنات بني اآلباء و األبناء، و يعترب املراهق   :المنزل النابذ.-
يف هذه العائلة مهمش، فتكون اهتماماته غري مرغوب فيها حيث تنكر من طرف األسرة،     و ملا يسعى 

بدنيا أو جسديا، و يف كل هذا ال حتاول العائلة فهم إلثارة اهتمام والديه فإنه يقابل بإنذار و رمبا يعاقب 
ولدها املراهق و ال تعطف عليه وهناك آباء يظهرون عدم حبهم ألبنائهم فهم حياولون إخضاعهم لقواعد 

  )36، صفحة 2010الدين، ( .سلوكية ذات مقاييس قاسية

يعترب عامال من عوامل التكيف، تقوم سياسته على احلرية فاألبوين    : المنزل الديمقراطي المتفتح -
حيرتمان فردية املراهق   و ال يعارضون أي سلطة توجيه، فاآلباء الدميقراطيون حياولون إعطاء أبناءهم كل 

ا حىت يتمكنون من اختاذ قرار مهم و يتميز هذا   :املنزل بـ  املعلومات اليت حيتاجو

  .العمل على تنمية شخصية املراهق و النظر إليها نظرة عقالنية .  * احرتام شخصية املراهق*

إعطاء املراهق احلرية يف تفكريه و يف اختيار نوع عمله يف حدود املصلحة العامة وفق النظام الذي * 
 )165، صفحة 1996 الكندري،( .يسري يف هذا املنزل

يتلقى املراهق يف هذا املنزل عناية و محاية زائدة و تساهال أكثر من املعتاد يف   : المنزل المتسامح  -
  .تكيفيه مع العامل اخلارجي، هذا ما جيعله يتوقع دائما املساعدة من اآلخرين

حياول أن يفرض نفسه لكي يأخذ إن السيطرة األبوية جتعل املراهق  :المنزل الذي تسود فيه السلطة -
مكانته كفرد ناضج يف العامل االقتصادي و االجتماعي، فغالبا ما حياول املراهق مقاومة السيطرة األبوية و 

  )280، صفحة .السيد ف( .ذلك من أجل بسط نفوذه بني نفسه ووالده

  :المشكالت األسرية.  1-5- 1-14

ا حدث يعرتض حياة الفرد و اجلماعة و  إن وجود مشكلة يف حياة معناه وجود أزمة، و تعرف األزمة بأ
يؤدي إىل إخالل توازن و األحداث اليت تؤدي إىل وجود املشكالت و األزمات األسرية عديدة، و أردنا 

  :هنا التطرق إىل أمهها

  :سوء التنظيم األسري  -

يم وحدة األسرة و إىل حتلل مباء األدوار و فشل واحد أو أكثر يف القيام يشري سوء التنظيم إىل حتط   
بالدور بطريقة مالئمة، و يدخل حتت هذا التعريف العديد من األزمات و املشكالت األسرية مثل فساد 



األبوة أو فقدها، فذلك معناه عدم القيام بالدور و قد يفشل الزوجان يف ذلك و مها على قيد احلياة يف 
كال اهلجر و االنفصال و الطالق، و التحلل حيدث هنا بسبب أن أحد الزوجني أو كالمها قرر ترك أش

بعضهما هذا بسب عدم إكماهلما لدورمها يف بقاء األسرة و قد يعيش الزوجان مع بعضهما البعض  لكن 
ليشري   "رغةالصدفة المف"على هذا النوع من األسر اسم  "جود "دون عواطف حمبة تربطها، و قد أطلق 

  .به  إىل أن األسرة مفرغة من حمتواها

  : الحرمان من األم -

بينت دراسات عديدة أن الطفل الذي حيرم من أمه يف فرتة الرضاعة و الطفولة املبكرة يعاين بعد ذلك من   
  : مشكالت عديدة منها اآليت

 قة عاطفية سليمةعدم النضج العاطفي، حيث ال يستطيع الطفل احملروم من والدته إقامة عال. 

  ضعف النمو العقلي، حيث وجد أن الطفل احملروم حيصل على درجات ضعيفة يف اختبارات
  )67-66، الصفحات 2000حنان العناين، ( .الذكاء و على حتصيل دراسي ضعيف

  :غياب األب  -

باألطفال ذوي اآلباء "لقد متت دراسة على األطفال فاقدي االتصال مع األب أو ما يسمى    
م تأثروا بعدم وجود املصاحبة املنتظمة آلبائهم " المتغيبين فهم على سبيل املثال مل [و أوضحت النتائج بأ

م مثل غريهم من األبناء الذين كانت هل م مع مجاعا م عالقات سليمة  و يكونوا متوافقني يف عالقا
   )81، صفحة 2002قناوي شادية، ( ].مصاحبات منتظمة مع أبائهم

  :العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية األسرية.1-6- 1-14

  من أمهها: العوامل الشخصية- .1-6-1- 1-14

هي اإلجراءات واألساليب اليت يتبعها الوالدان يف تطبيع أو (تعرفها هدى قناوي  :االتجاهات الو الدية-
  ).تنشئة أبنائها اجتماعيا



أي أن مناذج التفاعل تنتقل من جيل آلخر خالل الوسط الثقايف لألسرة وهذا ما يؤدي  :تنشئة اآلباء-
ة مع أطفاهلم أو تبين أساليب م عاكسة بطريقة ال شعورية كالتساهل باآلباء بأتباع أساليب تربوية متشا

  .املفرط بدال من القسوة اليت عاىن منها اآلباء وهم أطفال صغار

م  :تقبل الذات واالتزان االنفعالي لألجيال- يتحدد ردود أفعال اآلباء بأطفاهلم مبدى تقبلهم لذا
ا  ونضج شخصيتهم ودرجة حساسيتهم وشعورهم باألمن وتوافقهم مع البيئة االجتماعية اليت يعيشون 

  .وتوافقهم مع دور األم أو األب مما ينعكس سلبا أو إجيابا على تربية الطفل ومسرية منوه

يرى الباحثون أن مستوى األسرة الثقايف يؤثر بشكل مباشر على مستوى  :المستوى الثقافي التعليمي-
ستعمال األساليب الدميقراطية يف النمو االنفعايل واملعريف واللغوي عند األطفال،تلجأ األسرة املثقفة ال

م وغالبا ما يقرتن املستوى  م ونشاطا عالقتها مع األطفال ،ويرتك هلم الوالدان حرية التعبري احلر عن ذوا
االقتصادي باملستوى الثقايف لألسرة ويصبح مناخ الطفل أفضل عندما تقرتن السوية الثقافية العالية للوالدين 

  )216، صفحة 2005زياين، ( .عاليةبسوية اقتصادية ومهنية 

  :العوامل الداخلية-.1-6-2- 1-14

العالقة الثنائية بني األم واألب هي أهم عنصر حي جمسد وواقعي من أمناط  :طبيعة العالقة الزوجية -
  العالقات اليت خيضع الطفل لتأثريها

التنشئة االجتماعية ختتلف باختالف الوسط االجتماعي وهذا يعود إىل : الوسط االجتماعي لألسرة-
اختالف الظروف االجتماعية لكل وسط فالفقر واجلهل واخلوف من املرض والبطالة و األمل احملدود يف 
ضمان مستقبل لألطفال أهم ما مييز ثقافة الوسط املنخفض والشعور العام بعدم األمن تنعكس آثاره على 

ا هو التوتر االنفعايلالطفل بسب   ب تبين اآلباء أساليب تربوية أهم ما حتمله يف مضمو

بقدر ما يتسع املسكن بقدر ما تتاح الفرصة للحركة والتعبري عن الشخصية ليؤثر ذلك : مكان السكن-
يف منو الطفل النفسي االجتماعي ووضعية الطفل يف هذه الظروف تؤثر بقدر جيعل اجتاهات اآلباء حنوه 

ا فكثري من أساليب املعاملة املتشددة اليت يتلقاها الطفل خاصة التوبيخ واللوم والعقاب تكون نتيجة تت أثر 
 ضيق السكن

عندما يزداد حجم األسرة بسبب كثرة األخوة تقل فرص التواصل بني اآلباء والطفل  :حجم األسرة -
  .سوة وذلك للسيطرة على نظام األسرةويلجأ اآلباء لتبين سلوكات تربوية أكثر ميال إىل التسلط والق



  :العوامل الخارجية-.1-6-3- 1-14

ا قيما ومعتقدات ومعايري ثقافة جمتمع ما  :القيم السائدة الدينية - التنشئة االجتماعية حتمل يف مضمو
ك فالتفاعل بني الطفل والوالدين يدور حول القيم اليت حتدد املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك، و بذل

  تعمل كإطار مرجعي لضبط السلوك 

إن البيئة األسرية واالجتاهات الوالدية يف عملية التنشئة االجتماعية ختتلف  :الموقع الجغرافي لألسرة -
- جنوى يوسف (باختالف املوقع اجلغرايف من املدينة إىل الريف وتوقعات األسرة من األبناء يف كلتا البيئتني

2006،116،117(  

  :وقت الفراغ والرياضة والنظم األسرية:- .1-7- 1-14

يعترب وقت الفراغ والنشاط الرياضي جزءا متكامال من حياة الفرد واألسرة عرب عصور حضارات اإلنسان 
املختلفة فاألسرة متد أعضاءها بوقت الفراغ والرتويح وقد أدى التقدم املطرد يف مكينة األعمال إىل اختصار 

رورة توفر نظام اإلجازات الوقت ولقد أصبح الرتفيه يتم داخل األسرة وأصبحت احلاجة ملحة على ض
املستحق وتكون نتيجة هذا بالطبع أن تتوثق الروابط الداخلية للجماعات األسرية والذي ال شك فيه أن 
أفراد األسرة الذين يلعبون معا  خيرجون للتنزه معا ويشرتكون يف ناد واحد ميارسون فيه هوايتهم الرياضية مثل 

و احلياة واهلواية املشرتكة هي أقوى رباطا وأشد متاسكا وأسعد  هذه األسر تسود بني أعضائها روح اللعب
حاال من األسر اليت تفتقر إىل هذا العامل اجلوهري يف بناء شخصية أفرادها وإشاعة روح التعاون املثمر 
فيما بينهم ولقد أسهم النشاط البدين يف الرتابط األسري و احلياة االجتماعية مبختلف أنشطتها ومنح أفراد 

، صفحة 2010أمحد رشوان، (ألسرة السعادة واملتعة والبهجة من خالل أنشطة الرتويح وأوقات الفراغ ا
111(  

يضفي األمن واآلمان النفسي واالجتماعي لألفراد واجلماعات الرتوحيي الرياضي النشاط  ويرى الباحث أن
الرياضي، زيادة أنه يقضي على ة الطبيعية كأحد معطيات النشاط فضال عن مظاهر الصحة واحليا

  املشكالت اليت تنجم من عدم استثمار وقت الفراغ للمراهقني

يبدأ تطبيع الطفل اجتماعيا عن طريق األسرة و يستمر هذا التطبيع من خالل  : المدرســـة. 2- 1-14
،  باعتبارها مؤسسة اجتماعية ضرورية تعمل على استكمال ما تقوم به األسرة، فهي بذلك قيام املدرسة به

  .تتعاون مع األسرة يف تنشئة الطفل حىت ينمو بشكل سليم و متكينه من التكيف النفسي و االجتماعي



  :مفهوم المدرسة.2-1- 1-14

بية و نقل الثقافة املتطورة و توفري الظروف املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت تتوىل جانبا هام يف الرت     
املناسبة للنمو اجلسمي، و االنفعايل و االجتماعي، و عندما يأخذ الطفل تعليمه يف املدرسة يكون قد قطع 
شوطا ال بأس به يف التنشئة االجتماعية فهو يدخل املدرسة مزودا بالكثري من املعايري االجتماعية يف شكل 

اجتماعية جديدة، و يتعلم كذلك احلقوق و الواجبات و ضبط االنفعاالت و التوفيق  منظم و يتعلم أدوارا
و البناء االجتماعي للمدرسة يؤثر بأسلوبه يف عملية .بني حاجاته و حاجات الغري و االنضباط السلوكي

درسة كوحدة اجتماعية تتميز بأن أعضاءها وإن امل  )13، صفحة 1998منري، ( التنشئة لدى الطفل
حمدودين و أن بنائها االجتماعي واضح املعاين، و هي بذلك متثل شبكة حمكمة من التفاعالت االجتماعية 

ا فاملدرسة تعترب مرحلة ثانية يف حياة الطفل حبيث أنه و بعدما تلقى نوعا .  و جند بأن لديها ثقافة خاصة 
ل التنشئة األسرية فإنه بعد ذلك سيواجه عاملا جديدا عليه، غري أنه مكمل للدور حمددا من الرتبية من خال

ا تعمل على تلقينه  الرتبوي لألسرة، فاملدرسة كمؤسسة تعليمية تعلم الطفل املعارف و أنواع العلوم كما أ
   )1977عبد السالم، ( .معايري سلوكه، و تعلم املسؤولية و االنضباط

  :تعريف المدرسة.2-2- 1-14

ا، بتباين االجتاهات النظرية،    وبتنوع مناهج البحث املوظفة يف دراستها،  تتباين تعريفات املدرسة وحتديدا
املدرسة بوصفها، نظامًا اجتماعيا، ويف إطار ذلك التنوع املدرسي  ومييل اغلب الباحثني اليوم اىل تعريف

  .من التعريفات اليت تؤكد تارة على بنية املدرسة وتارة أخرى على وظيفتها ميكن استعراض جمموعة

ا  فرديناند بويسونيعرف   " دف إىل ضمان عملية: املدرسة على أ التواصل  مؤسسة اجتماعية ضرورية 
ريدرك فويعرفها ". االجتماعية بني العائلة والدولة من اجل إعداد األجيال اجلديدة، ودجمها يف إطار احلياة

ا نظام معقد من السلوك املنظم، الذي يهدف" هاستن اىل حتقيق مجلة من الوظائف يف إطار النظام  بأ
   )77، صفحة 2005األمني، ( االجتماعي القائم

 نسقا منظما من العقائد والقيم والتقاليد، و أمناط التفكري" املدرسة بوصفها  اىل كلوس أرنولدوينظر 
شبكة من "املدرسة  ان شيبمان ويرى". والسلوك اليت تتجسد يف بنية املدرسة، ويف إيديولوجيتها اخلاصة
ا املعلمون والتالميذ، حيث يتم أدوارهم  اكتساب املعايري اليت حتدد هلم املراكز واألدوار اليت يقوم 

   )95، صفحة 1993علي أسعد، ( املستقبلية يف احلياة االجتماعية



تمع لتزويد أفراده باخلربات واملهارات  ا املؤسسة االجتماعية اليت أعدها ا كما عرفت املدرسة بأ
وأيضا عرفت -املنتج مع البيئة اليت يعيشون فيها االجتماعية املالئمة اليت تسمح هلم بالتفاعل اإلجيايب 

ا املؤسسة االجتماعية اليت تقوم بوظيفة الرتبية ونقل الثقافة املتطورة وتوفري الظروف املناسبة  املدرسة بأ
  )214، صفحة 2011رمزي، ( للنمو جسميا وعقليا وانفعاليا اجتماعيا

  :الدور التربوي للمدرسة. 2-3- 1-14

إن املؤسسة املدرسية ليست منعزلة عن اهليكل االجتماعي العام مبختلف بنيانه، فهي يف الواقع حلقة من   
ا من حيث احلجم و التنظيم بعد املؤسسة العسكرية،  السلسلة االجتماعية حىت وإن كانت هي أهم حلقا

ا مثل فإن وظيفتها ال تكتمل إال إذا تآزرت معه األسرة : ا جهود املؤسسات االجتماعية األخرى املتصلة 
تمع أال و  - النادي – اجلماعات التلقائية  ففي املؤسسات املدرسية ميكن أن حتدث أكرب تنمية يشهدها ا

هي ترقية اإلنسان و حتريره من أغالل األمية و اإلطاحة بالبدع و الشعوذة و االجتاهات الرجعية، و من 
دف إىل تكوين جيل متشبع باملعارف و العلوم، و يساهم من خالل تكوينه خالل   كل ذلك فاملدرسة 

حممد ( .هذا يف خدمة جمتمعه و هذه هي احللقة املفرغة اليت تدور يف داخلها العملية الرتبوية يف املدرسة
   )43، صفحة 1985العريب، 

فاملدرسة .يح الفرص لكل فرد حبيث يتحرر من كثري من قيود طبقته االجتماعية اليت ولد فيها واملدرسة تت
تعترب وسيلة من وسائل الصعود السلم االجتماعي ،وبذلك تعمل على إذابة الفوارق بني 
تمع أن يتنافسوا على أساس متكافئ بصرف النظر  الطبقات،وتداخلها واندماجها،وبذلك يستطيع أفراد ا
عن املستوى االقتصادي واالجتماعي ويستطيع النظام التعليمي أن حيقق الصالبة االجتماعية بتحقيقه 

   )38، صفحة 2005نادية، ( .لفرص احلركة االجتماعية

  :المدرسة كيان اجتماعي. 2-4- 1-14

ا يف الوقت نفسه تتمتع     إذا كانت املدرسة مركزا للعلم و املعرفة و بناء العقول و األجسام السليمة، فإ
بكيان اجتماعي مرموق، يبىن على أساس العالقات املتكافئة اليت يقيمها الوسط املدرسي بني التالميذ، 

ت السلبية أو املضادة، فإىل جانب أثر هذا الوسط تسوده العالقات اإلجيابية املتفتحة و تقل فيه العالقا
العلم والرتبية يف ممارسة احلياة املدرسية من حيث التكافؤ االجتماعي بني عناصر املدرسة، فإن املدرسة 
ا عادة تسلم من الصراع االجتماعي املألوف لدى  حبكم حتررها من عالقات االستغالل و االستثمار فإ

لرغبة املشرتكة و هذه امليزة حتول التلميذ إىل وسيلة نقل و إبالغ الطبقات األخرى، و هذا ما يوفر ا



اه يف املدرسة إىل أسرته  فاملدرسة جزء من الوسط االجتماعي ترمي إىل السيطرة املقصودة  مضامني ما تلقّ
ا، و بذلك تكون امل دوا الناسني من األطفال  ّ درسة على نوع الرتبية اليت يرجوا الكبار و يرغبون يف أن يزو

بيئة خاصة قد اقتطفناها من الوسط االجتماعي العام حىت تسيطر على نوع التعليم و بذلك ال نرتك 
األوساط االجتماعية بصفة عامة تقوم برتبية النشء تربية تعتمد على الصدفة و من هنا كانت املدرسة تربية 

   )81صفحة ، 2000حنان العناين، ( .مقصودة

املدرسة ككل املؤسسات االجتماعية هلا هدف تعمل على حتقيقه يف نقل النظام  ويرى الباحث أن 
االجتماعي السائد و يكون ذلك عن طريق اجلو املدرسي إضافة إىل املناهج املتبعة داخل هذه املؤسسة 

اد العالقات بني أفر  بفضلفاجلو املدرسي من العوامل ذات األثر امللموس يف عملية التنشئة االجتماعية، 
تمع املدرسي من معلمني، إداريني، تالميذ فنوع العالقات هلا دور يف حتديد نوع احلياة اليت حيياها  ا

م حنو احلياة بصفة عامة   .التالميذ ، داخل املدرسة فتؤثر بذلك يف اجتاها

 :وظائف المدرسة.2-5- 1-14

حدود نقل املعارف املوجودة يف  يرى علماء الرتبية واالجتماع وغريهم أن وظيفة املدرسة ال تقف عند
ا وينظر  إىل املدرسة   جون ديويالكتب فحسب وإمنا يف عملية دمج هذه املعارف يف أوساط املعنيني 

كمؤسسة اجتماعية تعمل على تبسيط احلياة االجتماعية واختزاهلا يف صورة أولية بسيطة كما يقول أن 
تمع إل جناز عمل خاص وهو احلفاظ على احلياة االجتماعية املدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها ا

أن وظيفة املدرسة تكمن يف حتويل جمموعة من القيم اجلاهزة واملتفق عليها  "بكلوس"وحتسينها ويرى 
 اجتماعيا ،وقد مارست املدرسة هذا الدور يف العصور الوسيطة كما هو احلال يف القرن التاسع عشر

  )219، صفحة 2011رمزي، (

ا تعترب ناقلة للرتاث االجتماعي من األجيال السابقة إىل األجيال احلاضرة بعد  ومن أبرز وظائف املدرسة أ
ا ختلق للتالميذ بيئة مصفاة خالية من عيوب  أن تقوم بعملية تثقيفية تناسب استعدادات الفرد ،كما أ

تمع األخالقية و من  املظاهر الشائنة اليت تؤثر يف سلوكهم ،ففي كل جمتمع خرافات وأباطيل تثقله ا
تمع من كل ذلك   .وتقاليد عقيمة متحجرة فاملدرسة كمؤسسة نظامية ختلص ا

كما تعترب املدرسة من وسائل الصعود يف السلم االجتماعي مما يؤدي باألفراد إىل االلتصاق بعضهم مع 
ذه البعض والتعاون والتفاعل  للحصول على عامل االستقرار الذي يؤدي إىل عملية التطبيع االجتماعي و

تصبح املدرسة مؤسسة هامة من مؤسسات التطبيع االجتماعي  فتساعد التالميذ على التعرف على البيئة 



م ورفاهيتهم فتقوم بعملية ختطيط برامج مليئة  م و الظروف و املؤشرات اليت تتدخل يف حيا احمليطة 
النشاطات االجتماعية و العلمية والرياضية و الثقافية الكتساب املهارات الضرورية لعملية التكيف ب

ا املدرسة جزءا هاما  االجتماعي وتنمية صفة املشاركة  والتفاعل واالنتماء ،وتعد هذه الوظائف اليت تقوم 
  )79، صفحة 2006الصابوين، ( من عملية التطبيع االجتماعي اليت تعترب عملية تربوية واجتماعية مع

  :فاملدرسة تقوم بتحقيق جمموعة من الوظائف ميكن إمجاهلا فيما يلي 

واليت تشمل التنشئة االجتماعية وغريها من العمليات االجتماعية األخرى  الوظيفة االجتماعية .-
  إلكساب عضوية اجلماعة واملسامهة يف نشاطات احلياة االجتماعية املختلفة

فتليب احتياجات التكنولوجيا احلديثة من فنيني وخرباء وعلماء ويد عاملة وذلك عن  الوظيفة االقتصادية.-
  يشه بالعمل ولتليب حاجاته وزيادة دخله ورفع مستواه طريق إعداد الفرد لكسب ع

من خالل حتقيق األهداف السياسية املرسومة للمجتمع ونشر إيديولوجيات نظام  الوظيفة السياسية. -
ا وعلى  احلكم والتأكيد على وحدة الوطن واحملافظة عليه فالسياسة معنية بتحديد أهداف الرتبية وغايا

، صفحة 2011رمزي، ( مل املدرسي ومناهجه لتحقيق أغراض سياسية اجتماعيةحتديد اسرتاتيجيات الع
220(  

تمع الواسع و تزداد  الوظيفة الثقافية .- فاملدرسة تسعى إىل حتقيق التواصل والتجانس الثقايف يف إطار ا
تمع  األمهية كلما ازدادت حدة التناقضات الثقافية واالجتماعية بني الثقافات الفرعية القائمة يف إطار ا

  الواحد

ء عن طريق املناهج املقررة من خالل حتقيق النمو املتوازن للشخصية اإلنسانية سوا الوظيفة النفسية.-
والذي تنفذ عن طريق املعلم أو عن طريق طرق التدريس املناسبة أو باجلهود املشرتكة أو بربطها ببيئة التلميذ 
وزيادة فرص النجاح أمامه واالهتمام مبشكالته وحلها وختليصه من التوتر وتشجيعه على التقومي الذايت 

  )37، صفحة 2004علي جاسم الشهاب، (  النفسيواالهتمام بربامج التوجيه واإلرشاد 

  :المدرسة و التلميذ المراهق. 2-6- 1-14

جيب أن يتوفر يف املدرسة مدرسني متخصصني يف الرتبية البدنية ألنه يف هذه املرحلة تزيد اهتمامات   
التلميذ باأللعاب املعقدة و األلعاب الفردية والثنائية و هذه املرحلة جيب أن يكتسب التلميذ فيها 



اغبا يف االشرتاك فيها،  مهارات كافية حىت يصبح عند مغادرته املدرسة متمكنا من املعرف األساسية ر 
كما جيد متعة يف ممارستها حىت يربز حب املنافسة بشكل قوي و تعترب األلعاب الرياضية متنفسا هلذه 

 )38، صفحة 1996سليمان، ( .الغريزة

   :عالقة المدرسة بالمجتمع و التأثير المتبادل. 2-7- 1-14

تمع وهلا عالقة تبادلية عالقة تأثري وتأثر إن املدرسة نظام  اجتماعي وهي جزء من نظام أكرب وهو ا
تمع تشتق أهدافها وتستمد فلسفتها وترتجم مناهجه وتتقلد  تمع وتؤثر فيه فمن ا فاملدرسة تتأثر با

ت مع وتساهم يف عاداته واجتاهاته وتقاليده وحتافظ على تراثه وأيضا تساعد املدرسة على احلفاظ على ا
بنائه ومتاسكه  وتسعى إىل تطويره وحتديثه وانطالقا من ذلك يتسع إطار العالقات االجتماعية من داخل 
تمع اخلارجي مبا فيهم من أولياء أمور مجاعات ومرافق ومؤسسات تربطها  ا مع ا املدرسة ليشمل عالقا

تمع احمللي من باملدرسة عالقات حيوية تؤثر فيها ولذلك ينبغي على املدرس ة أن تنشأ عالقات قوية مع ا
  :خالل

  تدعيم جمالس اآلباء وتنشيط دورها لتوحيد السياسة يف معاملة األطفال والرتبية السليمة هلم-

  جعل املدرسة مركز إشعاع للمجتمع من خالل تعريف اآلباء مبجاالت النشاط املدرسي وإشراكهم فيها-

تمع من خالل االتصال بالبيئة والتعرف على أوضاعهاالدراسة على الطبيعة وحبث مشكال-   ت ا

م ودراستها وإجياد احللول هلا- تمع والنهوض به من خالل إثارة الناس مبشكال ، 2011رمزي، ( تنمية ا
  )235صفحة 

  :العالقة بين المدرسة، األسرة و المجتمع.2-8- 1-14

البعض يعتقد أنه مبجرد أن يلتحق التلميذ باملدرسة تتوقف مهمة األسرة عن أداء دورها الرتبوي ،على ن إ
اعتبار أن املدرسة هي املسئولة عن العملية التعليمية والرتبوية ملا تتوفر لديها من إمكانات وقدرات علمية يف 

ال ، وعلى أساس هذا االعتقاد كان ينظر إىل املدرسة عل ا مؤسسة مستقلة يف غري احلاجة هذا ا ى أ
تمع ، ومل تعد  تمع اخلارجي ،ولقد تطورت العالقة بني املدرسة وكل من األسرة وا لالتصال بالبيت أو ا
عزلة املدرسة تساير العصر املتطور و املتغري فتعليم الطفل باملدرسة ال حيقق أهدافه إال إذا كان هناك تعاون 

  )181، صفحة 1990تركي، ( ملدرسةوتكامل بني األسرة وا



تمع الكبري   تمع، فالفرد مير من املنزل على املدرسة مث إىل ا   . هناك تأثري متبادل بني املدرسة األسرة و ا

عيش فيه و لذلك فاملنزل يعد الطفل للمدرسة، كما أن املدرسة تعد الفرد أو الطفل للمجتمع الذي ي   
تمع وثيقا للعناية، و هذا االنسجام الوثيق بينهما ميكن من إنشاء  جيب أن يكون التعاون بني األسرة و ا

   )126، صفحة 1992حممود، ( .تلميذ بصورة جيدة متكاملة و مرتابطة

  :دور المدرسة في النمو االجتماعي .2-9- 1-14

تمع األسري، فاملدرسة بيئة جديدة تقتضي حتمل    املدرسة جمتمع أكثر اتساعا و أكثر تعقيدا من ا
املسؤوليات للتلميذ و حتتم عليه يف سبيل متتعه باحلقوق أن يؤدي الكثري من الواجبات، فعلى التلميذ أن 

ن عالقات مرضية مع أقرانه و زمالئه و أساتذته أثناء تفاعله االج ّ و لذا فاملدرسة هي . تماعي معهم يكو
م و هي اليت تزودهم باخلربات  املؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها املراهقون جانبا كبريا من أوقا
م املختلفة و عن طريقها يلقن التالميذ قواعد السلوك االجتماعي و  االجتماعية و تنمي و تصقل مهار

تمع فعلى املدرسة تقع  و هي اليت تكسبهم قيما جديدة و. األخالقي اجتاهات انشائية صحيحة ازاء ا
، 2010الدين، ( مسؤوليات جسام حنو األجيال املقبلة، فهي اليت تعد األفراد ليكونوا مواطنني صاحلني

   )47صفحة 

تمع العام و لذا كان دورها هام يف حتقيق التدرج حنو النمو    و املدرسة حلقة وسطى بني املنزل و ا
العقلي و االجتماعي و هلا رسالة يف إمتام ما أعده البيت و إصالح ما أفسده  و إعداد الشباب للحياة 

تمع    .السليمة للتوافق مع ا

باحلياة االجتماعية و التفاعل االجتماعي فهي جيب أن تقدم  و املدرسة جيب أن تشغل وجدان تالميذها  
لتالميذها ألوان متعددة من النشاط الرياضي و الثقايف و الفين، ألنه عن طريق األنشطة املتنوعة يتفاعل 
التلميذ مع األقران و املعلمني و تتكون لديه اجتاهات اجتماعية متعددة مثل التعاون الذي يبدو واضحا يف 

وعات اجلماعية، و مثل التنافس الذي يبدو واضحا بني تالميذ الفصل الواحد يف التحصيل الدراسي املشر 
   )127، صفحة 2003ميخائيل معوض، ( .و هكذا

  مناشط الترويح المدرسي لمرحلة المراهقة .2-10- 1-14

ياة ويف تنمية شخصية املراهقني وذلك من اجلانب البدين للمناشط الرتبوية بوجه عام دور هام يف ح
تم  والنفسي والعقلي واالجتماعي كما أن لدورها أمهية يف استثمار أوقات الفراغ لديهم ولذا جيب أن 



مدارس املرحلة الثانوية من توفري مناشط النشاط الرياضي والثقايف واالجتماعي ملا هلذه املناشط من أمهية يف 
احلديثة ويتمثل النشاط الرياضي يف برامج النشاط الداخلي ،مباريات الفرق بني الفصول ويعد ذلك الرتبية 

النوع من النشاط تروحييا إذ يتم اإلشراك فيه وفقا مليول وحاجات ودافعية املتعلمني وجيب أن تشمل برامج 
ك حىت تكون هناك رياضة الرياضات الفردية واجلماعية وذل النشاط الداخلي على العديد من األلعاب و

  )187، صفحة 2001احلمامحي، ( .لكل متعلم وليكون كل متعلم يف رياضة

أن اللعب دور هام يف التقليل من املشكالت االنفعالية كالقلق  سميثو ليالندو مييلرقد أوضح كل من و 
إىل دور األلعاب يف حتقيق التوافق االنفعايل لدى املراهقني   أندريوالو باروشيف حني أشار كل من ،والتوتر 

أن استخدام األلعاب يساعد املراهق على أن يتعامل مع األدوات واأللعاب على املستوى  أنستركما أكد 
   )75 ، صفحة2001احلمامحي، ( .الالشعوري لريتاح من االنفعاالت املصاحبة

بدرجة ملحوظة يف تفريغ االنفعاالت املكبوتة لدى  الرتوحيي الرياضي يساهمالنشاط ويرى الباحث أن 
ا من خالل منح الفرد السعادة والسرور والرضا النفسي وكلها عوامل تزيد ياملراهق و  عمل على ختفيف درجا

تمع أما إذا  تكلمنا عن اللعب باعتباره العنصر أو املركب من قدرة الفرد على التكيف يف حياته مع ا
  احليوي األول يف األنشطة البدنية

   :جماعة األقران. 3- 1-14

ا عالقات  تعترب مجاعة األقران أمرا أساسيا يف منو املهارات االجتماعية ،فاملساواة املتبادلة اليت تتصف 
تلفة اليت يتعرضون هلا حيث يتعلم املراهقون املراهقني،تساعد يف تطور استجابات اجيابية حنو األزمات املخ

م فالتمتع بالكفاية  من أصدقائهم ورفاق عمرهم أنواع السلوك املقبولة اجتماعيا واألدوار األنسب حلاجا
االجتماعية يعترب عنصرا هاما لتمكني املراهق من أصدقاء جدد واحملافظة على الصدقات القدمية ويبدو أن 

اهقني ظاهرة منتشرة عرب العامل جيتمع املراهقون يف كل ثقافة تقريبا من أجل الصحبة مجاعة الرفاق على املر 
تمع إىل مجاعة الرفاق يف مرحلة املراهقة من ثقافة ألخرى إىل حد ما شرمي، ( .واملغامرة وختتلف نظرة ا

  )256، صفحة 2009

  :األقران مفهوم جماعة.  3-1- 1-14

مجاعة األقران يف مفهومها املنطقي تصنف لطائفة من الناس يشرتكون معا يف صفة أو صفات متعددة،    
ذا املعىن فئة من فئات التصنيف   .فهي 



و اجلماعة يف علم النفس االجتماعي هي اليت يتفاعل أفرادها مع بعضهم البعض يف مواقف حمددة، و ما  
  .نشأ عن هذا التفاعل يف تلك املواقف من العالقات االجتماعية املتبادلة

السيد، ( .و يقصد جبماعة الرفاق أيضا اجلماعة األولية اليت تتميز بالتماسك و بعالقات املودة و غريها  
  )302صفحة 

تمع يف أي مرحلة من  يقصد جبماعة الرفاق مجاعة األصدقاء وحالة الزمالة ،حيث حيرص كل امرئ يف ا
مراحل عمره االنتماء إىل جمموعة من األصدقاء يتقاربون معه يف العمر وخيتلط معهم الصيب يف ممارستهم 

قدر من التفاهم املتبادل  أكانوا يف املدرسة أو النادي أو املقهى وحيدث هذا لتحقيقلنشاط ما سواء 
م ، ويقع هذا خاصة يف مرحلة البلوغ على فرض أن يكون  م ،وقدر من اإلحساس املشرتك مبعانا ملشكال

موعة اليت تتقارب معه يف  هناك تباعد بني أفكارهم وأفكار آبائهم ويفضل اإلنسان يف اختياره ألصدقائه ا
   )179، صفحة 2010أمحد رشوان، ( السن ،واملماثلني له يف اجلنس واملتفقني معه يف امليول واالجتاهات

  :أهمية جماعة المراهقين.3-2- 1-14

الطفولة وهو مل يصل بعد إن هذا التشكيل االجتماعي خطوة أساسية لنمو الفرد ، حيث ينتقل الفرد من 
إىل مستوى الرشد، ومن أجل أن يتدرب على حياة املستقبل ال بد أن خيترب احلياة مباشرة ، ولذا فقد 
يذهب البعض إعطائها أمهية من حياة املراهق تفوق أمهية اآلباء واملدرسني معا يف توجيه املراهق وتنشئته 

يئ له اجلو املناسب للتدريب على ا  ا  وذلك أل احلوار االجتماعي وطبيعة العالقات االجتماعية ومقوما
ا تنمي يف الفرد روح االنتماء للجماعة وترسم وجهته اخللقية يف احلياة املستقبلية ، على أن اجلماعات  وأ

   )258، صفحة 2010حسن و الداهري، ( .قد تسلك بأفرادها مسلكا سلبيا أو اجيابيا

  :وظائف جماعة األقران في عملية التنشئة االجتماعية.3-3- 1-14

ا تؤثر  إن جلماعة الرفاق أو األقران دور هام يف عملية التنشئة االجتماعية والنمو االجتماعي للفرد ،إذ أ
ملراهق جمموعة من األفراد يف مثل سنه أو تأثريا بالغا يف قيمه وعاداته واجتاهاته وميوله حيث جند مع ا

  :يقاربونه يف العمر ومن أهم وظائف مجاعة األقران 

يشعر باملساواة فهذه العالقة غري حمكومة باملكانة أو االعتمادية : تضع المراهق في عالقات مثيلة -
  تفاعل الرفاق،فاملراهق ال يتوقع منه الطاعة ونتيجة لذلك فهناك أخذ وعطاء ،حماولة وخطأ ،يف 



ا،فهو خيترب : إتاحة فرصة للتجريب الجديد - من معايري السلوك واختيار القيم وتنمية اإلحساس 
  القواعد املفروضة عليه ،ويكتشف النتائج االجتماعية املرتبة على ذلك

عن إتاحة الفرصة لتجريب سلوك الكبار بعيد : تجريب األدوار االجتماعية التي ال تتيسر له خارجها -
  رقابتهم الصارمة

 : مساعدة المراهق على الوصول إلى مستوى مناسب من االعتماد على النفس -

 املساعدة يف النمو اإلنساين الشامل عقليا واجتماعيا وانفعاليا -
 تكوين معايري اجتماعية وتنمية احلساسية والنقد لبعض املعايري االجتماعية -
 القيام بادوار اجتماعية جديدة  -
 اهات نفسية حنو موضوعات البيئة االجتماعيةتنمية اجت -
 إتاحة الفرصة لتحمل املسؤولية االجتماعية والتدريب عليها  -
 إشباع حاجات الفرد إىل املركز واملكانة االجتماعية واالنتماء للجماعة  -
إكمال بعض املعلومات اليت ال يستطيع احلصول عليها من األسرة واملدرسة ،وغالبا ما تكون  -

، 2004جنوى يوسف، ( ذات طبيعة خاصة ترتبط مبرحلة العمر،وطبيعة مرحلة النمو معلومات
  )84، 83صفحة 

  :مؤسسة اجتماعية لها تأثيرها على األفراد: جماعة األقران. 3-4- 1-14

جلماعة األقران أثر فاعل يف تربية اإلنسان و تكوين شخصيته ال سيما يف سنوات مرحليت الطفولة و    
املراهقة، حيث يكون أكثر تأثرا بأفراد هذه اجلماعات و الذين يكونون عادة من األنداد، سواء أكانوا 

ات طويلة، فهو يقضي داخل زمالء دراسة أو رفاق لعب أو أصدقاء عمر أو غريهم ممن يرافقهم الفرد لفرت 
هذه اجلماعات جزءا ليس باليسري من وقته و الذي يكتسب خالله الكثري من املهارات، العادات، الطباع 

ا املختلفة يف املكان الذي جيتمع فيه أفرادها ، 2010الدين، ( .و اخلربات املختلفة و ميارس نشاطا
  .)49صفحة 

و قد اهتمت الرتبية اإلسالمية جبماعات الرفاق و أدركت أمهيتها و دورها الفاعل يف التأثري على سلوك   
 ابن موسى األشعريروي عن  األفراد سواء كان ذلك التأثري سلبيا أو إجيابيا و لعل خري دليل على ذلك ما

مثل اجلليس الصاحل و السوء كحامل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه أنه قال 



املسك و نافخ الكري، فحامل املسك إما أن حياذيك  إما أن تبتاع منه   و إما أن جتد منه رحيا طيبة، و 
 ].5534احلديث رقم  – خاريالبرواه [ " نافخ الكري إما أن حيرق ثيابك و إما أن جتد منه رحيا خبيثة

   )10، صفحة 1999خليل حممد، (

م و هذه الثقافة تعد فرعية و متناسبة مع  ويرى الباحث أن لكل مجاعة من مجاعات الرفاق ثقافة خاصة 
م املختلفة إال  م الشخصية و حاجا م العقلية و العمرية و خربا ا ختلف من مجاعة إىل أخرى مستويا أ

  تبعا للمستويات الثقافية و التعليمية و العمرية و األوساط االجتماعية املتباينة

  :دور جماعة األقران في النمو االجتماعي.  3-5- 1-14

مجاعة األقران تتكون يف العادة من أفراد تتقارب أعمارهم الزمنية و العقلية و ميوهلم يف كثري من    
و اجلماعة تؤلف وحدة متماسكة تشرتك يف امليول و االجتاهات و مجاعة الرفاق ذات تأثري كبري  األحيان

على عملية التنشئة االجتماعية و على النمو االجتماعي، و هذا األثر يفوق تأثري كل من البيت و املدرسة 
و رفاقه و هو يقوم و يسعى املراهق لتكوين عالقات اجتماعية سليمة مع أصدقائه .خالل هذه املرحلة

تيار األصدقاء لقصور يف خرباته و خا ما جيانب املراهق التوفيق يف ابدور اجيايب يف اختيارهم، و لكن كثري 
نضجه ، و من املالحظ أن انتماء املراهق جلماعة الرفاق يشعره بالوالء واإلخالص الشديد هلا و التحمس 

ا    )128، صفحة 2003ميخائيل معوض، ( .لكل ما يهم اجلماعة و يتعلق 

  :االنتماء لجماعة األقران. 3-6- 1-14

إن احلصول على التقبل من اجلماعة االجتماعية يصبح دافعا قويا يف حياة املراهقني ومن األهداف 
الرئيسية لديهم أن يصبحوا مقبولني من أعضاء اجلماعة اليت ينتمون إليها ففي هذه املرحلة يكونون 

م يرغبون يف أن حساسني إزاء النقد أو استجابات اآلخرين حنوهم ويهتمون بكيفية رؤية اآلخرين هلم  أل
م وتعترب اخلصائص الشخصية و املهارات االجتماعية مثل القدرة على املناقشة  يكونوا حمبوبني ومرغوبا 

  والقدرة على إثبات الذات والتوازن عوامل هامة يف القبول االجتماعي 

يت ينتمي إليها املراهق تتفاوت األمهية النسبية للقبول االجتماعي يف مرحلة املراهقة استنادا للجماعة ال
تم جباذبيتها لتكون مقبولة بينما تقل  فلكي تكون الفتاة مقبولة اجتماعيا يف إحدى اجلماعات عليها أن 

، 2009شرمي، ( .هذه االهتمامات باملقارنة مع كون الفتاة رياضية بارزة أو طالبة جيدة يف مجاعة أخرى
   )255صفحة 



  :وسائل اإلعالم. 4- 1-14

متتاز املؤسسات اإلعالمية بعموميتها وضخامة تأثريها ،فأثر هذه املؤسسات ال خيص فئة دون فئة أو طبقة 
خر التطورات العلمية والتكنولوجية آمجيعا،واعتماد هذه املؤسسات على دون طبقة ولكنه يشمل الناس 

عظيم من التأثري على عقول الناس وعواطفهم،وهذا الدور الرتبوي والتثقيفي لإلذاعة جعلها على قدر 
  )50، صفحة 2005نادية، ( والتلفزيون حفز الكثري من املراهقني لتعديل سلوكهم

   مفهوم اإلعالم. 4-1- 1-14

كلمة اتسع مدلوهلا لدرجة أنه أصبح من الصعب تعريفها فهي تعين لغويا   Informationاإلعالم 
ا كل أشكال وصور إرسال املعلومات :اإلبالغ أو األخبار أما من الناحية العلمية النظرية فتعرف بإجياز بأ

  .إنسانمن إنسان إىل 

) اجلمهور(ومستقبل  )إعالمي( إن اإلعالم يعترب مبثابة االتصال بني مرسل"م1980حسام رفقي ويذكر 
وتنقل بواسطتها الرسالة اإلعالمية من طرف "وغريها- تلفزيون-إذاعة-صحف"عن طريق وسيلة إعالمية 

  .إىل آخر

ويعد اإلعالم بصفة عامة منهجية وعملية يقوم عليها هدف التنوير والتثقيف واإلحاطة باملعلومات 
م اجلماع ي فرتفع من مستواهم وتدفعهم للعمل من أجل الصادقة اليت تنساب إىل عقول األفراد ووجدا

، صفحة 2004اهلنداوي، ( .املصلحة العامة وختلق فيما بينهم مناخا صحيا يقظا من االنسجام و احلركة
21(  

  :أهمية وسائل اإلعالم.4-2- 1-14

م أمهية بالغة يف حتقيق التنمية الشاملة للفرد أنه الشك أن لإلعال م1973محمد عبد القادر حاتم يذكر 
تمع والواقع أن بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يتطلب  تمع مبا حيقق سعادة الفرد ورقي ا وا
االستعانة بشىت وسائل اإلعالم سواء كان ذلك عن طريق تبليغ اإلعالم من شخص لشخص أو عن طريق 

منظمة أو عن طريق اإلعالم اجلماهريي املتمثل يف الصحافة واملطبوعات تبادل اإلعالم بني مجاعات 
واإلذاعة والتلفزيون والسينما والفنون األخرى ويف هذا الشأن كما هو احلال يف شىت الشؤون األخرى فإن 

ر ال حتقيق األمل املعقود على اإلعالم إمنا يتوقف على قوة وعزمية الناس وأمانتهم ونزاهتهم وهذه كلها أمو 
  .تتحقق إال عن طريق اإلعالم ذاته 



تمع اليت كان هلا  م1992حسين الطوبجىيذكر  أن التلفزيون يعترب أحد املؤسسات الثقافية اهلامة يف ا
أثر كبري يف تعديل سلوك أفراده على اختالف أعمارهم ومستوى التعليم بينهم مما أدى إىل اكتساب 

غايل ألمناط جديدة من السلوك نتيجة لقضاء الساعات الطويلة يف مشاهدة الربامج املتنوعة اليت يبثها وال ن
  .إذا قلنا أنه من أهم وسائل االتصال اجلماهريية تأثريا على الثقافة واحلضارة واإلنسانية بوجه عام

وقد ازداد اهتمام رجال الرتبية و التعليم بالتلفزيون نتيجة ملا ثبت من البحوث والدراسات العديدة من 
ا أو االجتاهات تأثريه يف وظيفة املدرسة ومسؤوليتها سواء فيما يتعلق بتحصيل الت لميذ أو اآلراء اليت يكو

  .اليت يكتسبها أو بطريقة قضائه لوقت الفراغ خارج املدرسة

م ينبغي أن يكون لوسائل اإلعالم اجلماهريية 1978وكما ينص امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضية 
كل من يعمل يف جمال وسائل اإلعالم   تأثريا اجيابيا على الرتبية البدنية والرياضية وذلك من خالل أن يكون

اجلماهريية على إدراك تام مبسؤوليته إزاء األمهية االجتماعية والغاية اإلنسانية والقيم األخالقية اليت تنطوي 
عليها الرتبية البدنية والرياضية وينبغي أن تكون العالقة القائمة بني األشخاص العاملني بوسائل اإلعالم 

رتبية البدنية والرياضية عالقات وثيقة تسودها روح الثقة املتبادلة حىت يوفروا مبوضوعية والقادة يف جمال ال
، 2004اهلنداوي، ( .إعالما مدعما بالوثائق ملا لذلك من تأثري طيب على الرتبية البدنية والرياضية

  )31، 22صفحة 

على طالب كليات الرتبية الرياضية يف أوقات الفراغ والرتويح أشارت  م1990هندس سهير المودراسة 
الربامج الرياضية واملباريات  أن املرتبطة بالفقرات والربامج التلفزيونية املفضلة لدى عينة الدراسة انتائجه
  )210، صفحة 1997درويش، ( ة هلا دور يف نشر التثقيف الرياضي الرياضي

للتلفزيون واإلذاعة دور تربوي هام حنو استثمار أوقات الفراغ والرتويح ويتضح دورمها يرى الباحث أن و 
ما يف جمال التثقيف والرتويح الرياضي  ما وإسهاما ال من خالل إبراز أهم مميزا وأمهيتهما يف هذا ا

  ني حنو ممارسة املناشط الرياضية واملناشط الرتوحييةويستثريان دافعية املشاهدين والسامع

  :أهداف وسائل اإلعالم.4-3- 1-14

ينشر الثقافة الرياضية من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة  -
 .الرياضية املختلفة



القيم و املبادئ و االجتاهات الرياضية واحملافظة عليها حيث أن لكل جمتمع نسق قيمي  تثبيت -
تمع  يشكل وحيدد أمناط السلوك الرياضي متفقة مع تلك القيم واملبادئ ألن التوافق مسة من مسات ا

يت اإلعالم الرياضي يرمي إىل توعية اجلمهور رياضيا من خالل إمدادهم باملعلومات الرياضية ال -
م   تستجد حيا

، 1985إمام، ( الرتويح عن اجلمهور وتسليتهم باألشكال والطرق اليت ختفف عنهم صعوبات احلياة -
 )32صفحة 

 :خصائص وسائل اإلعالم.4-4- 1-14

تعترب وسائل اإلعالم مبثابة اجلانب التقين الذي يكون العملية اإلعالمية وهذا راجع لكون وسائل  -
ال ،حيث أن اهلدف  اإلعالم مبختلف أشكاهلا ما هي إال نتيجة للتطورات التكنولوجية  يف هذا ا

ا تغيري وتوجيه س تمع وبإمكا ا حتدث تفاعال داخل ا لوكات األفراد يبقى نقل املعلومات كما أ
تمع ، ويظهر الدور االجتماعي  وتكوين مواقف ورأي عام إزاء خمتلف األحداث والظواهر املرتبطة با
 لوسائل اإلعالم من خالل توظيفها يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية كالرتبية والتعليم والثقافة

 )18، صفحة 1976جوهر، (

ذا امليدان بأقل تكلفة واقل وقت مما  - وأن خمتلف املؤسسات االجتماعية والرتبوية صارت مرتبطة 
تمع  جيعلها تواكب التطورات ومنه مواجهة كل املستجدات االجتماعية والثقافية اليت قد تدخل ا

تمع،حيث أن تنوعه ذا املفهوم تكون وسائل اإلعالم شاملة لكل فئات وشرائح ا ا من وسائل و
 .ىل مسموعة ومرئية مسموعة جعلها متارس تأثريا بليغا على األفراد باختالف أعمارهمإمكتوبة 

هلذا جيب على القائمني على وسائل اإلعالم مراعاة خمتلف اجلوانب يف توظيفهم لوسائل اإلعالم  -
تمع سعيا إىل حتقيق التنظيم االجتماعي   )31، صفحة 1985إمام، ( وأخذ خصائص وطبيعة ا
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لكي ينجح اإلعالم الرياضي ولكي حتظ الرسالة اإلعالمية الرياضية بالقبول واالهتمام لدى اجلماهري  -
دف ال بد وأن تسعى إىل إشباع احلا م وحتقيق فائدة إجات النفسية هلذا اجلمهور و ىل تلبية رغبا

م اليومية ومن أهم هذه احلاجات  : ملموسة لديهم يف حيا



 .احلاجة إىل املعلومات واملعارف الرياضية -

 احلاجة إىل اإلملام بالقوانني اخلاصة باأللعاب الرياضية املختلفة -

ملفاهيم الرياضية وتعديلها مبا احلاجة إىل دعم االجتاهات النفسية حنو الرياضة وتعزيز املعايري والقيم وا -
ال الرياضي   )1998،19-خري الدين (يواكب التطور العلمي والتكنولوجي يف ا

  : خالصة الفصل -

ذا الفصل ميكن اخلروج خبالصة     من خالل ما سبق سرده من معلومات و معطيات نظرية خاصة 
مفادها، أن وسائط التنشئة االجتماعية متثل أمهية بالغة يف حياة األفراد و هلا األثر البارز يف العملية الرتبوية 

لألفراد، حيث تعترب تلك الوسائط عامة والتعليمية خاصة، و ما لذلك من تأثري على التنشئة االجتماعية 
األسرة مث املدرسة مث مجاعة األقران : الركيزة األساسية اليت يقوم عليها أي جمتمع و هذه الوسائط أوالها

ا اجتاه هؤالء األفراد الذين  ووسائل اإلعالم، و كل واحدة من هذه الوسائط هلا وظائف و مهام تقوم 
ا أو قد تكون دخيلة عليها أو يعيشون بداخلها دون أن ننسى ما تك تسبه هذه الوسائط من طبائع تكون 

فال بد من إعطاء أمهية وأولوية للمؤسسات ذات العالقة املباشرة يف حياة األبناء  ، ما حتدثه من تغريات
م االجتماعية واالقتصادية والثقافية ولعل من أه م اليومية واملستقبلية باختالف مراحلهم العمرية ومستويا

مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تسهم يف تنشئة الفرد وتقومي سلوكه وبلورة أدواره هي األسرة واملدرسة 
  .ومجاعة الرفاق، ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية

 

  



  
  الفصل الثاني

  ت الفراغاقأو النشاط الترويحي الرياضي  و 
    



 :تمهيد  -

تمع املعاصر هو أكثر   لقد عرف اإلنسان وقت الفراغ يف مجيع العصور و يف خمتلف احلضارات وإن كان ا
تمعات اهتماما بوقت الفراغ و باستثماره، و ذلك عرب العصور املختلفة  فوقت الفراغ وليد مع بداية .ا

رن العشرين يف عصر الثورة العلمية و حياة اإلنسان البدائي ، و لكن رمبا مل تظهر فلسفته إال يف مستهل الق
  التقنية حيث فرض هذا العصر معادلة العمل و وقت الفراغ 

تمعات  إال أن االستفادة من وقت الفراغ قد أصبح إحدى املشكالت اهلامة و امللحة يف حياة الشعوب وا
تم بوجه عام و يف حياة الشباب بوجه خاص و ذلك يف وقتنا املعاصر ، فالدول املتقد مة حضاريا ال 

تم بالتخطيط العلمي لطرق و ألشكال استثماره حىت ال يتحول  بتوفري وقت الفراغ ألبنائها فحسب ، بل 
غري الرتبوية  ه القيام ببعض االحنرافات و املناشطئهذا الوقت إىل وقت ترتكب خالله اجلرائم أو يتم يف أثنا

تمع ، وسوف نتناول عرض ملفهوم وقت الفراغ وللطرق األساسية لتعريفه و   اليت تضر حبياة الفرد و ا
  ، مث  نتناول الرتويح بالتفصيل ، مث نعرج على الرتويح الرياضيكذلك مستويات املشاركة يف مناشطه 
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و يعين التحرر من قيود العمل أو من  licere لالتيينإن مصطلح وقت الفراغ مشتق من أصل ا 
االرتباطات إال أن وقت الفراغ أصبح يف القرن املعاصر يرتبط حبرية استخدام الفرد هلذا الوقت و ذلك 

ائية    بطرق متعددة وال 

أن وقت الفراغ يعد عملية ديناميكية يرتكز على أربع مكونات  Max Kaplanماكس كابلن ويرى 
  متداخلة و هي  رئيسية

ويشري إىل مدى وضوح مفهوم وقت الفراغ لدى األفراد و مدى إدراكهم ألمهية ممارسة :  المعنى 
  مناشطهم و كذلك إىل مدى إملامهم بالبنية املعرفية املرتبطة بنظريات و فلسفة وقت الفراغ 

دى األفراد ، فمن تتحدث وظيفة وقت الفراغ يف ضوء وضوح معىن و مفهوم وقت الفراغ ل:  الوظيفة
خالل تفهم األفراد ملعىن وقت الفراغ يتم إدراكهم لألهداف اليت ميكن أن تنبثق و تتضح من املعىن، و 

 حيدد دوما زيدي الوظائف الرئيسية لوقت الفراغ يف االسرتخاء و التسلية و تطوير الشخصية 



روفهم فتتباين الفروق الفردية بني األفراد هو أن وقت الفراغ مرتبط حبالة األفراد أو بظ:  الحالة أو الظروف
السن ،اجلنس ، الظروف األسرية ،خصائص ( ، يؤكد على إن وقت الفراغ مرتبط بالعديد من املتغريات 

النفسية للفرد، املستوى االجتماعي و االقتصادي ، نوع ودرجة التعليم ، طبيعة و حجم العمل ، إتقان 
 )اتالفرد للمهارات و اهتمامه باهلواي

يرتبط االختيار بطريقة وثيقة حبالة أو ظروف الفرد ، ففي ضوء املتغريات السابقة ميكنه حتديد كم  :االختيار
، صفحة 2001احلمامحي، ( وقت الفراغ وكذلك نوعية املناشط اليت ميكن اختيارها الستثمار وقت الفراغ

20(  

أن وقت الفراغ هو الوقت الذي نتحرر فيه من القيود الرمسية أو اليت يفرضها علينا  Nemyerيرى نوميري 
 عملنا الوظيفي الرمسي 

 يشري حممد عادل خطاب إىل إن وقت الفراغ هو الوقت احلر الذي يفعل فيه اإلنسان ما يشاء

أن وقت الفراغ هو الوقت احلر املتبقي من األربع و العشرين ساعة بعد حذف  الوقت  Prattيعرفه برات 
الذي حيتاجه اإلنسان لضرورات احلياة اليومية مبا يف ذلك النوم و يقضيه الفرد يف راحة و هدوء و يستغله 

  )10، صفحة 1990عطيات خطاب، ( حسب ما يريد 

  أن وقت الفراغ حالة تأملية و أنه يعد يف مرتبة متقدمة ملناشط احلياة  Piepierو يعرفه بيرب 

انه يعد فعال نشاطا اختياريا يبدع فيه الفرد وفقا لنمطه و يسرتح خالله من تفكري  Kerrويعرفه كري 
 العمل و مشكالته 

صصا للعمل أو مرتبطا مبسؤولياته أو أنه جزءا من وقت الفرد و الذي ال يكون خم krausو يرى كراوس 
 بأية مناشط أخرى إجبارية فهو مرتوك لتقدير الفرد 

 كما يشري حلمي إبراهيم أنه الوقت غري املشغول بأي نشاط أو عمل أو أداء يتعارض مع وقت العمل
  )24-23، الصفحات 2001احلمامحي، (

هو الوقت احلر الذي ال يرتبط بضرورة أداء ه لوقت الفراغ أنويرى الباحث من خالل التعاريف السابقة 
واجب معني و الذي يتحرر فيه اإلنسان من التزامات و ضرورات احلياة و تكون له حرية قضائه كيفما يريد 

  .و يرغب
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مستويات املشاركة يف مناشط وقت الفراغ موضحا طبيعة املشاركة وذلك من خالل  Nach يوضح ناش
 ستة مستويات يف وقت 

 املشاركة االجيابية : المستوى األول-

 وتتضمن املشاركة اإلبتكارية يف مناشط وقت الفراغ ومنها التأليف و االخرتاع و ابتكار النماذج و العروض 

 ابية املشاركة االجي: المستوى الثاني -

ويشتمل على مناشط وقت الفراغ و اليت من أمهها املشاركة يف املباريات الرياضية و يف التمثيل املسرحي و 
تمع و يف الرحالت و املعسكرات و يف الفنون و اهلوايات  يف العزف املوسيقي و يف خدمات البيئة و ا

 اليدوية 

 :املشاركة الوجدانية :  المستوى الثالث -

يف قراءة القصص و الروايات و مشاهدة الربامج التلفزيونية ومشاهدة األفالم و املسرحيات و  واليت تتمثل
التمثيليات و مشاهدة الربامج و املسابقات الرياضية و االستماع إىل الربامج اإلذاعية و زيارة املعارض و 

 )27، صفحة 2001احلمامحي، ( املتاحف

 :املشاركة السلبية  :المستوى الرابع  -

ستهالك الو اليت يتم التعبري عنها من خالل لقاءات األقارب و األصدقاء و التسلية و الرتفيه و اللهو 
السة حول املائدة و املشاركة يف تناول الطعام و املشروبات   الوقت و تبادل األحاديث مع اآلخرين و ا

 تلحق األذى بالفرد  مناشط :المستوى الخامس  -

 رات و لعب امليسر و ارتكابه ألفعال غري تربوية ذوذلك من خالل املشاركة يف مناشط ضارة كتعاطي املخ

تمع: المستوى السادس   -  مناشط تلحق األذى با

تمع كارتكاب اجلرائم و التطرف و أعمال العنف درويش، ( وذلك من خالل املشاركة يف مناشط ضارة با
  )31، صفحة 1997
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 داخل بنائي تباين عملية حدثت الصناعية الثورة قيام عند عشر الثامن القرن أواخر يف : الصناعية الثورة-
تمع  العمل إىل املنظم غري العمل من العاملني نقل أن بعد وخاصة الفراغ وقت ظاهرة ظهور إىل أدى مما ا
 واإلنتاج العمل يستمر كي النشاط لتجديد للراحة أوقات العمل أثناء يتخلل أن أوجب مما املستمر املنظم

 أو منها التفريط ميكن ال إنسانية ضرورة واالستجمام والنفسية البدنية الراحة على للحصول السعي فأصبح
تمع يف والرتويح الفراغ الساعات أصبح لذا . عنها التنازل  : شقان الصناعي ا

ا يف يتحدد : األول- ا كو ً  لتجديد ضرورة الفراغ وقت و الرتويح فأصبح اإلنتاجية العملية من جزء
 ودافع والنفسية اجلسمية القوى يستهلك املستمر فالعمل ، للعاملني والذهين والنفسي اجلسماين النشاط
 .للملل

 واإلقبال للعمل دفعهم على ذلك ساعد كلما للعاملني والرتويح الفراغ وقت توفري أمكن كلما :الثاني-
 .طاقتهم وبتكامل جادة بطريقة أخرى مرة عليه

 احتادية وهيئات نقابات بينها فيما وتكون صفوفها تنظيم يف العمالية الطبقة بدأت :العمالية التشريعات -
 وقت لقضاء خمصصة أوقات العاملني إلعطاء فعاال دورا والعمالية النقابات هلذه فكان حقوقها عن للدفاع
 العمالية واهليئات بالنقابات أدى مما العمايل للرتويح وقوية جديدة دفعة أعطت العمالية فالتشريعات .الفراغ

 . الرتوحيية العمالية باألنشطة اخلاصة بالقيم واالهتمام والتعليمية الروحية القيم تقومي إعادة إىل

 وقعاملو  األول حموره اإلنسان يكون متكامل حضاري مفهوم التكنولوجيا :والتكنولوجي العلمي التقدم -
تمع إن .وتطورها الفراغ إجياد يف فعالة مسامهة التكنولوجي التقدم ساهم حيث فيه األساسي  تقدم كلما ا

 املشكالت ملواجهة حتمية ضرورة الرتويح كان كلماو  الفراغ وقت زاد كلما التكنولوجيا جماالت يف
 التقدم عن والنامجة عاتقهم على امللقاة املتطلبات عن الكثريينيعوضان  والرتويح الفراغ فوقت االجتماعية

 .والتكنولوجي العلمي

 الثقافات باختالف خيتلف الفراغ أن شك من ليس :االجتماعية والمنظومة العصرية التغيرات-
 والظروف العوامل تنوع أو تباين على كبري حد إىل ذلك يرجع والفراغ اجلماعات، باختالف و والنشاطات

تمع نظم من كنظام أمهيته الفراغ ويستمد ة اخلرب هذه يف املؤثرة تمع يف يؤديها اليت والفردية ا  .ا



 بالرغم وذلك االقتصادية العوامل الفراغ أوقات ظهور إىل أدت اليت العوامل أهم من :االقتصادي العامل-
ا أن من ً ا جانب ً ا كبري ً  تنطوي الفراغ وقت أنشطة هناك لكن . العوامل ذه يتأثر ال الفراغ أنشطة من نسبي

 لوقت النشاطات من النوعية وهذه خاصة أو عامة هيئات تقدمها اليت واخلدمات للسلع استخدام على
ا واالستهالك الطلب لقانون خيضع الفراغ ً  يف الصناعة تقدمها اليت واخلدمات املنتجات له ختضع كما متام

تمع  املستوى: وهي املتشابكة العوامل من بعدد الفراغ وقت أنشطة على اإلنفاق حنو االجتاه ويتأثر .ا
 . متنوعة أنشطة للممارسة املتاحة الفرص،.الثقايف الوعي درجة ،.االقتصادي

ا االقتصادي بالعامل الفراغ أنشطة ملمارسة لنا املتاح الوقت كمية وترتبط  التحرر فرتات زادت فكلما أيضً
ا أنتوقع لنا كان األخرى وااللتزامات العمل من  بقضاء واخلاصة واخلدمات السلع على اإلنفاق من مزيدً

 .والرتويح الفراغ وقت

 وحياة الفراغ بني ارتباطات هناك أن حيث الفراغ الوقت متضية أساليب تطوير إىل أدت :المهنية الثقافة-
 سلبية بطريقة وتروجيها فراغها أوقات قضاء إىل متيل العاملة الطبقات أن البحوث أكدت حيث ،العمل
 قضاء يف اإلجيايب األسلوب إىل الوسطى الطبقات ومتيل الراديو مساع أو التلفاز مشاهدة خالل من وذلك
 اجتاهات عن تعرب الفراغ فعادات .والذهنية البدنية بالنشاطات اإلجيابية املشاركة يف واملتمثل الفراغ أوقات
 فارتفاع . الفراغ وقت خالل الناس أنشطة يف تأثريها متارس وهي العمل جمال يف بدورها تنشأ واليت املكانة

 على اإلقبال مث ومن االجتماعية االتصاالت نطاق اتساع يعين التعليمية واملكانة واملهنية الدخل مستوى
  )81، 75، صفحة 1998اجلالد، ( للفراغ اإلجيابية األنشطة

  :أهمية وقت الفراغ.2-4

يعترب استثمار وقت الفراغ من األسباب اهلامة اليت تؤثر على تطورات و منو الشخصية ، كما يعترب من 
املشاكل اهلامة اليت توليها املؤسسات و اهليئات االجتماعية القدر الكبري من العناية و االهتمام ،هذا 

بوي يف املؤسسات الرتبوية للشباب  باإلضافة إىل أن استثمار وقت الشباب يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الرت 
 كاملدارس و اجلامعات و منظمات الشباب 

و الثانوية و طلبة و طالبات اجلامعات و  تالميذ و تلميذات املدارس االكمالية( ويف جمال الشباب املثقف 
توجيه اجليل الصاعد ) املدرسة أو اجلامعة ( تظهر هذه املشكلة يف حماولة املؤسسة الرتبوية ) املعاهد العالية

و توعيته بأمهية استثمار وقت فراغه بصورة نافعة تعود عليه و على الوطن بالفوائد ،وإتاحة الفرصة أمامه  
دف تربيته و تنميتهملمارسة العديد   .من األنشطة الرتوحيية يف وقت فراغه 



تمعات املتقدمة ال يعترب فقط وقتا للرتويح و االستجمام و استعادة القوى ،ولكنه  و وقت الفراغ يف ا
ا تطوير و تنمية الشخصية بصورة متزنة و  أيضا باإلضافة إىل ذلك يعترب فرتة من الوقت ميكن يف غضو

 .شاملة 

رى الكثري من املربني ضرورة االهتمام بتشكيل أنشطة وقت الفراغ بصورة تسهم يف إكساب الفرد و ي
اخلربات السارة االجيابية و يف نفس الوقت تساعد على منو شخصيته و تكسبه العديد من الفوائد اخللقية و 

أن علماء الطب الرياضي  الصحية و البدنية و الفنية كما يرى الكثري من املربني الرياضيني و الكثري من
املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ من أهم العوامل اليت تعمل على االرتقاء باملستوى الصحي و البدين و 
تكسب القوام اجليد ومتنح الفرد السعادة و السرور و املرح و االنفعاالت االجيابية السارة و جتعله قادرا على 

و عمل على االرتقاء باملستوى الرياضي للفرد ومن ناحية أخرى العمل و اإلنتاج و الدفاع عن الوطن 
   )11، صفحة 1976عطيات خطاب، ( تسهم املمارسة الرياضية يف إكساب النمو الشامل املتزن للفرد

ا عامل هام من عوامل الراحة ويرى الباحث  االجيابية النشطة ينبغي أن أن املمارسة الرياضية من حيث أ
االت يف تشكيل وقت الفراغ جلميع األفراد   ينظر إليها كمجال هام من أم ا

  :خصائص وقت الفراغ.2-5

 الفراغ لوقت مميزة رئيسية خصائص أربع عن كشفت الفراغ عن أجريت اليت العديدة الدراسات

ما بالسلبية وصفهما ميكننا منهما خاصيتان  انيتوخاص معنية اجتماعية التزامات وجود عدم إىل شريانت أل
ما إجيابيتان  .الشخصي اإلجناز ضوء يف حددانتت أل

 ويشمل الواجبات من معينة طائفة من التحرر يتضمن فالفراغ الواجبات من التحرر :األولى الخاصية 
 احمللية واجلماعة األسرة مثل االجتماعي التنظيم أشكال تفرضها اليت االلتزامات من التحرر كذلك الفراغ

 املتعة حتفزه ال فالفراغ األولية االلتزامات من للتحرر مصاحبة خاصية فهي الغرض انعدام : الثانية الخاصية
 األمر هو كما تبشريية أو أيديولوجية أغراض على ينطوي فال العمل يف ذلك يتحقق كما أساسية بصورة

 فقد أيديولوجية أو نفعية أو جتارية أغراض عليه سيطرت إذا فالفراغ الدينية أو االلتزامات السياسية يف
ا كونه حيث من األساسية خاصية ا وقتً ً  . حر



 كشفت إذ األفراد حاجات دراسة يتطلب الفراغ حتديد أن ذلك اإلشباع على قدرته : الثالثة الخاصية
ا حد يف كفاية عنها البحث مت حالة فهي إشباع حالة عن بالبحث يتميز الفراغ أن سابقة دراسات  ذا
 األساسية اإلجيابية صفاته الفراغ يفقد فراغنا وقت يف ذلك حتقيق يف خنفق وحني باإلشباع مرتبط فالفراغ
 . واالجتماعي النفسي التوازن وانعدام وامللل والتوتر للقلق مصدر ويكون

 عوامل من ال عام يكون أن ميكن فالفراغ الشخصي لتكامل ا حتقيق يف الفراغ إسهام : الرابعة الخاصية
 أساليب ارتباط عن عديدة حبوث وكشفت ذاته الوقت يف تكاملها عوامل من وعامل الشخصية التفكك

ا أوقات متضية ا الفراغ ارتباًط ً  يف تفعل ماذا يل قل " القول حد إىل البعض ذهب إذ الشخصية حنو واضح
  )57، 54، صفحة 1998اجلالد، ( أخربك بشخصيتك وأنا فراغك وقت

 :الفراغ والمراهقة. 2-6

م اكتشاف على ساهمي إجيابية بطرق للمراهقني الفراغ لشغل التخطيط إن تمع من وموقعهم ذا  ا

ا يعد ،وفيه ودورهم ً ا مطلب ً تمع لبناء أساسي  مجيع إدراك على التخطيط هذا يرتكز أن وينبغي وتنميته ا
 للفراغ األساسية العناصر أن عن الفراغ لوقت الدراسات كشفت وقد للمراهقني األساسية االهتمامات

االت تشمل العمرية املرحلة هلذه بالنسبة والرتويج  : التالية ا

م حيث    :بالتغري االهتمام - . تمع فئات أكثر هم أ ا ا  .نشًط

 جديد هو ما بكل االهتمام حنو قنياملراه عند واضح اجتاه هناك أن حيث   :بالتجديد االهتمام -
ا باستمرار "التغريات" حنو متطلعه يف ذلك ويبدو ومستحدث م جوانب من وجماال  . املختلفة حيا

ا والسفر الباطين التأمل، بالقراءة ذلك يتمثل    :بالذات اإلنفراد يف الرغبة -  . معني ملكان وحيدً

ا وذلك :   األسرة نطاق خارج وثيقة عالقات بإقامة االهتمام -  م لالعرتاف تأكيدً  كأفراد بشخصيا
 عالقات لتكوين فرصة تتيح أن جيب الفراغ نشاطات أن ذلك ومعىن بأنفسهم ثقتهم فتزداد ناضجني
 . ومتنوعة جديدة اجتماعية

م اكتشاف   : بالبيئة االهتمام -  ليت ا الرحالت يف الرغبة هذه توظيف وجيب عليها والتعرف جمتمعا
  . األثرية األماكن زيارة إىل دف



م االجتماعية :   االهتمام بإقامة عالقات أسرية على أسس جديدة  - حيث حياولون إعادة بناء عالقا
  )51، صفحة 1993حممد علي، ( األسرية

                                                                       وم الترويحمفه. 2-7

يف كل مكان وعلى كل لسان ولكن يف معظم األحيان ال يقصد " الرتويح" يف عصرنا احلايل ترتدد كلمة 
مفهوم واحد ، فهناك العديد من التعريفات اليت حتاول تفسري معىن ومفهوم الرتويح وهذا حسب  ا

اختالف وجهات نظر العلماء و املختصني يف جمال الرتويح،حيث تباينت اآلراء حول مفهوم الرتويح وذلك 
مكن من فهم لعدم وجود تعريف حمدد له لذا سوف نتناول يف هذه الدراسة عرضا ألهم اآلراء حىت نت

ال الرتبوي و االجتماعي    .الرتويح وفقا لالجتاهات املعاصرة يف ا

إن كلمة الرتويح بلفظها العريب مل تستخدم إال قليال يف الكتابات االجتماعية العربية بل استخدمت يف 
ا ألفاظا أخرى مثل الفراغ ، اللهو ، اللعب وهي يف اللغة العربية مشتقة من فعل  معناها السرور و )راح(مكا

  (Casabiancta, 1968, p. 42) والفرح

الفرد يف وقت فراغه لذاته ،  أن الرتويح يطلق على النشاط البنائي الذي يقوم به"  حلمي إبراهيم" ويرى 
  .وليس لكسب مادي أو معنوي سواء كان هذا النشاط جسمانيا أو عقليا أو اجتماعيا أو فنيا

 يف ولقد مت استخدامه (Recration)ويرى البعض أن مصطلح الرتويح مشتق من األصل الالتيين  
بوجه عام، بينما يفسر البعض  بادئ األمر لتعريف النشاط اإلنساين الذي يتم اختياره بدافع شخصي

إذ يرون أنه عملية خلق األفراد من جديد ، أي أن " الترويح"اآلخر الرتويح طبقا للناحية اللفظية لكلمة 
والتجديد ويركزون على أن الفرد خيرج من عملية الرتويح متحررا من األعباء  الرتويح سيهدف إىل االنتعاش

  )115، صفحة 2000ماهر، ( لرجاءومتطلعا إىل املستقبل ميلؤه األمل وا

ا الفرد أو  Recréationأن الرتويح  - Gordon–يرى غوردن يعين النشاط واألعمال اليت يقوم 
   (Stanley, 1976, p. 88) )الوقت احلر(اجلماعة خالل وقت الفراغ 

يف فيه غري جمربين على عمل مهين حمدد  فريى أن الرتويح هو زمن نكون" P.foulquie بول فولكي "أما 
  (Paul, 1978, p. 203) ويستطيع كل واحد منا أن يقضيه كما يشاء ويرغب



أن الرتويح يعد نوعا من األنواع اليت الذي يرى " Pulter بلتر" ومن أهم التعاريف املستخدمة تعريف 
متارس يف وقت الفراغ واليت خيتارها الفرد بدافع شخصي ملمارستها واليت يكون من نواجتها اكتساب العديد 

  .االجتماعية واملعرفية من القيم البدنية و اخللقية و

الفرد مبحض إرادته أو من أن الرتويح هو اخلربة يف قضاء وقت فراغ ممتع ، ويشرتك فيه  "كارلسون " ويرى
  ".خالله حيصل على إشباع فوري

فيعرف الرتويح بأنه مزاولة أي نشاط يف وقت الفراغ سواء كان هذا النشاط فرديا أو    "Pratt برات "أما 
دف إدخال السرور على النفس دون انتظار أي مكافأة   .مجاعيا وذلك 

إىل الرتويح على أنه نشاط وخربة  "Barbara Bates"  بربارا باتس"و "Kraus كراوس  "من  وينظر كل
وحالة انفعالية تطرأ على الفرد عند مشاركته يف مناشط وقت الفراغ بدافع شخصي،كما يشري إىل أن 
الرتويح قد يرتبط ببعض املمارسات العابرة أو الوقتية ملنا شطه، أو قد يرتبط ببعض أنواع املمارسات 

  .ملناشطه طوال احلياة 

أن الرتويح هو االرتباط بأوجه النشاط اليت ميارسها  "Charles Bucher تشارلز بيوتشر" وكذلك يرى
  .الفرد يف أوقات الفراغ والرضا النفسي

أن الرتويح نشاط اختياري حيدد أثناء وقت الفراغ ودوافعه األولية هي " Bright Bill برايتبيل"ويرى 
ــ.الرضا أو السرور الناتج عن هذا النشاط ـــ   ــ

فريى أن الرتويح يتعلق بألوان النشاط اليت ميارسها الفرد يف غري وقت عمله، " Bioker"  "بيوكر"أما    
ذا يدل على أن الشخص قد اختار بضعة أوجه من النشاط ملمارستها طوعا نتيجة لرغبة داخلية  وهو 

  ).245-1974كمال صاحل ( وألن االشرتاك يف مثل هذه األنشطة ميده بالراحة و الرضا النفسية

تمعات ينادي  بضرورة استبدال "John Dewey"جون ديوي " ونظرا ألمهية الرتويح يف حياة اإلنسان وا
حيث أن اخلربات املتمثلة يف املناشط الرتوحيية تعترب " التربية الترويحية" مبصطلح "  الترويح" مصطلح 

تعد من أهم مظاهر احلياة اإلنسانية يف العصر احلديث، كما أن  خربات تربوية، وأن تلك املناشط
املعلومات و اخلربات و املهارات والقيم يتعلمها الفرد يف الرتبية الرتوحيية تعد جزءا من الرتبية العامة وتفيد يف 

   )55-54، الصفحات 1997درويش، ( أوقات الفراغ التأثري اإلجيايب على اجتاهات وسلوك الفرد يف



ومن خالل ما تقدم ذكره أن معظم التعاريف املقدمة  يف السابق تتقارب إىل حد ما يف  ويرى الباحث
ا إىل الرتويح حيث يركز كل منها على أنه نشاط اختياري حيدث أو وينتج  ميارس يف وقت الفراغ ، نظر

الراحة أو الرضا النفسي، وبالتايل فإنه بإمكاننا تعريف الرتويح على أنه عنه شعور و إحساس بالسرور أو 
نشاط تلقائي يبحث الفرد من خالل ممارسته عن التوازن النفسي و اهلدوء العصيب  ويتغلب مبوجبه على 
ا، وهو بذلك  االضطرابات والضغوطات  النفسية املرتاكمة جراء ما يواجهه يف حياته اليومية بشىت جماال

  .يساهم يف تطوير شخصيته وحيقق له التوازن والرضا النفسي

النشاطات  لقد قسم أحد الباحثني الرتويح إىل نشاط تروحيي فعال ، ويدل على :أنواع الترويح. 2-8
  إخل ، ونشاط تروحيي غري فعال وهو نشاط غري عملي ...الرتوحيية املبدعة كالرياضة و الغناء و الرسم 

  (Alani, 1969, p. 265) تفرج أو املستمتعيقف صاحبه موقف امل

  :األنشطة الرتوحيية إىل ثالث أنشطة هي كالتايل " روبلتز" وقسم 

  .مثل ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة، الرسم، املوسيقى :األنشطة اإليجابية -

  .مشاهدة التلفزيون ، أو مشاهدة املباريات الرياضية يف املالعب مثل القراءة أو: األنشطة االستقبالية  -

ا النشاط الذي ال يتميز جبهد كالنوم واالسرتخاء، وهناك جمموعة من : األنشطة السلبية - ويقصد 
  :األنشطة الرتوحيية طبقا ألنواعها وأهدافها نذكر منها ما يلي

وضروري ملعرفة الفرد  ،شخصية اإلنسانية وتفتحهايلعب دورا يف تنمية ال: الترويح الثقافي. 1- 8- .2
لوسطه ويساهم يف إدماج اإلنسان يف بيئته االجتماعية، وله عدة أوجه كالقراءة، الكتابة، الراديو و 

  .التلفزيون

يطلق كذلك على األنشطة الرتوحيية الفنية مصطلح اهلوايات الفنية، وهي أنشطة  :الترويح الفني.2-8-2
لفرد اإلحساس باجلمال و اإلبداع و االبتكار و التذوق، وتعمل على إكسابه القدرات و تروحيية متنح ا

  :املهارات وتنمي املعلومات، وميكن تقسيم اهلوايات إىل عدة أنواع منها

  .هوايات مجع العمالت والطوابع و األشياء األثرية القدمية و التوقيعات -

  الفلسفة، التاريخ، فن الديكور، علم الطيورمثل التصوير، علم النبات،  هوايات التعلم -



  .هوايات االبتكار مثل فن اخلزف، النحت، الرسم، الفخار، األشغال اليدوية -

   (Cazaneuve, 1980, p. 95) هوايات الفنون التشكيلية و التمثيل بأنواعه املختلفة -

يضم هذا الصنف كل النشاطات اليت تتضمن املعامالت و العالقات  :الترويح االجتماعي. 2-8-3
  .االجتماعية، كاملشاركة يف مجعيات ثقافية واجللوس مع أفراد األسرة، زيارة األقارب و األصدقاء

كما يساهم الرتويح االجتماعي يف إجياد فرص التفاعل بني األفراد و اجلماعات ،وتوثيق العالقات و 
"  كورين"جو يتميز باملرح و السرور ، و البعد عن التشكيالت و الرمسيات ، ويقسم  الروابط بينهم يف

  :األنشطة الرتوحيية االجتماعية إىل 

  .مثل أعياد امليالد، حفالت التخرج، األعياد، حفالت التدشني :الحفالت و الرقصات -

  .األلعاب البهلوانية ، سهرات املرح ، سهرات الغناء واملوسيقى :الحفالت الترفيهية  -

  .إخل... الوالئم، العزائم و املآدب، وحفالت الشاي :حفالت األكل -

يقصد به وقت الفراغ يف اخلالء ، وبني أحضان الطبيعة ، ويعترب من  :الترويح الخلوي . 2-8-4
يل الفرد للمغامرة و التغري والبحث عن املعرفة  والتمتع األركان اهلامة يف الرتويح ، حيث يسهم يف إشباع م

 :جبمال الطبيعة ، اكتساب الفرد االعتماد على النفس والعمل مع اجلماعة وتنقسم األنشطة اخللوية إىل
  )220، 119، صفحة 2000، ماهر( .إخل.. النزهات و الرحالت ، التجوال و الرتحال ، الصيد 

يعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح ملا يتميز به  :الترويح الرياضي . 2-8-5
من أمهية كربى يف املتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي 

  .البدنية والعقلية و االجتماعية

مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالله لوقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول إىل  إن
املستويات العالية ، يعترب طريقا سلميا حنو حتقيق الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط 

ة إىل حتسني عمل كفاءة يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية و النفسية و االجتماعية باإلضاف
  :إىلقسم الرتويح الرياضي ينو  أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري و التنفسي و العضلي و العصيب



اجلري، وألعاب الكرات : هي عبارة عن جمموعة متعددة من األلعاب مثل :األلعاب الصغيرة الترويحية -
ب اليت تتميز بطابع السرور واملرح والتنافس مع مرونة الصغرية و ألعاب الرشاقة، وما إىل غري ذلك من األلعا

ا وسهولة ممارستها   .قواعدها وقلة أدوا

وميكن تقسيمها طبقا  هي األنشطة احلركية اليت متارس باستخدام الكرة:األلعاب الرياضية الكبيرة  -
ة كاأللعاب الشتوية أو بالنسبة ملوسم اللعب لوجهات نظر خمتلفة ، ألعاب فردية أو زوجية أو مجاعية ، أو

  .الصيفية أو متارس طوال السنة

كرة املاء، التجديف، أو الزوارق،  السباحة،: وهي أنشطة تروحيية متارس يف املاء مثل :الرياضات المائية -
إبراهيم رمحة، (  وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألوان الرتويح بصفة عامة وخاصة يف بالدنا

  )10، صفحة 1998

الرتويح من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية على التخلص  :الترويح العالجي. 2-8-6
من االنقباضات النفسية،وبالتايل تساعد املريض على استعادة الثقة بنفسه وتقبل اآلخرين له، وجيعله أكثر 

األخرى على حتقيق سرعة الشفاء كالسباحة العالجية  مبساعدة الوسائل العالجيةسعادة وتعاونا ،ويساهم 
  .األمراض كالربو وحركات إعادة التأهيل اليت تستعمل يف عالج بعض

ا الفرد نظري :الترويح التجاري. 2-8-7  الرتويح التجاري هو جمموعة األنشطة الرتوحيية اليت يتمتع 
التجاري يدخل يف نطاقه املسرح ، السينما، اإلذاعة والتلفزيون،الصحف و ويرى البعض أن الرتويح ، مقابل

واملؤسسات الرتوحيية التجارية اليت ذكرناها سابقا .اجلرائد وغريها من املؤسسات الرتوحيية التجارية األخرى 
ة دف خلدمة ورعاية مجيع أفراد الشعب وذلك للمساعدة على تنميتهم تنمية شاملة، وهي ملك للدول

، 1982عطيات خطاب، ( وتستغلها لصاحل الشعب وليس لصاحل الكسب املادي أو لصاحل رأس املال
  )64صفحة 

تشري اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البيئية وللرتويح إىل إسهامات الرتويح يف  :أهمية الترويح. 2-9
تمعات املعاصرة  تطوير  ،نسانية للتغيري اخلالق عن الذاتوذلك من خالل حتقيق احلاجات اإلحياة ا
ر العصيب املصاحب التحرر من الضغوط والتوت  ،االنفعالية والصحة العقلية للفردالصحة البدنية، والصحة 

 الدميقراطيةتنمية ودعم القيم و  ئلية فاخرة بالسعادة و االستقرارتوفري حياة شخصية وعا، للحياة العصرية
  )22، صفحة 1985حممد علي، (



ويشري أحد تقارير نقابة األطباء األمريكية إىل أن لربامج الرتويح دورا هاما يف التقليل واحلد من التوتر 
عاين منها اإلنسان يف العصيب و االكتئاب النفسي والقلق،ومن العديد من األمراض النفسية والعصبية اليت ي

  .الوقت املعاصر

تنتج للفرد  كما يرى الباحثون يف جمال الرتويح والصحة النفسية أن مناشط الرتويح ذات الطابع التنافسي
ويف العديد من الدراسات العلمية أكدت النتائج .التعبري عن امليول واالجتاهات و إشباع حاجاته النفسية ،

  :ومناشط الرتويح الرياضي بوجه خاص تؤدي إىل ما يلي مةأن ممارسة مناشط الرتويح عا

ا*         .زيادة قدرة العاملني على زيادة اإلنتاج يف املؤسسات اليت يعملون 

  .التقليل من أيام غياب العاملني عن العمل لظروف املرض*     

  .التقليل من نسبة إصابات العمل لدى العاملني*     

  )24-23، الصفحات 1985حممد علي، ( زيادة مستوى التحصيل العلمي لدى املتعلمني*     

املناشط ميكن للفرد التعبري عن ذاته وعن ميوله من خالل مشاركته اإلجيابية يف تلك  ويرى الباحث أنه
والقلق،  تقوم مناشط الرتويح بدور الوقاية من امللل دون احلاجة إىل كبت ميوله ، وبذلك الرتوحيية

املرتبطة باالضطرابات النفسية  واالكتئاب النفسي و اإلحباط والصراع النفسي، واليت تعد من أمراض العصر
  والعقلية واليت تنتج عن كبت الرغبة يف إشباع بعض امليول

  :وأمشل وخيص هذا اجلوانب التالية وتتنوع أمهية الرتويح باختالف جماالته وذلك على نطاق واسع

إن البناء البيولوجي للجسم البشري حيتم ضرورة احلركة حيث أمجع علماء : األهمية البيولوجية. 2-9-1
املتخصصني يف دراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسالمة األداء اليومي للشخص  البيولوجيا

حيث يؤثر التدريب على الرتكيب اجلسمي وذلك من خالل الزيادة يف حنافته والزيادة يف منو األنسجة 
منها  النشطة مقابل تناقص يف منو األنسجة الدهنية، و بالرغم من اختالف املشكالت اليت يعاين

األشخاص ألسباب عضوية و اجتماعية وعقلية إال أن األمهية البيولوجية للرتويح  يف ضرورة التأكيد على 
   )150، صفحة 1999أسامة كامل راتب، ; حممد, حسن عالوي( .احلركة

ع على تنمية العالقات االجتماعية بني إن جمال الرتويح ميكن أن يشج :األهمية االجتماعية. 2-9-2
األفراد، وخيفف من العزلة واالنغالق على الذات، فاجللوس إىل اجلماعة أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء 



تمع الواحد وجتعلها أكثر أخوة ومتاسكا  واألحاديث معهم من شأنه أن يقوي العالقات اجليدة بني أفراد ا
ان األوربية االشرتاكية حيث دعت احلاجة املاسة إىل الدعم االجتماعي خالل ويبدو هذا جليا يف البلد

  .أنشطة أوقات الفراغ إلحداث املساواة املرجوة واملرتبطة بظروف العمل الصناعي

  : اجلوانب والقيم االجتماعية للرتويح فيما يلي"  Coakly" كوكلي" وقد استعرض

التنمية االجتماعية، املتعة والبهجة، اكتساب املواطنة الصاحلة، الروح الرياضية، التعاون، تقبل اآلخرين، 
  )62، صفحة 1984بركات أمحد، ( التعود على القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف االجتماعيني

مدرسة التحليل تكمن األمهية النفسية للرياضة والرتويح حسب  :األهمية النفسية. 2-9-3
  :يف مبدأين هامني مها ) فرويد(النفسي

  .السماح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب*   

أمهية االتصاالت يف تطوير السلوك، حيث من الواضح أن األنشطة الرتوحيية تعطي فرصا هامة *   
  .لالتصاالت بني املشرتك الرائد و املشرتك األخر

اللمس، الشم، التذوق ، النظر : درسة اجلشطالتية فهي تؤكد على أمهية احلواس اخلمس أما بالنسبة للم
والسمع يف التنمية البشرية، وتربز أمهية الرتويح يف هذه النظرية على أن األنشطة الرتوحيية تساهم مسامهة 

ا تقوي فعالة يف اللمس والنظر والسمع، وإذا وافقنا على أن هناك أنشطة تروحيية مثل هواية  الطبخ فإ
  .حاسة الذوق والشم ، وبالتايل فإن اخلربة الرياضية و الرتوحيية هامة عند تطبيق مبادئ املدرسة اجلشطالتية

فهي تقوم على أساس إشباع احلاجات النفسية كاحلاجة إىل األمن والسالمة، وإشباع  "ماسلو"أما نظرية 
ا ،  ويقصد بإثبات الذات أن يصل الشخص إىل مستوى عال احلاجة إىل االنتماء، حتقيق الذات و إثبا

من الرضا النفسي و الشعور باألمن واالنتماء ،ومما ال شك فيه أن األنشطة الرتوحيية متثل جماال هاما ميكن 
  )20، صفحة 1978عزام حممد، ( للشخص حتقيق ذاته من خالله

إن اإلنتاج يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل، واستعداده  :االقتصاديةاألهمية . 2-9-4
النفسي والبدين، وهذا ال يتأتى إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية، وإن االهتمام بالطبقة العاملة 

ها وحيسن نوعيتها، يف تروحيها وتكوينها تكوينا سليما قد ميكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميت



ال أن ختفيض ساعات العمل من  "فرنارد"ولقد بني  ساعة يف األسبوع قد  55ساعة إىل  96يف هذا ا
  )260، صفحة 2007عبد الرحيم، ( يف األسبوع%  15يرفع اإلنتاج مبقدار 

ياضة و الرتويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد أمجع بالرغم من أن الر :  األهمية التربوية. 2-9-5
  :نلخصها يفالعلماء على أن هناك فوائد تربوية تعود على املشرتك يف أنشطة الرتويح واليت 

مثل القراءة كنشاط تروحي يكتسب الشخص من خالله مهارة جديدة :تعلم مهارات وسلوك جديدين *
  .والكتابة مستقبال لغوية وحنوية ميكن استخدامها يف احملادثة

مثل إذا اشرتك الشخص يف أدوار متثيلية فإن حفظ الدور يساعد كثريا على تقوي الذاكرة  :تقوية الذاكرة *
حيث أن الكثري من املعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء جتد مكان يف خمازن املخ ويتم اسرتجاع املعلومة من 

ا يف املخ عند احلاجة إليها أو عند ا   .النتهاء من الدور التمثيلي أو أثناء مسار احلياة العاديةخماز

مثل اكتساب القيم، إن اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة  :تعلم حقائق المعلومات* 
والرتويح يساعد الشخص على اكتساب قيم جديدة اجيابية مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن 

هذا النهر يف احلياة اليومية القيمة االقتصادية القيمة االجتماعية كذا القيمة هذا النهر، وهنا اكتساب لقيمة 
   )32-31، الصفحات 1978عزام حممد، ( السياسية

ال الوحيد  : األهمية العالجية. 6- 9- .2 يرى بعض املختصني يف الصحة العقلية، أن الرتويح يكون ا
تلفزيون، (الذي تستمر فيه عملية التوازن النفسي حينما نستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا يف الرتويح 

شريطة أال يكون اهلدف منها متضية وقت الفراغ ،كل هذا من شأنه أن ) موسيقى، سينما، رياضة، سياحة
  .لصه من التوترات العصبيةجيعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق و اإلبداع كما خت

 وقد تعيد األلعاب الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم فهي ختلصه من التوترات العصبية ومن العمل اآليل
 وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان إىل احنرافات كثرية كاإلفراط يف

الة يكون اللجوء إىل البيئة اخلضراء واهلواء الطلق واحلمامات املعدنية شرب الكحول والعنف ويف هذه احل
 وسيلة هامة للتخلص من هذه األمراض العصبية ورمبا تكون خري وسيلة لعالج بعض االضطرابات العصبية

(A-Domart, 1986, p. 58) 

  



  :لترويحاخصائص . 2-10

للرتويح عدة خصائص متيزه عن غريه من املناشط األخرى،   :الخصائص الخاصة للترويح 1- 2-10
  :واليت يتحدد أمهيتها فيما يلي

مبعىن أن الرتويح يعد نشاطا هادفا و بناءا إذ يساهم يف تنمية املهارات و القيم و االجتاهات  :الهادفية -
  .الرتبوية و املعرفية لدى الفرد املمارس لنشاطاته

مبعىن أن اإلقبال و االرتباط بنشاطاته يتم وفقا لرغبة الفرد وبدافع من ذاته للمشاركة يف  :الدافعية  -
  .نشاطاته ، ومن مث تكون املشاركة إرادية

 مبعىن أن الفرد خيتار نوع النشاط الذي يفضله عن غريه من النشاطات الرتوحيية األخرى :االختيارية -
  )64، صفحة 1982عطيات خطاب، (

ا الرتويح،  :الخصائص العامة للترويح.  2 - 2-10 هناك العديد من اخلصائص اليت ميكن أن يتسم 
   :ومن أمهها مايلي

ال يكمن حتديد املعايري : الترويح نشاط  - البد من حتديد نوعية و طبيعة هذا النشاط ، ويف هذا ا
  :الرتوحييالتالية للنشاط 

يهدف إىل بناء شخصية الفرد ، وبعيد عن النشاط اهلدام الذي يسهم يف إيذاء : الترويح نشاط بناء  -أ
  ).إخل.......لعب امليسر ، املراهنة( النفس أو الغري 

اختيار الفرد بإرادته دون إجبار خارجي نوع النشاط الذي مييل إليه ، : الترويح نشاط اختياري  - ب
  .قدراته و إمكانياتهويتناسب مع 

القصد منه منح الفرد املتعة و السرور و السعادة كنواحي شعورية ذاتية  :الترويح نشاط ممتع وسار -ج
  .ناجتة عن هذا النشاط الرتوحيي

لكي يكون النشاط املمارس نشاطا تروحييا ينبغي أن ميارس يف وقت : الترويح يحدث في أوقات الفراغ-
  )154، صفحة 1985حسن عالوي، ( العملالفراغ، وليس يف وقت 



مثة عوامل اقتصادية واجتماعية مؤثرة يف الرتويح فهو نتاج جمتمع : العوامل المؤثرة في الترويح.11- .2
يتأثر ويؤثر يف الظروف االجتماعية وتكفي املالحظة العلمية للحياة اليومية من أن تكشف عن متغرياته 

  (Busch, 1975, p. 93) السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية و االقتصادية

وتشري كل الدراسات اليت جرت يف بعض الدول األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيه األفراد يف العديد من 
 :نشاطات الرتويح إال أن كل من حجم الوقت والرتويح ونشاطاته يتأثر بالعديد من املتغريات أمهها

كثري من نشاطات اللهو والتسلية إن العادات والتقاليد تعترب عامال يف انتشار  : الوسط االجتماعي -
  .واللعب وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى

أن كثري من سكان املناطق الريفية ال يشاهدون السينما إال قليال ألن عادات هؤالء " دومادوزين " يرى 
جاء يف استقصاء جزائري إن شباب املدينة أكثر ممارسة  ، وقد (Dieer, p. 26) ،الريفيني متقت السينما

للنشاط الرياضي من شباب األرياف وتزيد الفروق أكثر من ناحية اجلنس ومن أسباب ذلك إن تقاليد 
  الريف ال تشجع على هذا النشاط 

كرههم هلا خاصة عند الفتيات ،وختتلف أشكال اللهو واللعب يف ممارسة األفراد هلذا النوع من التسلية أو  
تمع ونظمه املؤثرة حيث بني  يف دراسته للنشاط الرياضي وعالقته بالنظام  "لوسشن" حبسب ثقافة ا

شخص يف أملانيا الغربية متارس ديانات خمتلفة إىل أن النشاط  1880الديين يف دراسته على عينة بلغت 
  (sillamy, 1978, p. 168) الرتوحيي يتأثر بعوامل ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما

م الرتوحيية يف : المستوى االقتصادي - تعاجل هذه النقطة من حيث استطاعة دخل األفراد إلشباع حاجا
  .حياة اجتماعية يسيطر عليها اإلنتاج املتنامي لوسائل الراحة و التسلية و الرتفيه

من خالل كثري من الدراسات أن دخل العامل حيدد بدرجة كبرية استهالكه للسلع واختياراته لكيفية  يبدو
   (J.Dumaza, p. 260) قضاء وقت الفراغ عند املوظفني أو التجار أو اإلطارات السامية

ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت زادت أن هناك بعض األنواع من الرتويح " سوتش"كما الحظ -
املصاريف اخلاصة بالرتويح كاخلروج إىل املطاعم والعطل والسياحة أو تزايد الطلب على احلاجات الرتوحيية 
والذي ميكن استنتاجه من خالل ما سبق أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاته احلرة أو أسلوب نشاطه 

م املالية لذلك الرتوحيي ومنطه يتأثر مبستوى مدا   خيل األفراد وقدر



تشري الدراسات العلمية إىل أن العاب األطفال ختتلف عن العاب الكبار وأن الطفل كلما منى : السن  -
 .وكرب يف السن قل نشاطه يف اللعب

م" سولينجر"يشري  اية مرحلة الطفولة املتأخرة وبداية مرحلة املراهقة تأخذ نشاطا  إىل أن األطفال يف 
ا من قبل وذلك كمشاهدة التلفزيون و االستماع إىل  أشكاال أخرى غري اليت كانوا اليت كانوا ميارسو

  .املوسيقى و القراءة وممارسة النشاط الرياضي 

ا فالطفل مثال ميرح والشيخ يرتاح يف  ا الرتوحيية اخلاصة  ا اإلنسان هلا سلوكا إن كل مرحلة عمرية مير 
الرياضة تقل  وجد أن مزاولة 1967اطون أنشطة حسب أذواقهم ،ويف دراسة بفرنسا حني أن الشباب يتع

   (Roymand, pp. 71-72) سنة 60تدرجييا مع التقدم يف العمر حىت تكاد تنعدم عند السن 

الذكور ختتلف عن تلك اليت متارسها تشري الدراسات العلمية إىل أن أوجه النشاط اليت ميارها : الجنس  -
البنات فالبنات يف مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى واأللعاب املرتبطة بالتدبري املنزيل بينما يفضل البنني 

أن البنني مييلون إىل اللعب العنيف أكثر من " .اللعب بالعب املتحركة وباللعب اآللية وألعاب املطاردة
 نسني تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة ومشاهدة التلفزيونالفروق بني اجل البنات وأن

سنة مييلون إىل  12- 3أن البنات و البنني يف سن " Honzik"هونزيك ولقد أوضحت دراسات  
النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية إال أن ترتيب تلك النشاطات لدى البنني ختتلف حيث تأيت ممارسة 

, درويش( تأيت ممارسة النشاطات البدنية لدى البنات يف الرتتيب األخريالنشاطات لدى البنني حيث 
 )63، صفحة 1990كمال ، أمني اخلويل، 

األغراض  لقد أكدت كثري من الدراسات االجتماعية أن مستوى التعليم يؤثر على أذواق: درجة التعلم  -
م ا  حنو تسليا م منها ما جاء  إذ بني أن الرتبية والتعليم توجه نشاط الفرد  "دوما زودبي " و هوايا

عموما يف اختياره لرتوحيه ، خاصة وأن اإلنسان اليوم يتلقى العديد من التدريبات يف جمال الرتويح أثناء 
  .حياته الدراسية مما قد يريب أنواعا معينة هلوايات رمبا قد تبقى مدى احلياة 

كما أوضحت دراسة بلجيكية أن اختيار األفراد ألنواع الربامج اإلذاعية املقدمة تتنوع حسب املستوى 
والذي ميكن استنتاجه من خالل نتائج الدراسات إن هناك اختالف ). ابتدائي، ثانوي، جامعي (التعليمي 

 ,J.Coecheuve)  .دواضح يف كيفية قضاء الوقت احلر وممارسة الرتويح حبسب مستوى تعليم األفرا
1980, p. 87)  



دف التعرف على أسباب  1970يف أحد البحوث اليت أجريت يف عام  :دوافع الترويح . 2-12
ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي يف وقت الفراغ تبني أن أهداف أو دوافع النشاط الرتوحيي يف وقت الفراغ 

  تقتصر فقط على الرتويح يف حد ذاته بل متتد لتشمل دوافع أخرىال 

ومن خالل ما سبق ذكره يتضح لنا أن النشاط الرتوحيي يف أوقات الفراغ له أهداف و دوافع متعددة حيث 
،بينت اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية والرتويح أن ممارسة الرتويح تساهم يف طريقة احلياة احلديثة 

  :ذلك عن طريق و 

  .حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري اخلالق عن النفس*       

  .  املساعدة يف العمل على حتسني الصحة البدنية والفعالية والعقلية*       

  .املساعدة على التحرر من الضغط والتوتر العصيب للحياة احلديثة*       

  .طريق متسع للحياة شخصية وعائلية زاهرة توفري*       

  )19، صفحة 1970اخلامي، ( .تنمية املواطنة اجلديدة ودعم الدميقراطية*       

أن هناك العديد من األهداف اليت تدفع الفرد إىل ممارسة النشاط الرتوحيي ولكن ميكن فهم ويرى الباحث 
دوافع اكتساب الصحة واحليوية كة النشاط الرياضي يف وقت الفراغ،دوافع أو األهداف ملمارسمكونات ال

الدوافع و .دوافع النواحي العقلية والنفسيةو . دوافع قضاء وقت الفراغ و.دوافع امليول الرياضيةو .واللياقة البدنية
 .االجتماعية واخللقية

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الرتويح بسبب تعدد العوامل املؤثرة : نظريات الترويح . 2-13
عليه واملتأثرة به يف احلياة االجتماعية املعقدة إال أنه ميكن حتديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء يف التعاريف 

هذه التعاريف " كارول جروس"و " جان بياجيه" و"سيجموند فرويد"السابقة خاصة تلك اليت قدمها 
  :بعة من نظريات خمتلفة نذكر منهانا

  ):نظرية سبنسر وشيلر(نظرية الطاقة الفائضة . 1- 2-13

تقول هذه النظرية إن األجسام الصحيحة وخاصة لألطفال ختتزن أثناء أدائها لوظائفها املختلفة بعض 
وتشري هذه النظرية إىل أن الكائنات  .الطاقة العضلية والعصبية اليت تتطلب التنفيس الذي ينجم عنه اللعب



البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة ولكنها ال تستخدم كلها يف وقت واحد، وكنتيجة هلذه الظاهرة توجد 
قوة معطلة لفرتات طويلة وأثناء فرتات التعطيل هذه ترتاكم الطاقة يف مراكز األعصاب السليمة النشطة 

صل إىل درجة يصل إىل درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب ويزداد تراكمها وبالتايل ضغطها حىت ي
  )57-56عادل خطاب، الصفحات ( وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة املرتاكمة

العصبية املشحونة من ومن جهة ثانية إن اللعب خيلص الفرد من تعبه الرتاكم على جسده ومن تأثراته 
ممارسة واجباته املهنية واالجتماعية ويعترب وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساين النفسي وموافقة مع البيئة اليت 

  (moyenca, 1982, p. 163) يعيش فيها

  :نظرية اإلعداد للحياة . 2- 2-13

 karl" كارل جروس"ذه النظرية بأن اللعب هو الدافع العام لتمرين الغرائز يرى  الذي نادى" 
Gros"  ذا يكون قد نظر إىل اللعب  على أنه شيء له غاية كربى  .الضرورية للبقاء يف حياة البالغني و
فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على . يقول إن الطفل يف لعبه يعد نفسه للحياة املستقبلية حيث

األمومة والولد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة ، وهنا جيب أن ننوه مبا قدمه 
ت كارل جروس معات الصناعية خاصة يف العالقة بني األطفال يف جمتمعات ما قبل الصناعة ، أما يف ا

يعوض الرتويح للفرد ما مل يستطع حتقيقه يف جمال عمله فهو يف جمال ": R.mills ميلز رايت" يقول
تنمية مواهبه واإلبداعات الكامنة لديه منذ طفولته األوىل واليت يتوقف منوها لسبب الظروف املهنية اليت 

 ..صناعيتضمر منو املواهب واإلبداعات عامة وخاصة يف جمال العمل ال

  :نظرية اإلعادة والتخليص. 3- 2-13

وتكرارا للمراحل  Stanley Hoolالذي وضع هذه النظرية أن اللعب ما ميثل إال متثيل للخربات  " 
املعروفة اليت اجتازها اجلنس البشري من الوحشية إىل احلضارة فالعب كما تشري هذه النظرية هو ختليص 

اإلنسان يف تطوره على األرض فلقد مت انتقال اللعب منذ أقدم العصور من جيل إىل  وإعادة ملا مر به
ويربر ذلك بأن الطفل  كارل جروسقد اعرتض لرأي  ستانلي هولمن خالل هذه النظرية يكون .آخر

خالل  تطوره يستعيد مراحل تطور اجلنس البشري إذ يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار هم يف 
، 1990كمال ، أمني اخلويل، , درويش( يستعيدون املرحلة الفردية من مراحل تطور اإلنسانالواقع 
  )227صفحة 



  :نظرية الترويح.4- 2-13

القيمة الرتوحيية للعب يف هذه النظرية ويفرتض يف نظريته أن اجلسم البشري حيتاج " جيتسي مونس"يؤكد 
والراحة معناها  .اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات العمل الطويلةإىل 

إزالة اإلرهاق أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف عملية االسرتخاء يف البيت أو يف احلديقة أويف املساحات 
  .اخل...اخلضراء أو على الشاطئ 

د وخاصة العامل النفسي هلذا جند السفر والرحالت واأللعاب الرياضية كل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفر 
ا خري عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتني عن األماكن الضيقة واملناطق   الضيقة ومزعجا

  :نظرية االستجمام.5- 2-13

امنا هذه شاق و ممل تشبه هذه النظرية إىل حد كبري نظرية الرتويح فهي تذهب إىل أن أسلوب العمل يف أي
جدا ، لكثرة استخدام العضالت الدقيقة للعني واليد، وهذا األسلوب من العمل يؤدي إىل اضطرابات 

هذه النظرية حتث األشخاص  .عصبية إذا مل تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق ذلك
يد والسباحة واملعسكرات ومثل هذا النشاط الص: على اخلروج إىل اخلالء وممارسة أوجه نشاطات قدمية مثل

  .يكسب اإلنسان راحة واستجماما ما يساعدانه على االستمرار يف عمله بروح وجدية

  :نظرية الغريزة . 6- 2-13

م، فالطفل يتنفس  تفيد    هذه النظرية بأن للبشر اجتاها غريزيا حنو النشاط يف فرتات عديدة من حيا
ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته وميشي وجيري ويرمي يف فرتات متعددة من منوه وهذه أمور غريزية 

  (F.Balle , al, 1975, pp. 221-222) .وتظهر طبيعية خالل مراحل منوه

  :عالقة الترويح بالمجاالت األخرى . 14- 2 

  :الترويح والتربية . 1- 2-14

بتطور الدراسات والنظريات الرتبوية والنفسية واليت من خالهلا  يوضح املربون عن قصور املفهوم القدمي  إن
للمناهج الدراسية وآثارها الرتبوية السلبية، واجتهوا حنو مفهوم جديد للمناهج الدراسية يشمل على جمموع 

يؤها املدرسة لتالميذها سواء داخله ا أو خارجها لكي حتقق للتالميذ النمو اخلربات وأوجه األنشطة اليت 
الشامل وتساعدهم يف تعديل سلوكهم طبقا ألهدافها الرتبوية،وعلى ذلك أصبحت األنشطة الرتوحيية 



يؤها املدرسة لتالميذها يف وقت الفراغ سواء داخل أو خارج املدرسة كلها جزء من العملية  املختلفة اليت 
دراسية النظرية جمموعة من اخلربات اليت تقدمها املدرسة للتالميذ يف الرتبوية وأصبحت تشكل مع املواد ال

، 1990عطيات خطاب، ( .مواقف معينة وبأساليب متعددة ليتحقق عن طريقها أهداف الرتبية و التعليم
  )29صفحة 

  : الترويح والعمل . 2- 2-14

بوقت الفراغ ويعترب بصفة عامة مقابال للعمل إال أن هناك بعض وجهات بالرغم من أن الرتويح يرتبط 
  :النظر بالنسبة ملدى العالقة بينهما وميكن للنظر إىل هذه العالقة من الناحية التالية

هناك بعض اآلراء ترى أن الرتويح قد يتخذ مظهر العمل وهناك بعض األفراد يرون  :الترويح عمل *    
ا و يتخذون من األنشطة الرتوحيية وميارسون أنشطة وقت الفراغ والرتويح أن الرتويح وظيفة ي نبغي القيام 

  .إىل درجة كبرية

أصحاب هذا الرأي يرون إىل العمل على أنه شكل من أشكال الرتويح وخاصة إىل : العمل ترويح*    
  .بعض الوظائف املسلية اليت فيها للفرد التجديد و االنتعاش

يرى بعض العلماء أن الرتويح هو أداة للعمل، إال أن الرتويح يساعد الفرد  :أجل العمل الترويح من *   
على القيام بوظيفته بدرجة كبرية من الفاعلية فالفرد يف وقت فراغه يستطيع أن يبدأ عمله من جديد ويقوم 

  .تهباألنشطة الرتوحيية يف وقت الفراغ لكي يستعيد نشاطه الضروري للقيام بعمله أو وظيف

أصحاب هذا الرأي يرون أن العمل من األهداف الرئيسية لتقدمي بعض : العمل من أجل الترويح *  
، صفحة 1991عبد السالم ، طه عبد الرحيم ، , اين( )اإلجازات ، العطل ( املصادر املالية بالرتويح 

30(.  

  : الترويح و التربية البدنية . 3- 2-14

هناك عالقة وثيقة بني الرتويح والرياضة، فالرياضة نشاط اختياري ممتع مثلها يف ذلك مثل الرتويح، إال أن 
الرتويح ال يقتصر على األنشطة البدنية أو الرياضية بل يتعداه ليشمل العديد من األنشطة الثقافية 

  .ة الرياضية الرتوحيية تتميز أمهيتها البالغة يف التنمية الشاملةواالجتماعية والفنية إذ أن األنشط



إن إدخال عامل الرتويح على الرياضة قد أسهم يف تغيري طرق وأساليب الرتبية الرياضية فعلى سبيل املثال 
غريها زاد االهتمام باألنشطة اليت ترتبط بعاملي املرح والسرور مثل األلعاب الصغرية والسباقات والتتابعات و 

  .من األنشطة الرياضية الرتوحيية املختلفة

هذا باإلضافة إىل أن الرتويح قد أسهم يف االهتمام بربامج النشاط الرياضي خارج الدرس وبربامج النشاط 
الرياضي خارج املدرسة إىل درجة كبرية ومن العالقة اهلامة بني الرتويح والرياضة أن خرجيي معاهد الرتبية 

ال الرتوحيي وحيتل الرياضية يعتربون من أقدر املؤهلني حبكم دراستهم على القيام بال ريادة واإلشراف يف ا
اآلن بعض خرجيي معاهد الرياضة مراكز هامة يف املؤسسات الرتوحيية كمراكز الشباب واألندية الرياضية 

  )31، صفحة 1990عطيات خطاب، ( وغريها

  :الترويح والصحة النفسية . 4- 2-14

من العوامل اهلامة للصحة النفسية وعالقة الرتويح بعلم النفس عالقة وثيقة لدرجة جعلت  يعترب الرتويح 
بعض العلماء يعرفون الرتويح على أنه حالة نفسية تصاحب الفرد أثناء ممارسته للنشاط املمتع ويف الوقت 

 عالجها وأصبح احلايل أصبح الرتويح جماال هاما ليس فقط يف الوقاية من األمراض النفسية بل أيضا يف
األطباء يعتقدون يف األنشطة الرتوحيية كعالج مكمل للعالج النفسي وانتشرت األنشطة الرتوحيية املتعددة 

  .على نطاق واسع يف املصحات العقلية والنفسية

  : الترويح والرعاية االجتماعية .5- 2-14

اعية تتمثل يف أن الرتويح يستخدم يرى بعض العلماء إن الرتويح نظام اجتماعي أساسي وله أهدافه االجتم
طريقة العمل مع اجلماعات أو خدمة اجلماعة من حيث أسلوب وطريقة عمل تتمثل يف وجود رائد أو قائد 
م باألسلوب الدميقراطي بغية  تنمية قدرات أفرادها عن طريق برامج تتفق  موجه يعمل مع مجاعة ملساعد

م ومن أهم أمثلة الرعاية االجتماعية لتحقيق وتوفري فرص الرتويح للجميع   مع قدرات األفراد وحاجا
كاالهتمام بإنشاء األندية واملنتزهات العامة ومعسكرات التخييم واالصطياف والتجوال وغريها من وسائل 

  )32، صفحة 1976عطيات خطاب، ( الرتويح واستثمار أوقات الفراغ

  :ترويح واالقتصاد واإلنتاج ال. 6- 2-14

إن العالقة بني الرتويج واالقتصاد أو اإلنتاج تفرتض متييزا واضحا بني الرتويح والعمل وجتعل األول أداة  
للثاين على ذلك يصبح هدف الرتويح مساعدة الفرد على القيام بوظيفته عن كفاية وقدرة وبالتايل زيادة 



اصة يف الدول االشرتاكية إن ختفيض عدد ساعات العمل ومنح اإلنتاج وقد أظهرت البحوث احلديثة وخ
العامل يومني عطلة أسبوعيا قد أسهم يف زيادة معدل اإلنتاج لدرجة ملحوظة وزيادة اإلنتاج ينعكس أثره 

  .على االرتفاع بالدخل القومي وكذلك بدخل الفرد

  : األنشطة البدنية والترويح الرياضي . 2-15

 حد بوقت الفراغ وعلى الرغم من استقالل يف كنف الرتويح وارتبطت إىل أقصىولدت الرياضة ونشأت 
ا مازالت ولسوف تظل مرتبطة بالرتويح  الرياضة عن الرتويح يف العصر احلديث كنظام اجتماعي ثقايف إال أ

النظامني ألن جوهر الرياضة يتأسس يف املقام األول على أهداف تروجيية ألن عوامل االلتقاء كثرية بني قيم 
من حيث أمهيتها لإلنسان مثل املتعة اجلماعية، اخلربة اجلماعية، اإلثارة، التنافس واجلهد البدين، اإلجناز 
الشخصي التعبري عن النفس وحتقيق الذات، وهي كلها تعرب عن قيم وحاجات أساسية لإلنسان واجتاهه يف 

  العصر احلديث 

بعينات هي انفجار االهتمام أو تصاعده فيما يتعلق باألنشطة وقد برزت ظاهرة ملفتة لالنتباه يف آخر الس
واليت اخنرط فيها املاليني من البالغني من العمر، سواء عن طريق ممارستها ...الرتوحيية مثل اجلري البطيء

خالل أندية أو ممارستها بشكل فردي وهذا احلاجز ميكن حتقيقه سواء كان النشاط الرتوحيي فرديا أو مجاعيا 
، 2008بوسكرة، ( .شكل ألعاب ورياضات مثل املشي واالنزالق والسباحة والتنس وركوب الدراجاتيف 

   .)99صفحة 
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وكذلك  يعد الرتويح أحد النظم االجتماعية اليت يقاس عليها إذ يعد الرتويح ضرورة من ضروريات احلياة 
أوقات  ضرورة اجتماعية تتسم يف بناء وتطوير شخصية املسلم ولذا حيرص الدين اإلسالمي على استثمار

فراغ الفرد وعلى حسن توزيع الوقت بني العبادة والعمل اجلاد والرتويح عن النفس وقد روى الطرباين عن 
الفرائض إدخال السرور على إن أحب األعمال إىل اهللا سبحانه وتعاىل بعد : " قوله ) ص(الرسول 

وإن كان اإلسالم قد أباح الرتويح عن النفس إال أنه قد أكد على عدم اسرتسال املسلم يف  ".املسلم
الرتويح عن نفسه يف أوقات فراغه حىت ال يضيع وقته هباء، وحىت ال يؤثر ذلك على عبادته وعمله ومقدار 

ذر اهللا سبحانه وتعاىل من إضاعة الوقت يف ماال وقد ح.بصحته أو يضر مبجتمعه إنتاجه وحىت ال يضر
م احلياة الدنيا فاليوم  الذين اختذوا دينهم هلوا ولعبا:" يفيد إذ قال سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وغر

  51سورة األعراف اآلية ."  ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا جيحدون



وسيلة تربوية واجتماعية  يرى إىل الرتويح على أنه وسيلة وليس غاية فهووبذلك نرى أن الدين اإلسالمي 
البدنية والنفسية  يقصد من خالهلا حتديد نشاط الفرد املسلم وجعله يف حيوية وكذلك بغرض إشباع حاجاته

، كما أن الدين يؤكد على ضرورة أن )14، صفحة 1983حممد الوكيل، ( والعقلية واالجتماعية والروحية
وأصول الشريعة اإلسالمية حىت يتحقق اخلري للمسلم يف احلياة الدنيا واآلخرة ومراعاة  يراعي الرتويح مبادئ

وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حياته هو ، لرتويح على أوقات عبادته أو عملهأال يطغى وقت ا
باب املراوحة بني اجلد والرتويح كما كان عليه الصالة والسالم املثل األعلى يف القدوة واملثال واألسوة من 

  )124-123، الصفحات 1983حداد، ( الدءوب الذكر والتذكر والعبادة والقيام ويف العمل اجلاد

  :من أدلة جواز الترويح. 1- 2-16

فقال رسول اهللا " نافق حنظله يا رسول اهللا:" من حديث حنظله وفيه قال ما روي يف صحيح مسلم*  
يا رسول اهللا نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة حىت كأنا رأي :" قال" وما ذاك؟ :"عليه الصالة والسالم 

ا وعاجلنا معايشنا وحظوظنا ، األزواج واألوالد  العني، فإذا خرجنا من عندك عاسفنا أي اشتغلنا 
ويف ، تكونون عندي .والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما:" فقال رسول اهللا" ضيعات نسينا كثريًا وال

  .قاهلا ثالث مرات" الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

: لصالة والسالم قالأن الرسول عليه ا: ويف الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما*  
، وإن " ، وإن لزوجك عليك حقًا ، وإن لعينك عليك حقًا صم وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقًا

إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا : يا عبد اهللا بن عمرو: " ، ويف رواية مسلم"لزورك عليك حقًا 
كت، ال صام من صام األبد   ".  فعلت ذلك هجمت له العني و

ا كانت مع النيب عليه الصالة والسالم يف سفر قالت*   فسابقته :" وما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أ
حممد ( .رواه أبو داود"  هذه بتلك: " فسبقته على رجلي، فلما محلت اللحم، سابقته فسبقين، فقال

   )8، صفحة 1998خطاب، 
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 الشعوب أو ةاحلكوم قبل من باهتمام الرياضة حتظ مل اإلنسانية للمجتمعات التارخيية العصور مر على
ا يعد مل بالرياضة فاالهتمام .احلاضر الوقت يف حاصل هو كما عام بشكل ً  الناس من فئة على مقصور

ا، كاملتفوقني ً  املتعددة الرياضي الرتويح برامج عرب للجميع متاحة الرياضي النشاط ممارسة أصبحت بل رياضي



 أنواع كأحد الرياضي، والرتويح .للجميع الرياضة بربامج يعرف ما تشمل واليت ، الرمسية وغري الرمسية
ا أصبح الرتوحيية، األنشطة ً تمعات كل يف واالجتماعي الرتبوي النظام من جزء  يف احليوي لدوره وذلك ا

 الشامل االرتقاء إىل تؤدي واليت اخل،… واالجتماعية والنفسية والصحية البدنية الفوائد من العديد حتقيق
تمع األنشطة  ملمارسة للجميع الفرصة إتاحة مبدأ خالل من وذلك أفراده، وإنتاجية فاعلية وزيادة با
  .)121، صفحة 2000ماهر، ( وقدراته ميوله حسب كل الرياضية

 إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول إىل
املستويات العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط 

إىل حتسني عمل كفاءة للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة  يتحقق
وبذلك فقد أصبح النشاط البدين . املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب أجهزة اجلسم

ا مضيعة للوقت و االستمتاع بأوقات الفراغ  الرياضي الرتوحيي وسيلة عالجية ناجحة و هادفة أكثر من كو
،و يوفر النشاط الرياضي الرتوحيي مثله مثل باقي األنشطة الرتوحيية فرصا كبرية  )2009مصطفى خلف، (

لتنمية شخصية الفرد بشكل يتصف بالتكامل والشمول، حيث يندمج الفرد من خالل هذه األنشطة 
الرياضية مع اجلماعات والفرق اليت متده بالصداقة و األلفة االجتماعية و جتعله يتقبل معايري جمتمعه و 

تمع ي والفرق اليت متده بالصداقة و األلفة االجتماعية .تطبع على قيمه و يدرك دوره و مكانته داخل هذا ا
تمع إبراهيم رمحة، (  .و جتعله يتقبل معايري جمتمعه و يتطبع على قيمه و يدرك دوره و مكانته داخل هذا ا

   )9، صفحة 1998

ا قبل  من تلقاء نفسه نشاط يقوم به الفردى الباحث أنه وير  بغرض حتقيق السعادة الشخصية اليت يشعر 
وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية ، وهي مسات يف حاجة كبرية إىل تنميتها وتعزيزها  أثناء أو بعد املمارسة
يف برامج الرتويح ملا يتميز به من أمهية   ويعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية .لدى التلميذ املراهق

كربى يف املتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي البدنية 
 .والعقلية واالجتماعية
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 : يلي ما الرياضي الرتويح ا يتميز اليت اخلصائص أهم من

 والتجهيزات املنشآت توفري خالل من للجميع املشاركة فرصة إتاحة :الحركي للنشاط الفرص تهيئة -
 . املناسبة الربامج وإعداد الالزمة



 .الشخصية وتطوير الرتبوية واالجتاهات والقيم املهارات تنمية يف يسهم وبناء هادف نشاط :الهادفية-

 . املشاهدة على االقتصار وعدم النشاط ممارسة :االيجابية -

  املهاري املستوى أو اجلنس أو العمرية املراحل عن النظر بغض املشاركة يف احلق فرد لكل :المساواة -

 .املختلفة الرياضات من مستوى أو نوع أي اختيار :االختيار حرية -

 .الفرد وإرادة برغبة  ذايت بدافع تتم النشاط يف املشاركة :الدافعية -

 ورغبات حاجات مع تتفق لكي خمتلفة مستويات يف التنافسية وغري التنافسية األنشطة تتوفر :التنوع -
  .األفراد وميول

 احلركة كأمراض بنقص املرتبطة العصرية األمراض من الوقاية على املمارسني يساعد :والتأهيل الوقاية -
 يف عال بشكل ويساعد اخل،...واالجتماعية النفسية األمراض وبعض والبدانة، الدموية، والدورة القلب
 .واملعاقني واملصابني املرضى تأهيل

 مما ،هانتاجيت وزيادة الفرد صحة وتطوير وتنمية السعادة حتقيق إىل تؤدي اإلجيابية املشاركة :التفاؤل -
 . املمارس لدى التفاؤل روح يبعث

 عملية عليها ترتكز اليت األساسية القاعدة الرياضي الرتويح نشاطات تعترب : الموهوبين عن الكشف  -
 .والرياضات األلعاب خمتلف يف ة املتميز القدرات وأصحاب املوهوبني عن الكشف

 مجيع لدى املتزايدة الفراغ أوقات الستثمار مثلى وسيلة الرياضي الرتويح يعترب :الفراغ وقت استثمار -
تمع أفراد  للمستويات الرياضية األنشطة عن خصائصه يف خيتلف الرياضي والرتويح .ا

  )38، 37، صفحة 2004شتا السيد، ( احملرتفني وأشباه احملرتفني كرياضات العليا،
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 التقين التقدم فرضه ما ملقاومة وذلك واحلركة للنشاط األفراد حلاجة تلبيته يف الرياضي الرتويح أمهية تكمن
 األمراض يف زيادة من احلديثة املدنية احلياة طابع فرضه وما الفراغ، أوقات يف وزيادة احلركة يف قلة من

 وهشاشة الدموية واألوعية القلب وأمراض واإلحباط والقلق النفسية والضغوط العصيب كالتوتر العصرية



ا.ذلك وغري … العظام ً  العاملي االهتمام مؤكدة الدولية اجلهود تكاتفت فقد الرياضي، الرتويح ألمهية ونظر
ال ذا  م، 1975عام  يف للجميع للرياضة األوريب امليثاق إصدار االهتمام هذا عن جتسد وقد .ا

 للجميع للرياضة الدويل االحتاد  وتكوين م، 1978  عام يف والرياضة البدنية للرتبية الدويل امليثاق وصدور
 إنشاء إىل باإلضافة .م 1992  م عا يف للجميع للرياضة العريب االحتاد وتأسيس م،1982  عام يف

 والعسكرية املدنية احلكومية القطاعات من كثري يف مراكز أندية، احتادات،  الرياضية اهليئات من العديد
 الفرد على اإلجيايب التأثري يف أيضا تكمن الرياضي الرتويح أمهية أن كما .األهلية القطاعات وكذلك
 األهداف على الضوء إلقاء خالل من أكثر األمهية وتتضح عدة، جوانب من املختلفة ألنشطته املمارس

 بتحديد )م 1997(احلمامحي قام فقد .لرياضي ا الرتويح برامج خالل من حتقيقها إىل نسعى اليت
 والنفسية، والرتبوية،  املهارية ،و  والبدنية، الصحية، األهداف لتشمل األهداف  تلك وتصنيف

 تلك ألهم توضيح يلي وفيما  ،)23، صفحة 2013سالمة، ( واالقتصادية والثقافية، واالجتماعية،
  :األهداف

الوقاية ،ة العادات الصحية املرغوبةتنمي ،ر احلالة الصحية للفرد بوجه عامتطوي :الصحية األهداف -
زيادة مناعة اجلسم الطبيعية ومقاومته ،  والتقليل من فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

احلد من اآلثار السلبية للتوتر النفسي و القلق والتوتر ،و  احملافظة على الوزن املناسب للجسم،لألمراض 
  العصيب    

احملافظة على احلالة البدنية اجليدة ،نشاط اجلسم وحيويته  جتديد ،تنمية اللياقة البدنية  :البدنية األهداف -
، رتخاء العضلي العصيب االس، تصحيح بعض احنرافات القوام والوقاية منها ، االحتفاظ بالقوام الرشيق-
   .مقاومة الضعف البدين يف سن الشيخوخةو 

تنمية املهارات ،  املختلفة منذ الصغر الرياضاتتعليم املهارات احلركية لأللعاب و  :المهارية األهداف -
االرتقاء مبستوى املتميزين ،تعليم كيفية آداء التمرينات البدنية احلديثة ،كالتمرينات اهلوائية ، احلركية للفرد

    تعليم األنشطة اليت تتميز ممارستها بطابع االستمرارية على مدى احلياة ،و  رياضيا

االرتقاء ،ستثمار أوقات الفراغ اجيابيا ا ،تنمية الشخصية املتكاملة للفرد تشكيل و   :التربوية األهداف -
التعود على احرتام ،و  التفوق على الذات، تنمية وتعزيز الثقة بالنفس،تنمية قوة اإلرادة ، مبستوى الفرد 
   )103، 102، صفحة 1999أبو منرة، ( مواعيد املمارسة



إشباع الدافع للمنافسة ، نشاط احلركيتنمية الرغبة واستثارة الدافعية حنو ممارسة ال :النفسية األهداف -
التعبري عن ، إشباع الدافع للمغامرة،إشباع امليل للحركة أو اللعب ،ادة والرتويح عن النفس حتقيق السع،

   احلد من التوترات العصبية والضغوط النفسية  والذات وتفريغ االنفعاالت املكبوتة  

 إشباع احلاجات لاللتقاء باآلخرين من ذوي امليول واالهتمامات املشرتكة :االجتماعية األهداف -
ممارسة احلياة االجتماعية ،تشكيل وتنمية السلوك السوي  ،ى ظاهرة العزلة االجتماعية التغلب عل،

يئة الفرصة ملمارسة العمل اجلماعي واختاذ ،و تنمية مهارات  التواصل بني األفراد واجلماعات  ،الدميقراطية 
  القرارات اجلماعية 

تشكيل ، تزويد الفرد بالعديد من أنواع املعرفة املرتبطة مبجال الرياضة للجميع :الثقافية األهداف -
على العديد من مناشط أوقات الفراغ وطرق  التعرف، اجتاهات اجيابية لدى األفراد حنو ممارسة الرياضة

تمع ، تنظيمها إدراك الفرد لقدرات وحاجات ،التعرف على األلعاب اجلماعية يف الرتاث الثقايف يف ا
 التعرف على عوامل األمن والسالمة املرتبطة بطبيعة النشاط املمارس،و اجلسم للحركة 

زيادة اإلنتاج ، زيادة الكفاءة اإلنتاجية للفرد ،للعملزيادة الرغبة والتحفيز  :االقتصادية األهداف -
 جلميع الرياضي الرتويح أمهية السابقة األهداف من يتضح،التقليل من النفاقات العالجية ،القومي للدولة

تمع، أفراد ا األمنية قطاعاتال  ملنسويب أكثر األمهية ولكن تبدو ا ً  يف االستمرارية إىل املاسة حلاجتهم نظر
 باألنشطة االهتمام جيب ولذلك .السنية املرحلة أو العمل طبيعة عن النظر بغض الرياضية، األنشطة ممارسة

  )81، صفحة 1987وزرماس احلياوي ، ( احلياة مدى الفرد ميارسها أن ميكن اليت الرياضية

يكسب الفرد عامة و املراهق خاصة خربات تساعد على التمتع باحلياة  ويرى الباحث أن الرتويح الرياضي
و التخلص من عقدة الشعور بالنقص و اإلحباط، و يتعدى أثر ممارسة املهارات الرتوحيية إىل االستمتاع 
بوقت الفراغ يف تنمية الثقة بالنفس و االعتماد على ذات الروح الرياضية و العمل و الصداقات اليت خترج 

تمع و بالتايل تبعده عن كل سلوك عنيف و غري ال فرد أو املراهق من عزلته وتدجمه بشكل جيد يف ا
  أخالقي

   :الترويح في المدارس الثانوية بالجزائر -.2-18

إن الرتويح حاجة إنسانية أساسية وضرورة لصاحل اجلميع، إذ تقوم إىل املدرسة اجلزائرية بتوفري اخلربات 
الرتوحيية ألبنائها يف نطاق الربنامج الرتوحيي، حيث يدرب التلميذ كيف يقضي وقته احلر، وكيف يستثمر 



ا الوقت يف نشاط بناء، ومسئولية املدرسة بالنسبة هلذا النوع من الرتب ية تسري جنبا إىل جنب مع مسؤوليا
  .الشاملة عن تربية التلميذ

وقد تطورت املدرسة يف جمتمعنا متأثرة بالفلسفة التكاملية اليت دعت إىل االهتمام بالطالب ككل مع رعايته 
فضل من مجيع نواحيه العقلية واجلسمية واخللقية والروحية، وإعداده ملواجهة احلياة حيث تعترب املدرسة من أ

م احلرة، حيث تتوفر واإلمكانيات املادية   املؤسسات إعدادًا لتمكني التالميذ من حسن قضاء أوقا
وتستطيع املدارس يف أن تقدم للتالميذ الكثري من النشاط الرتوحيي املنظم خالل اليوم  .كاألدوات واألجهزة

  :الدراسي وذلك لعدة أسباب أمهها

 . متتعها مبكانة حمرتمة بني الناس -
م، : وجود املختصني فيها من معلمني للرتبية البدنية الذين ميكنهم إبراز - ميول، الطالب ورغبا

م مث استثمارها  .وقدرا
 .  توفر اإلمكانات املادية وغري املادية من املباين واألدوات  -
م املهارات  - م وإكسا   .تتبع وسائل تربوية متنوعة لتنشئة الطالب وتشكيل شخصيا

صائص املرحلة الثانوية، وما يظهر فيها من دالئل قوية على حب اجلماعة والرغبة يف احلياة ووفقًا خل
االجتماعية، وامليل إىل املغامرة والتنافس، حيث تتميز تلك املرحلة بيقظة عقلية، مييل الطالب يف تلك 

ا ت ،  املرحلة إىل االشرتاك يف الرحالت، ومحالت اخلدمة العامة كحمالت النظافة أل شعره أنه أصبح نافعًا
إبراهيم مروان، ( .كما مييل إىل دراسة الطبيعة وزيارة املعارض واحلدائق العامة وتربية الطيور واألمساك

  )122، صفحة 2001

الشباب يف تلك املرحلة يرغبون يف ممارسة الرياضة العنيفة، ومن أنواع النشاط الرتوحيي املفيد يف تلك  وجند
املرحلة، الرتويح االجتماعي كاحلفالت واملآدب، ولدى الفتيات يكون الرسم واألشغال، ونشاط اهلوايات، 

  )296، صفحة 2001اين عبد السالم، (  باإلضافة إىل قراءة القصص املثرية واخليالية

يئ ويرى الباحث أن  ا تعمل على تنمية اللياقة البدنية و القيمة يف األنشطة الرتوحيية املدرسية تتمثل يف أ
ة الفرص للحفاظ على التوازن النفسي،وتعلم القيم االجتماعية ،وتوفر الفرص للخربات الثقافية واإلبتكاري

ال لتكوين صداقات جديدة  يئ ا ا    ،وكذالك فإ

  



  :األنشطة الترويحية بالمدارس الثانوية. 1- 2-18

معظم املدارس يف عاملنا اإلسالمي والعريب يف الوقت احلاضر تنتهج منهج املدرسة التقليدية، واليت من  إن 
ا إمهال وقت الفراغ لدى الطالب وعدم استغالله مع اعتماد املنهج على الناحية النظرية والتلقني  أهم مسا

  .واحلفظ وإمهال النشاط

سة هي اللبنة الثانية بعد األسرة يف الرتبية، ورسالتها اخلرية تكون ويف الوقت ذاته فإنه من املعلوم أن املدر 
مكمالً لرسالة األسرة يف إصالح النشء وسالمة تربيتهم، لذلك تظهر احلاجة إىل جتديد اخلطاب املدرسي، 
واملنهج؛ ليكون قائمًا على املزج بني جدية الدرس، وحيوية النشاط كي يكون النشاط الرتوحيي املدرسي 

، ومن هنا تتبني احلاجة إىل تنظيم الرتويح املدرسي كي حنصل على األهداف إن تاجًا جديًا مثمرًا ومفيدًا
  :املرجوة منه ومن تلك األهداف

 . يئة اجلو املناسب لتفتيح عقول الطالب وتوجيهها للتفكري البناء والناقد -
 .ةتنمية روح اجلماعة والتعاون بني الطالب مع غرس األخالق احلميد  -
م  - م، مع تنمية مهارا  .اكتشاف وصقل مواهب الطالب وإشباع هوايا
م اللياقة البدنية املناسبة  -  .  غرس العادات الصحية السليمة يف نفوس الطالب مع إكسا
 .تكوين العالقات االجتماعية السليمة  -
   )8، صفحة 1998حممد خطاب، ( .شغل أوقات الفراغ مبا يعود بالفائدة على الطالب  -

م احلرة،  و ا يف أوقا ال الرتوحيي، فاهتمت بطال لقد اهتمت املدرسة الثانوية بوظيفتها الرتبوية يف ا
  :وعنيت برتبيتهم عن طريق فاعليتهم، كما وفرت هلم األنشطة الرتوحيية املختلفة، واليت منها

   :األنشطة الرياضية. 1-1- 2-18

اهتمت املدرسة بتوفري األدوات واملالعب والقاعات الرياضية حبيث شجعت الطلبة على تكوين فرق رياضية 
خمتلفة يف كل صف مع تقسيم املدرسة نفسها إىل مراحل لتساهم يف الفعاليات واملسابقات املختلفة، حبيث 

واملخاطرة، وتزداد الرغبة يف األلعاب توافق طبيعة التلميذ املراهق يف تلك املرحلة، حيث مييل إىل االكتشاف 
رغم حاجة الطالب إىل تلك األنشطة إال أن هناك  أنهولكن جتدر اإلشارة هنا إىل  .اجلماعية املنظمة 

بعض املدارس تفتقر إىل مقومات تلك األنشطة،نتيجة للكثافة الطالبية؛ وحاجة املدرسة إىل غرف صفية، 
  .طة رياضيةيف حني أن ذلك ال حيول دون وجود أنش



 :أمهية النشاطات الرياضية واالجتماعية يف استثمار وقت الفراغ -
 تنمية الكثري من السمات والقدرات االجيابية لدى املراهق  -
 حتقيق التوافق النفسي والصحة النفسية للمراهقني -
 توجيه طاقات املراهقني بالعمل املثمر واملنتج  -
 اعيةمحاية املراهق من األمراض النفسية االجتم  -
 ختفيف حدة التوتر لدى املراهقني الناشئني عن تعقد احلياة املعاصرة -
 تدعيم الصدقات بني املراهقني باألنشطة الرياضية واالجتماعية  -
ا          -  التعبري عن الذات وإثبا
 محاية املراهقني من كل أنواع االحنراف  -
 ية هلا أثر على منو املراهقني وصحتهمإن األنشطة الرياضية واألنشطة االجتماعية تعد وسائل تربو   -
 مساعدة املراهقني على حتمل الضغوط النفسية والشدائد  -
إشباع احلاجات النفسية لدى املراهقني واليت تتمثل باحلاجة لألمن واحلاجة للحب واحلاجة  -

 للتقدير واالحرتام واحلاجة لالنتماء           
 لنواحي السلوك االجتماعي املقبول اكتساب املراهقني  -
، 2008صاحل حسن، ( غرس الروح اجلماعية لدي املراهقني والتعود على الصرب والتسامح  -

  )269صفحة 

  :المدرسة للتالميذ أثناء وقت فراغهم إمكاناتتوفير . 1-2- 2-18

معينة أثناء اليوم الدراسي بدون دراسة وتقدم بعض املدارس برامج تروحيية  يقضي معظم التالميذ أوقاتا
،وهناك ضرورة لتوفري أجهزة اللعب يف الفرتات الوجيزة بني احلصص الدراسية أما أثناء العطالت الدراسية 

ختدمه  وبعد انتهاء اليوم الدراسي فإن على إدارة املدرسة أن تفتح األبواب مراكز للنشاط للمجتمع الذي
   )214، صفحة 2001اين عبد السالم، ( املدرسة

  :دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في عملية الترويح. 2- 2-18

ثل أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف املدرسة الثانوية دور الرائد يف ميدان الرتويح، فهو الذي يثري محاس مي 
ا؛ مما يعطي النشاط قوة، وعلى ذلك عليه أن يتأكد من توفر األدوات الالزمة واملكان املناسب  طال

لى تقليل اخلالفات اليت تنشأ؛ للنشاط الذي يرغب فيه الطالب، وعليه تنظيم الربامج بشكل يعمل ع
نتيجة تعارض الرغبات، وعند تصميم الربامج على املعلم أن يأخذ يف اعتباره العوامل اليت تسهل للطالب 



م وأخالقهم، وعلى ذلك فإنه جيب أن يتميز  طريق التعبري عن أنفسهم واليت تعمل على تنمية شخصيا
 ،الصفات الشخصية: يف اآلخرين، من أمههابصفات معينة متكنه من إحداث التأثري النفسي 

  .احلماس،الصحة اجلسمية ،الذكاء وحدة الذهن ،األخالق ،بعد النظر ،املعرفة العلمية واملهارة املهنية 

  :خالصةال

تمع البشري، حيث يعد الرتويح عن  كان هذا الفصل أداة فعالة لتحليل املفهوم املركزي للرتويح وعالقته با
رغبات الفطرية املوجودة يف أعماق كل إنسان ويبدأ امليل إىل الرتويح والرتفيه عن النفس النفس إحدى ال

منذ الصغر ويزداد هذا امليل عند مرحليت املراهقة والشباب وميتد بعد ذلك ولكن بصورة أضعف بامتداد 
  .ةعمر اإلنسان ولذلك فالرتويح عن النفس ضرورة فطرية إنسانية وحاجة نفسية وعقلية وجسمي

وتنبع أمهية الرتويح عن النفس من أنه يساعد يف جتديد النشاط وتقوية اإلرادة وتنمية الروح املعنوية وتنشيط 
العقل، إال أن املراهق منذ مرحلة اإلعداد والبناء للمستقبل وتأكيد الذات يواجه يف سبيل حتقيق ذلك 

رتويح الذي ميثل عامال مساعدا من عديد من املشاكل واألزمات والصعوبات ولذلك فهو حيتاج إىل لل
  .عوامل بناء العقل والروح واجلسم وهي أبعاد اإلنسان الرئيسية

وما ميكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه حول النشاط الرتوحيي الرياضي يتمثل يف فائدته اليت تعود 
ظمة ومستمرة فهو يساهم يف على األفراد فهو يعترب وسيلة تربوية وعالجية إذا ما مت استغالهلا بصفة منت

تكوين شخصية األفراد من مجيع اجلوانب اجلانب الصحي اجلانب النفسي اجلانب األخالقي واالجتماعي 
  وبالتايل تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي و النظرة املتفائلة للحياة 

حتقيقه هو تعليم األفراد االشرتاك بفعالية يف جمال وقد أوضح العلماء أن اهلدف األساسي الذي جيب 
الرتويح واستغالل أوقات الفراغ والذي جيين من خالله الفرد فوائد جسيمة واجتماعية وتربوية، هذه القيمة 
للرتويح تفتح لنا إمكانية دراسة الرتويح على مستوى واسع وهو ما تطرقنا إليه بنوع من التفصيل يف هذا 

 .الفصل

 

  



  
  الثالث فصللا

  ـــراهقةالم
 

 

 

 

  



  :تمهيد -

 واملعرفية اجلسدية تقريبا النمائية املظاهر كل يف والتغري النمو بسرعة تتميز احلياة مراحل من مرحلة املراهقة
 سن بني املمتدة السنوات تغطي الفرتة هذه فإن. الباحثني معظم تقدير وحسب واالجتماعية واالنفعالية

 مبثابة فهي ،وبالتايل الرشد نضج إىل الطفولة نضج عدم من خالهلا الفرد ينتقل حيث العمر من20و12
  املرحلتني هاتني بني الواصل اجلسر

 التباين من قدر على تأيت النتائج أن ،إال اجلميع لدى عامة للمراهقة الرئيسية التغريات أن من الرغم فعلى
 خالل من تتشكل املراهقة ملرحلة واالجتماعية واملعرفية البيولوجية للتغريات السيكولوجية اآلثار ألن ،وذلك

 والقلق اإلثارة من فرتة اآلباء و للمراهقني بالنسبة املرحلة هذه جيعل ،مما التغريات هذه فيها حتدث اليت البيئة
 و العلمية باحلقائق واإلملام املعرفة اكتساب ضرورة يقتضي مما واالرتباك االكتشاف و واملشاكل والسعادة

 التنشئة عملية يف واخلطأ احملاولة أسلوب إىل جوءلال أو االرجتال من ،بدال الصلة ذات الرتبوية املمارسات
 النمو مالمح إرساء يف وألمهيتها ، املرحلة هذه ا تتسم اليت للحساسية نظرا ،وذلك للمراهقني االجتماعية

 .الالحقة الرشد ملراحل السوي

 لنا يتسىن حىت،وخصائصها ومشاكلها املراهقة أنواع ملختلف التطرق الفصل هذا يف ارتأينا املنظور هذا ومن
 . املوضوع جوانب جبميع اإلملام

  : المراهقة مفهوم.3-1

 النضج مرحلة من االقرتاب وتعين Adolescereالفعل من مشتقة التينية كلمة  Adolescenceاملراهقة
 وتعين)3 صفحة ،Hamdani، 1988( الرشد مرحلة وبداية املتأخرة الطفولة اية بني اليت الفرتة وهي
تمعات كل يف املراهقة وتعترب الرشد حنو النمو  نضج إل الطفولة نضج عدم من والتحول النمو من فرتة ا
ذا للمستقبل إعداد وفرتة الرشد ا املعىن و  والرشد الطفولة مرحليت بني الواصل اجلسر مبثابة تعترب فإ

 مرحلة وهي  جمتمعهم يف الكبار مسؤوليات ويتحملون منوهم يكتمل أن قبل عبوره من لألفراد البد ،والذي
 هي وكذلك الرفاق ومجاعة واألسرة الذات يف التغريات مع التكيف تتطلب اليت ،و املثرية التحديات من

 ،2009 شرمي،( واالرتباك واالكتشاف واملشاكل والسعادة والقلق اإلثارة من فرتة واملراهقني اآلباء بالنسبة
  )21 صفحة

 



  :لفظـا المراهقة.1- 3-1

ما مبعىن الفتاة راهقت و الفىت راهق قولنا و النمو معناها  هذا بغري اللغوي االشتقاق و مستطردا منو منيا أ
ا أحيانا تنعت و الرشد باكتمال تنتهي و بالبلوغ تبدأ اليت الفرتة تعين ذا فاملراهقة املعىن،  مرحلة بأ
 ووجدانية عرفية،م بيولوجية، عملية إذن فاملراهقة الرجولة، مسات و الطفولة خصائص بني جتمع انتقالية

 االجتماعية للمعايري تبعا تتقلص أو الزمين مداها يف متتد املراهقة أن إذ متطورة دينامكية تربوية، اجتماعية،
  )170 صفحة ،1999 اجلسماين،( .املراهق أرجائها يف حييا اليت احلضارية املقاييس و

 منه قربت أي رهقا الشيء راهقت و االحتالم قارب أي الغالم فراهق االقرتان اللغوي األصل يف تعين و
  .)157 صفحة ،1991 ميخائيل،(

  :اصطالحا المراهقة .2- 3-1

ا أي الرشد، و املتأخرة الطفولة بني الواقعة احلياة فرتة تعين    مرحلة هي و الرشد مسات من تأخذ أ
 عادة به يقصد عام مصطلح املراهقة بقوله"دوبيس موريس" عرفها و )1 صفحة ،1995 زهران،( .انتقايل
 .Debesse, 1991, p) والرش الطفولة بني ما حتدث اليت والسيكولوجية اجلسدية التحوالت جمموعة

 على اجتماعية و بيولوجية طبيعة ذات مرحلة املراهقة مرحلة أن)1989"( قشقوش إبراهيم"ويرى (89
 التغريات هذه مع ،ويتواكب والبنات األوالد ،عند بيولوجية تغريات حبدوث بدايتها تتميز ،إذ السواء

 حممود وجيه إبراهيم يشري و  )145 صفحة ،2003 الدسوقي،( معينة اجتماعية تضمينات وتصاحبها
ا املراهقة إىل) 1981(  يعرتي ،وفيها الرشد وسن اجلنسي البلوغ بني ،وتقع الطفولة تلي اليت الفرتة بأ

 والعقلي اجلسمي منوه جوانب مجيع يف شديدة واضطرابات أساسية تغريات-الفتاة أو الفىت– الفرد
 توجيهات أو منطلقات ثالثة إىلCobb كوب تشري و )15 صفحة ،1981 وجيه، إبراهيم( واالنفعايل

 هذه من أيا أن وترى االجتماعي والتعريف السيكولوجي والتعريف البيولوجي التعريف وهي املراهقة لتعريف
   للمراهقة جيدا معىن يعطي الذي هو معا تتضافر ،وإمنا ذاته وحبد لوحده كاف غري التعريفات

 إىل األطفال حتول اليت للبلوغ واجلسدية البيولوجية التغريات يتضمن: للمراهقة البيولوجي التعريف-
 إليها ينتمون اليت الثقافة بغض املراهقني كافة لدى حتدث التغريات وهذه وجنسيا جسديا ناضجني راشدين

 إلفرازات نتيجة التغريات هذه وحتدث املراهقة مرحلة يف عامة تعترب اليت الوحيدة التغريات فهي الواقع ويف
 إحداث إىل ،وتؤدي خمتلفة ةزمني لسرعات وفقا حتدث ،واليت القوية اهلرمونية اإلفرازات  من متنوعة جمموعة

  اجلسد ونسب والوزن الطول يف واإلناث الذكور بني اجلسدية قاتالفرو 



 اإلحساس لتحقيق املراهقني لدى مستقرة هوية تشكيل أمهية على يركز :للمراهقة السيكولوجي التعريف
 الطفولة جتسري من املراهقني ميكن واألدوار،مما اخلربات يف العديدة التغريات حدود يفوق حنو على بالذات

ا اليت  املراهقني من أكثر نضجا واآلخرون الوالدان ويتوقع فيه الدخول عليهم الذي بالرشد سيغادرو
م بالتخطيط البدء منهم ويتوقعون   باملسؤولية اإلحساس من ،ومزيدا ألنفسهم والتفكري حليا

تمع يف مواقعهم تتضمن مبصطلحات األفراد االجتماع علماء يعرف : للمراهقة االجتماعي التعريف-  ا
 ال كأفراد املراهقون يظهر اجتماعية نظر وجهة فمن الذاتية فاعليتهم مدى بعيد حد إىل يعكس ،مبا

 إىل بأطفال،ينظر ليسوا فهم وهلذا متاما اعتماديني وغري راشدين غري فهم بالتايل الذايت باالكتفاء يتمتعون
ا على املراهقة مرحلة  الشرعية باحلماية املتعلقة العمرية احلدود تضع بتشريعات ايتها تتحدد انتقالية فرتة أ

  )24 صفحة ،2009 شرمي،( راشدين بعد يصبحوا مل الذين ألولئك

  :والبلوغ المراهقة بين الفرق.3-2

 فيزيولوجيال النفس علماء وحيدد اجلنسية الوظيفة نضج حيث من للمراهقة العضوي اجلانب يعين البلوغ إن
ا ،وحتدد أثناءها ،ويستمر املراهقة تسبق اليت الفيزيولوجي النمو مراحل من مرحلة بأنه ،البلوغ  وفيها نشأ
 أنه ذلك معىن و )192 صفحة ،1992 منسي،( جنسي كائن إىل جنسي ال كائن من الفرد يتحول
 قادرا الفرد يصبح ،وفيها جديدة جنسية معامل واكتساب التناسلية الغدد نضج أنه على البلوغ تعريف ميكن
 البلوغ إىل ينظر سبق ما ضوء على و ،)15 صفحة ،2004 ،.ن عصام( ساللته واستمرار نوعه على

 ،1999 راتب،( النضج مراحل مجلة من األوىل اخلطوة مبثابة ،وهو هلا مرادفا وليس املراهقة من كجزء
  )131 صفحة

  :النمو لمراحل األساسية المالمح.3-3

 العضوي النمو هذا ويعترب والفسيولوجي اجلسمي النمو يف تغيري مرحلة شيء كل وقبل أوال املراهقة تعترب
  .اخل...والعقلي واالجتماعي االنفعايل النضج عليه يقوم الذي األساس هو

  :النمو

 وبدء استمراره ومدى النضج اكتمال هي واحدة غاية إىل دف تغريات من سلسلة أنه بالنمو نعين
 تطوره يف ويسفر أخرى إثر خطوة يتطور عشوائيا،بل حيدث فجأة،وال حيدث ال املعىن ذا احنداره،فالنمو

  :يلي فيما نلخصهما رئيسيان مظهران وللنمو. عامة صفات عن هذا



  :التكويني النمو-

 ككل ينمو فالفرد وارتفاعه وعرضه طوله لنمو نتيجة والتكوين واحلجم والوزن الشكل يف الفرد منو به ونعين
  .املختلفة أعضائه لنمو تبعا داخليا وينمو العام اخلارجي مظهره يف

  :الوظيفي النمو-

 يشمل وبذلك.بيئته نطاق واتساع الفرد تطور لتساير واالجتماعية والعقلية اجلسمية الوظائف منو به ونعين
  .اجتماعية طبيعية،نفسية فيزيولوجية كيميائية تغريات على الرئيسني مبظهريه النمو

  :النمو مطالب.3-4

 اليت خرباته نضجه،وتطور ملستويات ،وفقا لرغباته وإشباع حلاجاته الفرد حتقيق مدى النمو مطالب تبني
 الفرد منو مراحل من تناسبه اليت املرحلة يف النمو مطالب من مطلب كل يظهر ،ولذا سنه مع تتناسب
 اليت القيم عن ينتج وبعضها للمجتمع الثقافية الضغوط آثار أو عضوي لنمو نتيجة املطالب هذه ،وتظهر
  .طموحه مستوى ومن الفرد ا يعيش

 أسسها يف النمو مطالب ،وتعتمد بعض بعضها مع الثالثة املطالب تفاعل عن النمو مطالب تنتج وبذلك
 اجلسمي للنمو نتيجة املطالب هذه تنتج ،وبذلك اجلماعة ومعايري يقود إطار يف الفرد منو حرية على العلمية

  )29 صفحة ،2003 أمحد، جمدي( .القائمة البيئة إطار يف االجتماعي العضوي،والنفسي

 :المراهقة فترة تحديد.3-5
ا على مبدئيا واتفقوا تنتهي ومىت تبدأ ومىت املراهقة فرتة حتديد يف الباحثون اختلف لقد  بني الواقعة الفرتة أ

ا يقول من ،وهناك اجلسمي والنضج اجلنسي البلوغ  سنة12 بني حيصرها والبعض سنة21 إىل10 من بأ
  :هي مراحل ثالث إىل تقسيمها إىل ووصلوا سنة21و
 :المبكرة المراهقة.1- 3-5

ا الباحثون عليها اتفق واليت  عالمات وبداية طفلال سلوك بتناقص تتميز سنة14و سنة12 بني ترتاوح أ
 عديدة تغريات حتدث املرحلة هذه بداية ،ففي واألنثى الذكر عند وظائفها واكتمال الظهور يف النضج

 بوظائفها القيام يف اجلنسية الغدد تبدأ حيث اجلنسي اجلانب املرحلة هذه يف النمو مظاهر وأبرز للمراهق
  )25 صفحة ،1994 معوض، ميخائيل(



 :الوسطى المراهقة.2- 3-5

 مراحل قلب املرحلة هذه وتعترب واالستقاللية بالنضج املراهق بشعور تتميز سنة18 إىل سنة15 من متد
 إىل واالجتاه واهلدوء بالشعور املرحلة هذه تتميز ،كما هلا املميزة املظاهر خمتلف فيها تتضح حيث املراهقة

 هنا املراهق يتميز كما التوافق على القدرة وزيادة الوضوح عدم أو اختالفات من فيها ما بكل احلياة تقبل
 :كذلك جند املرحلة هذه مسات ومن اآلخرين مع متبادلة عالقات وإقامة العمل على وقدرة بطاقة

 وإقامة ميول على اآلخر باجلنس االهتمام، اآلخرين مساعدة إىل امليل، االجتماعية باملسؤولية الشعور
 )73 صفحة ،1995 زهران،( املراهق لدى وامليول االجتاهات ،وضوحعالقات

  :المتأخرة المراهقة.3- 3-5

 جهوده توحيد خالهلا من ويسعى املراهق فيها حياول فرتة وهي سنة21 إىل سنة18 من املرحلة هذه متتد
 مع ،والتوافق جمتمعه مع التكيف حياول كما شخصيته مكونات جمموع من متآلفة وحدة إقامة أجل من

 أجزاء وتوحيد التفاعل مرحلة تعترب املتأخرة، املراهقة أن إىل العلماء ،ويشري اجلديدة البيئية الظروف
 ،1993 عريفج،( مستقلة والقرارات واضحة األهداف أصبحت أن بعد بينها فيما والتناسق الشخصية

 )151 صفحة

  :المراهقة خصائص.3-6

 غريها عن معينة خصائص متيزها هامة مرحلة املراهقة أن على) م1980( هيرلوك إليزبت الباحثة ركزت
  :التايل النحو على ،وهي تليها واليت سبقتها اليت املراحل من

 حالية تأثريات هلا إذ األخرى باملراحل مقارنة أمهية أكثر فهي : اإلنسان حياة في هامة مرحلة المراهقة.-
ا إىل إضافة الفرد، حياة يف املدى طويلة وتأثريات ، السلوكات و االجتاهات على  التأثريات بني جتمع كو

  والنفسية اجلسمية

 خالل حتدث اليت اجلسمية ،فالتغريات أخرى مرحلة إىل املرور هو هنا االنتقال :انتقالية مرحلة المراهقة-
  التوافقية العمليات بكل ،وقيامه اجتاهاته تقييم إعادة إىل وتقوده الفرد سلوك يف تؤثر املراهقة سنوات

 نتيجة املراهقني جلميع حتدث أمور مخسة وجود إىل هيرلوك الباحثة تشري :تغيير مرحلة المراهقة.-
  :التالية للتغريات



ا تعتمد اليت االنفعالية زيادة -  أكرب بسرعة عادة حتدث اليت والنفسية اجلسمية التغريات معدل على شد
  ايتها من املراهقة بداية يف شدة أكثر اجلانب هذا يكون ،لذا الفرتة هذه خالل

 أنفسهم من متأكدين غري الصغار املراهقني جتعل اجلنسي النضج تصاحب اليت السريعة التغريات -
م ا اليت الغامضة للمعاملة نتيجة وميوهلم وقدرا    الكبار طرف من يتلقو

 املراهق يلعبها أن املتوقع االجتماعية واألدوار امليول يف تغريات من يصاحبها وما اجلسمية التغريات إن  -
   جديدة مشكلة ختلق

 حافة على وهم اآلن أمهية أقل يبدو كأطفال للمراهقني هاما كان فما القيم، يف كذلك تغيري حيدث -
  الرشد

 اليت باملسؤولية يصطدمون ما غالبا لكن االستقالل يريدون ،فهم املراهقني لدى متصارعة مشاعر وجود -
  والتوافق التأقلم إمكانية مدى عن ،ويتساءلون االستقالل هذا مع تتماشى

  :مها سببني إىل املراهقة مشكلة تعود : مشكلة تمثل المراهقة مرحلة -

م حل األطفال استطاع الطفولة خالل -  نتيجة و املدرسني، و الوالدين طريق عن األقل على جزئيا مشكال
م حل يستطيعوا مل املراهقني من كثريا فإن لكذل  بأنفسهم مشكال

 مساعدة رافضا حلها على قادر بأنه اعتقاده املشكالت،مع مع التكيف على املراهق قدرة عدم بسبب -
 واملعلمني الوالدين

 الذاتية باهلوية)م1964"(أريكسون" الباحث يسميه ما هذا :الهوية عن البحث تمثل المراهقة مرحلة.-
 إىل تشري اليت الكتب أو السيارات أو الشخصية األدوات أو املالبس يف الرموز املراهق استخدام يف وتتمثل
 انتباه جذب يف الطريقة ذه الوقت نفس يف يأمل أنه ،كما معني مستوى أو معني نادي أو مجاعة

  األقران مجاعة إىل بانتمائه متحفظ مستقل ،كفرد ليعرفوه إليه اآلخرين

 متيز اليت اجلادة االنفعاالت إىل املراهقني عند الواقعية عدم سبب يعود :الواقعية عدم مرحلة المرحلة.-
م يشعرون مث ،من وتوترا غضبا أكثر كانوا املراهقني طموحات زادت فكلما املرحلة هذه  يستطيعون ال أ

 واقعية أكثر بصورة يراها املراهق يبدأ واالجتماعية الشخصية اخلربات وزيادة مرور مع حتقيقها،لكن
  )330 صفحة ،1993 الطواب،(



 به يؤدي ال والسلوك امللبس أن املرحلة هذه خالل املراهق يكتشف :الرشد إلى مرور عتبة المراهقة.-
 الباحث ،ويرى الكبار مثل التجميل أدوات استخدام ،أو التدخني إىل أحيانا ،فيلجأ يرغبها اليت الصورة إىل

 مكتئب مستقل غري بأنه يتميز واملراهق عنيفة بانفعاالت متتاز املراهقة بأن)1978( فوسن نجيب
 )159 صفحة ،1992 القناوي،( وخجول

 ،وكذا الشخصية وجوانب مظاهر كافة يف النضج حنو املستمر الواضح بالنمو املراهقة مرحلة تتميز كما
 املعايري واكتساب االجتماعي والتطبيع ،االنفعايل ،العقلي ،اجلنسي اجلسمي النضج من كل حنو التقدم

 فيما القرارات واختاذ جديدة عالقات وتكوين املسؤولية وحتمل االجتماعي االجتماعية،االستقالل السلوكية
  )340 صفحة ،2004 ملحم،( ملستقبله والتخطيط ،الزواج، ،املهنة بالتعليم يتعلق

 املتمدرسني واملراهقني عموما املراهقني من للكثري بالنسبة حرجة فرتة املراهقة فرتة تبقى سبق ما خالل من
 السلوكات من جديدة أمناط مع التوافق إىل املراهق سعي نتيجة يأيت منطقي فاألمر ذلك خصوصا،ورغم

  االجتماعية خاصة
 :المراهقة في نظريات.3-7
 )هول ستانلي:(االستعادة نظرية. 1- 3-7

 منوه و تطوره ومراحل البشري اجلنس اختبارات وتطوره الشخصي منوه أثناء يعيد الفرد أن النظرية هذه ترى
 يف التارخيية اإلنسان مرحلة متثل وعنيفة حادة انتقال مرحلة املراهقة تعد ذلك ،مثال ملخص بشكل ،ولكن
  .احلضارة إىل لالنتقال احلروب

 )جيزل آرنولد( النضوج نظرية .2- 3-7
 للمراهقة نظر ، الوراثية العدة طريق عن وتتكيف وتكوينه،تتعدد الفرد ،لنمو شاملة فطرية عمليات النضج

 مث ، اجلنسي باملفهوم أوال املراهقة وحيدد ، والسلبية االجيابية الصفات بني السنوية التذبذبات جانب من
 )هول ستانلي عند للبحث العام بالسلوك تأثر وقد( والتطور النمو تسبب اليت الفطرية العمليات

  )النمساوي الطبيب(فرويد سيغموند نظرية. 3- 3-7
 ومن منه تأيت نشوة للطفل البلوغ قبل مبكرة فرتة يف تظهر والغريزة اجلنس-: باملراهقة فرويد آراء -

 .اخلارج

ال يفسح حبيث املراهق لدى حقه اجلنسي الدافع إعطاء إىل والتقدم احلضارة يغزو -  للجوانب ا
 .بالتطور النمو من األخرى



 .العقد عن بعيدا الفرد ينمو لكي اجلنسي التنفيس إعطاء مع واجب وحصرها ضبطها اجلنسية الغريزة -

تمع يف مقبوال عضوا الفرد يصبح -   .الصبياين سلوكه ليتوقف الوالدين سلطة من بنفسه يتحرر أن بعد ا

 )،بنيدكت ماليونسكي:(األنتروبيولوجية التأثيرات نظرية. 4- 3-7

 املراهق شخصية تقومي يف الثقايف العامل أمهية على ،وأكدوا أزمة املراهقة جعلوا لقد : قديما النظرة -
 أنكروا لذلك لديهم سلوكيا منطا ،فيصبح ليطبقه البلوغ سن بداية يف للصغار يعطي الكبار فسلوك
 .املراهق حياة يف واملرحلية الفطرية

 اإلنسان، حياة يف املرحلية دعم يف واالصطفاء االنتقاء عملية دعم حديث رأي ظهر :الحديثة النظرة -
تمع على إبقائها مع   .والتكوين النمو على والتقاليد والعادات الرفاق وجمموعة ، ا

 )ورث هلنك(التعلم نظرية. 5- 3-7

 ، الدراسات يف أوجه عدة وهلا املراحل بني بالتمييز تم ،ومل البيولوجيا نظريات وجه يف النظرية هذه وقفت
ا إال للبيولوجيا خمالفتها ورغم  أن على النظرية هذه آراء ترتكز ، بالعمر مستعينة بيولوجيا املراهقة تعرف أ

 اهتموا ،كذلك الولدين من والعقاب الثواب على يقوم تعلمه أسلوب ، يتعلمه أن جيب ما جيد ال املراهق
  )هلا باالنتساب يفتخر الناس من بفئة الذات دمج أي( اهلوية وإبراز الشخصية ،وحتقيق الذات بتطوير

   )لفين:(المجال نظرية. 6- 3-7

ال طول على يعتمد الفرد سلوك أن النظرية هذه ترى  احلياة جمال و.األرض هذه على الفرد ذلك حلياة ا
  )230-229 الصفحات ،2010 غباري،( ،املعرفة احلاجات ، فيه احمليطة البيئة اإلنسان، مقدرة

   :المراهقة أنواع. 3-8

تمع من ختتلف املراهقة أنواع ً  يفرض الذي الصارم ا  يف عنها املراهق، نشاط على واألغالل القيود من كثريا
تمع  .املختلفة والدوافع احلاجات إشباع وفرص والنشاط، العمل فرص للمراهق يتيح الذي احلر ا

  )139 صفحة ،2001 عيسوي،(

ا مستقلة ليست املراهقة مرحلة فإن كذلك  ، استقالالً  بذا  خربات من الطفل به مر مبا تتأثر هي وإمنا تامًا
 يف حيدث الذي اجلنسي النمو أن بالذكر وجدير. ومتصلة مستمرة عملية والنمو ، السابقة املرحلة يف



 أن على التجارب دلت ولكن للمراهقني، أزمات حدوث إىل بالضرورة يؤدي أن شأنه من ليس املراهقة
 األحباث دلت فقد املراهقة، أزمة حدوث عن املسئولة هي املراهق فيها يعيش اليت احلديثة االجتماعية النظم
ا اليت تمعات يف)  االجتماعية األنثروبولوجيا علماء من وهي(  M.MEAD مد مارجريت أجر  ا

تمع أن البدائية  الطفل بعده ينتقل تقليدي حفل يقام ظهوره اجلنسي،ومبجرد النضج بظهور يرحب هناك ا
ً  املراهق ويرتك مباشرة، الرجولة مرحلة إىل الطفولة مرحلة من  بالرجولة، سلوكه ويتسم يل الطفو وكالسل فورا

تمع إليه يعهد كما م، وسط باجللوس له ويسمح الرجال، مبسؤوليات - بساطة بكل - ا  مجاعا
ً  استقالالً  حيقق وبذلك ورعي، صيد من به يقومون فيما ويشاركهم ، اقتصاديا  هذا كل وفوق واجتماعيًا

ً  له يسمح  وبذلك. طبيعية بطريقة اجلنسي الدافع إشباع من يتمكن مث ومن األسرة، وتكوين بالزواج فورا
تمعات هذه من" املراهقة مرحلة" ختتفي  يف املراهق منها يقاسي اليت الصراعات من اخلالية البدائية، ا

تمعات تمعات يف الرجولة إىل الطفولة من فاالنتقال. املتحضرة ا  زهران،( .مباشر انتقال البدائية ا
  )225 صفحة ،1995

تمعات يف أما     حسب خمتلفة أشكاالً  تتخذ قد املراهقة أن عن البحوث أسفرت فقد املتحضرة ا
 للمراهقة خمتلفة أشكال فهناك ذلك وعلى املراهق، وسطها يف يعيش اليت والثقافية االجتماعية الظروف

  : منها

  : المتوافقة المراهقة.  1- 3-8

 االجتاهات تكامل و املتزن اإلشباع و االستقرار إىل امليل و النسيب اهلدوء و االعتدال : العامة سماتها *
 و األسرة و  الوالدين مع التوافق و ، احلادة االنفعالية التوترات و العنف من اخللو و العاطفي واالتزان
 و اخلياالت يف اإلسراف وعدم املراهق حياة يف اخلربات توافر و ، النفس عن الرضا و االجتماعي التوافق
  . الدينية الشكوك من املعاناة عدم و ، اليقظة أحالم

 املراهق رغبات احرتام و الفهم و باحلرية تتسم اليت السمحة األسرية املعاملة : فيها المؤثرة العوامل* 
 اخلاصة األمور يف التصرف حرية و الدين و األخالق ، حدود يف األخر باجلنس االختالط جو وتوفري

 الثقة من جو توفري و اهلوايات إشباع و اخلاصة شئونه يف األسرة تدخل عدم و النسيب واالستقالل
  به اعتزازمها و  والديه بتقدير املراهق شعور و مشكالته مناقشته يف املراهق و الوالدين بني والصراحة

 – االقتصادي املستوى ارتفاع و احلال يسر و ، أهله و مدرسيه و أصدقائه و أقرانه بتقدير وشعوره
 اجلسمي التكوين سالمة و ، الرياضي و االجتماعي بالنشاط الفراغ وقت شغل و  لألسرة االجتماعي

 واالستقامة  االستقرار و باألمن اإلحساس و التدين و الدراسي والنجاح األكادميي والتفوق العامة والصحة



 احلياة فرصة إتاحة و ، ممارستها و االجتماعية باملسئولية اإلحساس و النفسية الراحة و النفس عن الرضا و
 النواحي إعالء و ، رياضية بشخصيات التأثر و ، النفس على االعتماد و التصرف حرية و االستقاللية

 الصفحات ،1993 الطواب،( .الدينية و األدبية الثقافة و الرياضة إىل بالطاقة االنصراف و اجلنسية
323-324(  

  :  المنطوية االنسحابية المراهقة. 2- 3-8

 نقص و ، بالنقص الشعور و اخلجل و الرتدد و السلبية و العزلة و االكتئاب و االنطواء : العامة سماتها* 
االت  حول معظمها يدور اليت املذكرات كتابة و نطوائياإل النشاط أنواع على االقتصار و اخلارجية ا

 الثورة و االجتماعية النظم نفد و احلياة مشكالت و الذات حول املتمركز التفكري و  النقد و االتصاالت
 موضوعات حول تدور اليت اليقظة أحالم يف االستغراق و الدراسي النجاح حماولة و  الوالدين تربية على

 حبثا املتطرفة الدينية النزعة إىل االجتاه و الذاتية اجلنسية يف اإلسراف و ، املشبعة غري احلاجات و احلرمان
  . الذنب مشاعر من اخلالص و النفسية الراحة عن

 و التسلط منها اليت األسرية األخطاء و األسرة يف النفسي اجلو مناسبة عدم:  فيها المؤثرة العوامل* 
 حول األسرة قيم تركز و املراهق لشخصية إنكار من ذلك يصاحب ما و الزائدة احلماية و الوالدين سيطرة
 بوضع يتعلق فيما السيئ توجيههما و الوالدين وجهل املراهق قلق و األسرة قلق يثري مما الدراسي النجاح
 من لكل ما و الوحيد أو األصغر أو األكرب الولد يكون كأن أخوته بني ترتيبه و األسرة يف اخلاص املراهق
 والتزمت,  الرياضي النشاط ممارسة عدم و ، االجتماعي – االقتصادي املستوى وضعف,  خاصة أوضاع

 احلالة سوء و اجلسمي التكون يف التخلف و الدراسي الفشل و األسرة اجتاهات يف املغاالة و والرجعية
 التوجيه انعدام و التام العاطفي اجلذب و املسئولية حتمل و التقدير إىل ةاحلاج إشباع وعدم الصحية
  املناسب

  : المتمردة العدوانية المراهقة. 3- 3-8

 العدوان و اجلنسية االحنرافات و عموما، السلطة و املدرسة و األسرة ضد والثورة التمرد : العامة سماتها* 
 الشديد اإلسراف و املنزل أدوات حتطيم و الوالدين من خاصة االنتقام بقصد العنادو  الزمالء و اإلخوة على

 الشكوك و اإلحلاد إعالن و  الدين رجال ضد احلمالت و مراتاملغا بروايات الزائد التعلق و اإلنفاق يف
  . الدراسي والتأخر اليقظة أحالم يف االستغراق و التقدير عدم و بالظلم الشعور و الدينية



 ، املراهق تربية على القائمني صرامة و قسوة و تسلط و املتزمتة الضاغطة الرتبية:  فيها المؤثرة العوامل* 
 قلة و الرتفيهي النشاط و الرياضة نبذ و فحسب الدراسية النواحي على األسرة تركيز و السيئة والصحبة
 اجلسمي النمو تأخر و ضآلة و سميةاجل العاهات و االجتماعي و االقتصادي املستوى فضع و األصدقاء

 احلاجات إشباع عدم و  توجيههم يف الوالدين خطأو  هقنياملرا لبعض اخلاص الوضع و ، لدراسي التأخر و
  )226 صفحة ،1995 زهران،( وامليول

  : المنحرفة المراهقة. 4- 3-8

يار و التام اخللقي االحنالل: العامة سماتها*   و, للمجتمع املضاد السلوك و اجلناح و الشامل النفسي اال
 عن البعد و التوافق سوء يف الذروة بلوغ و االستهتار، و الفوضى و األخالق سوء و اجلنسية االحنرافات

  .السلوك يف االجتماعية املعايري

 األسرية الرقابة انعدام و العنيفة العاطفية الصدمات و مريرة و شاذة خبربات املرور : فيها المؤثرة العوامل* 
 أو منوه حاجات و رغباته جتاهل و األسرة يف املراهق معاملة يف الشديدة القسوة و ضعفها و ختاذهلا أو

 بالنقص الشعور و البدين الضعف أو اجلسمي النقص و  املنحرفة الصحبة و ، أخر ناحية من الزائد التدليل
 يف االختالل أو االستعدادية العصبية العوامل و لألسرة االقتصادية احلالة سوء و  الدراسي الفشل و

    )156 صفحة ،1979 زيدان، مصطفى( الغددي التكوين

 اجلسمية ظروفه حسب خاص نوع فرد فلكل املراهقة من واحد نوع هناك ليس أنه يرى والباحث
 بيئة ومن فرد، إىل فرد من ختتلف فاملراهقة الطبيعية، استعداداته وحسب واملادية، والنفسية واالجتماعية

 وسطها يف يرتىب اليت احلضارية األمناط باختالف ختتلف كذلك ساللة، إىل ساللة ومن أخرى، إىل جغرافية
تمع يف فهي املراهق، تمع يف عنها ختتلف البدائي ا  يف عنها املدينة جمتمع يف ختتلف وكذلك املتحضر، ا
تمع   الريفي ا

  :المراهقة مرحلة في الرئيسية التغيرات.3-9

 البيولوجية التغريات وهي وأمهيتها خصوصيتها هلا متميزة مرحلة املراهقة جتعل رئيسية مالمح ثالثة توجد
  االجتماعية/ واالنفعالية واملعرفية

 مرحلة يف اهلرمونية والتغريات والوزن الطول ،واكتساب الفرد جسد يف التغريات أن :البيولوجية التغيرات-
  الفرد لدى البيولوجي التطور ،تعكس اإلجناب على القدرة إىل والوصول البلوغ



 على املشكلة وحل والتذكر التفكري الفرد، لدى والذكاء التفكري يف التغريات وتتضمن :المعرفية التغيرات-
  املراهق حلياة املختلفة األبعاد على املعريف النمو دور تعكس عمليات املثال سبيل

 والشخصية االنفعاالت ويف االجتماعية العالقات يف التغريات وتتناول:االجتماعية/االنفعالية التغيرات-
 النمو يف هاما دورا تلعب الرفاق ومجاعة األسرية فالعالقات النمو يف االجتماعي السياق دور وكذلك

 إال حدى على كال  مناقشتها تتم األبعاد هذه أن، من الرغم وعلى املراهق لدى واالنفعايل االجتماعي
ا،يف  شرمي،( بدراسته نقوم الذي املتكامل اإلنسان هذا تشكيل يف وثيقا تداخال متداخلة احلال واقع أ

 )25 صفحة ،2009

  : المراهقة أزمة 3-10

 االستقاللية إىل  الشاب  الفرد خالهلا من يسعى ، والتناقض بالفوضى تتميز العمر من فرتة املراهقة
 بأشكال ، األخرى االجتماعية واملؤسسات األسرة سلطة ضد بالتمرد تتميز كما ، جديدة هوية واكتساب

 حياول كما .بالطفولة تربطه اليت القيود "كسرو  الكبار، سلطة خاصة العائلي الوسط سلطة كرفض خمتلفة
 كاالهتمام ، متنوعة دفاعية ميكانيزمات طريق عن النفسية والتوترات األزمات تلك اجتياز دائما املراهق

 .الرياضية بالنشاطات

 حدود يف تقريبا تظهر االستقرار، وعدم والكآبة بالقلق تتميز اليت املراهقة أزمة أن الباحثني من العديد ويرى
 : بصفتني وحتدث ، سنة 15 سن

ا -  .الطفولة مرحلة خالل املفهومة غري األفكار بعض يستوعب املراهق أن حيث ، تدرجيية إ

 كما ، واخلجل واخلطأ باخلوف الشديد اإلحساس إىل سببها ويعود ، خطرية بصفة األزمة تنفجر مث -
 أكثر القلق انتابه املستوى هذا ارتفع فكلما ، الفرد إليه يصل الذي الذكاء مبستوى املراهقة أزمة ترتبط

(B.Reymond, 1980, p. 293) 

 شكل على تظهر أن فيمكن ، متنوعة أشكاال تتخذ املراهقة أثناء الفرد ا مير اليت األزمة أن الباحث يرى
تمع أو األبوية السلطة ضد مترد  املراهق و ،السائدة االجتماعية والتصورات للعادات تبعية شكل على أو ا

 األسرة تفرضها اليت ، الطفلية التبعية من والتخلص الذات حتقيق أجل من واالستقاللية التحرر حنو يسعى
تمع واملدرسة    ككل وا



  : المراهقة ألزمة االجتماعية النفسية العوامل .3-11

 عنيفة سلوكات شكل على إما ذلك ويظهر العائلي الوسط على املراهق يتمرد: الذات تأكيد .-
 خالل من عليهم شفقة صورة شكل على أو واألولياء الكبار وأخالق أفكار ضد موجهة وانتقادات
 الدافع هي واالستقاللية الذات تأكيد يف الرغبة ، النفسي لتحليل نظرا وجهة ومن ، بالتفوق إحساسه
 أن يكشف عندما حدة ذلك ،ويزداد األبوية الفكرية األمناط تقبل عدم إىل باملراهق يؤدي الذي األساسي

 وجرح نفسية إهانة يسبب املراهقني مجاعة بقيم األسرة قيم تضارب إن . مطلقة غري الوالدين سلطة
 االمتثال وعدم اآلباء صور رفض عن الناجتة املراقة تناقضات بني من املشكلة هذه تعد ، عميق نرجسي
 نفسه جيد التحرر حنو بامليل يتميز الذي املراهق إن، (Adolescent, 1993, p. 32) األسرة لقوانني
 سلوكه يف حر مستقل كشخص بقيمة شعوره أخرى جهة ومن جهة من هذا ، األقران جبماعة مقيدا

 والشعور الذات تأكيد إىل احلاجة إن E.Restinberg" فيقول األولياء لسلطة خاضعا زال ما وأفكاره
  .املراهقة ملرحلة أساسية مميزات عن عبارة األولياء طرف من والتفاهم االهتمام بعدم

 السابقة القوالب حتطيم يف الرغبة على األصالة عن البحث عملية تعترب ما غالبا: األصالة عن البحث - 
 جتعل اجلديدة والرغبات العواطف واستيقاظ الفيزيولوجي فالنضج ، واألسرة األولياء قيم عن واألبعاد ،

 . يعيشها اليت التحوالت معزي فهم إىل بعد يتوصل مل ألنه جديد من ولد بأنه حقيقة يشعر املراهق

تمعات يف: الهوية عن البحث -   االمتثال يف كبرية صعوبات الشاب جيد السريعة بالتغريات تتميز اليت ا
 للتحوالت مباشر نتاج هي الفرد يعيشها اليت النفسية والصراعات فاإلحباط ، السائدة االجتماعية للقيم
 ضد وملجأ دفاعية وسيلة  األصل إىل الرجوع عملية  اعتبار فيمكن ، التقليدي الثقايف النظام متس اليت

 لدي املراهقة يف باهلوية السيكولوجي الشعور يتكون ال):م T.RECA) 1962 ويقول التوتر و القلق
 متميز عامل يف ثابتة معايري الشاب جيد ال حيث ، فيها األدوار حتديد عدم بسبب وذلك ، بسهولة املراهق
 (Adolescent, 1993, pp. 33-34) والتغري باحلركة

 ودخوله ، واملربني الوالدين تقليد عندا اخلروج مرحلة املراهق عند املرحلة هذه متثل: المعرفية العوامل - 
 حول تساؤالت لعدة املراهق بطرح تتميز كما معها يتعايش اليت احلياتية املشاكل وحل الشخصية بناء طور

تمع يف مكانته وجود  مما والتخمني والتخيل الطويل التفكري بظهور املرحلة هذه يف األزمة شدة وتزداد ، ا
   )230 صفحة ،1991 شبشوب،( نفسية أزمة إىل حتوهلا يف يساهم

   



  :المراهقة مرحلة مشاكل. 3-12

 والسبب الثانوية املرحلة) املرحلة هذه يف املراهقني تواجه اليت الرئيسية املشاكل من املراهقة مشكالت إن 
تمع إىل يعود  ذه عالقة هلا اليت املنظمات وكل ، والنوادي واألسرة االجتماعية واهليئات واملدرسة نفسه ا
 ، احلايل الوقت يف املراهقني هؤالء حياة يف والعدوانية واالضطراب القلق حالة عن مسؤولة فكلها ، الفئة
 .املراهق هلا يتعرض اليت املشاكل خمتلف نتناول سوف وهلذا

   : االجتماعية المشكالت.  1- 3-12

 إىل حباجة و جمتمعه يف مكانة و مركز على احلصول إىل حباجة يكون املرحلة هذه يف املراهق إن   
تمع و األسرة من كل فسيتناول فيه مرغوب جمتمعه بأن اإلحساس  السلطة من كمصادر املدرسة و ا

 :املراهق على

 يعرض ما كل مناقشة و نقد إىل مييل أنه دجن لذلك الصغار معاملة يعامل أن املراهق يريـد ال : األسرة -
 هلا يتعصب أفكار و آراء و موافق له يصبح بل له يقال ما كل يتقبل يعد مل و أفكار و آراء من عليه

  .العناد لدرجة أحيانا
 هذه يف و املراهقة سن حىت هكذا و املدرسة، عليه تفرض الطفل فإن معني سن بلوغ بعد :المدرسة-

 األوقات كل و الدروس كثافة و املسطر للربنامج تبعا أوقاته معظم يقضي التلميذ فإن الرتبوية املؤسسات
 عليها يتمرد أن حياول و يثور فلهذا األسرة، من أكثر ضغوط هلا تكون املدرسة سلطة فإن للدروس مسخرة

 متضحا فيكون ثورته عن للتعبري سلبيا مظهرا يأخذ بالتايل و. املدرسة يف يشاء ما كل فعل يستطيع فال
  .العدوان إىل تصل لدرجة خاص بوجه املربني حىت و الدروس باستهزاء يقوم و الغرور

 حمبوبا يكون أن البد االجتماعية بعالقته ينهض و االجتماعي النجاح حيقق لكي الفرد إن : المجتمع -
 اجتماعية حياة إىل مييل بطابعة فاملراهق له، اآلخرين بتقبل يشعر و أصدقاء، له يكون أن و اآلخرين من

 اجتماعية عالقات يكون و يندمج البعض فنجد االنفراد أو العزلة إىل امليل العكس أو النشاط يسودها
 تكوين عن يبتعد و  ينفرد اآلخر البعض جند حيث عليها، احملافظة و صداقات اكتساب و بسهولة

  )282 ،281 صفحة ،2003 أمحد، جمدي( اجتماعية نفسية لظروف راجع هذا و رفاقه، مع صداقات
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 بسيطة بسمنة املراهق يصاب إذ السمنة هي املراهقة سن يف الفرد هلا يتعرض اليت املرضية املتاعب إن   
 فقد املختص الطبيب على العرض و األكل تنظيم على العمل فيجب كبرية كانت إذا لكن و مؤقتة،
 إىل لالستماع الطبيب مع االنفراد على املراهقني عرض جيب كما. للغدد شديدة اضطرابات وراءها تكون
 صفحة ،1974 رفعت،( يفهمونه ال أهله بأن حيس املراهق ألن العالج جوهر ذاته حد يف وهو متاعبه
220(   

 للتلميذ اجليدة فالصحة التالميذ، عند واالجتماعي والنفسي املدرسي التوافق على أثرها العامة للصحة
 من يعاين الذي املراهق عكس العمل من منه يطلب ما وأداء املشقة وحتمل اجلهد بذل على قادرا جتعله

 على تكون أن ميكن العاهات ،هذه وظائفه أداء يف كفاءاته من وتقلل السليم، منوه تعرقل جسمية عاهات
 املراهق على سلبا تؤثر جسمية مشكالت وكلها احلواس، يف ضعف أو اجلسم أعضاء أحد فقدان شكل
 التغريات فهذه اجلسم وحجم الطول يف املفاجئة كالزيادة أخرى صحية مشكالت وعقليا،وهناك نفسيا
 عن فيبتعد واجباته إمهال إىل يضطر قد املريض ،فاملراهق اجلسمي احلركي التوافق صعوبة للمراهق تسبب
   )269 صفحة ،2004 دويدار،( والرياضي االجتماعي النشاط يف يشارك وال املدرسة

 الذات وتقبل واإلستعاب الرتكيز على املراهق قدرة يف فعال أثر له الصحي اجلانب أن الباحث ويرى
  . االجتماعي النفسي التوافق حتقيق وبالتايل واآلخرين

  :  الجنسية المشكالت. 3- 3-12

 ،وذلك السلوكية املشكالت مجيع أساس اجلنسية املشكالت أن النفسي التحليل مدرسة أصحاب يرى
م  وقيود تقاليد به حتيط اجلنس دافع وألن البشرية، الطاقة مصدر هو اجلنسي الدافع أو اجلنس بأن يرون أل
 ،فاملراهق الشاذة السلوكات من خمتلفة أنواع ظهور إىل يِؤدي مث ومن الكبت إىل ا يؤدي األخرية هذه فإن
 تتمثل مشكالته وطبيعة حقيقة معرفة باجلنس، يتعلق ما كل ومعرفة اإلشباع عدم من يعاين املرحلة هذه يف
 الشعور له، مناسبة زوجة على احلصول يف ريالتفك جلنسية،ا املسائل يف الوالدين مناقشة على القدرة عدم يف

 السرية العادة استعمال عن النامجة األضرار معرفة إىل احلاجة متكررة، جنسية بأفعال املراهق ياملق بالذنب
  )430 صفحة ،2001 الزغيب، أمحد( منها التخلص وكيفية



 لذلك ونتيجة عنها بالتحدث يسمح ال خطرية مسائل اجلنسية املشكالت يعترب جمتمعنا أن الباحث ويرى
 اليت احلب عاطفة بوجود تتميز املراهقة مرحلة أن معروف وهذا الطرق وبكل فيها للبحث املراهقني يندفع
  والتحصيل الدراسة عن وتركيزه انتباهه وتشغل وتقلقه املراهق مشاعر متلك

 : االنفعالية المشكالت .4- 3-12

ا انفعاالته عنف يف واضحا يبدو املراهقة حياة يف االنفعايل العامل إن ا وحد  االندفاع وهذا ، واندفاعا
 جسمه بنمو املراهق فإحساس ، اجلسمية للتغريات ذلك يرجع بل خالصة نفسية أسبابه ليست ، االنفعايل

 بالفخر املراهق فيشعر ، خشنا أصبح قد وصوته الرجال أجسام عن خيتلف ال جسمه أن وشعوره ،
 هذه املراهقني خزف بوضوح يتجلى كما ، الطارئ النمو هذا من واخلجل باحلياء نفسه الوقت يف وكذالك
 معوض، ميخائيل( وتصرفاته سلوكه يف رجال يكون أن منه تتطلب واليت إليها ينتقل اليت اجلديدة املرحلة

  )72 صفحة ،1981

 : العدوانية النزعة .5- 3-12

 : مثل أشكاهلا وختتلف ، زمالئهم من اآلخرين على العدوانية النزعة املراهقني بني الشائعة مشاكل من

 التهم بإلقاء االعتداءو  السرقةب االعتداءو  واللفظي اجلسدي العدوان) الزمالء على والشتم بالضرب االعتداء
  اآلخرين على

 : يلي كما وهي متعددة صراعات من يعانون املراهقني غالبية إن " راجح حممد عزت " الدكتور ويرى

 .والرجولة والطفولة مغريات بني صراعات -

 . باجلماعة وشعوره بذاته الشديد شعور بني صراع -

تمع وتقاليد املتيقظ امليل بني جنسي صراع -  .اخللقي ضمريه وبني بينه أو ا

 اجلديد تفكريه له يصوره ما وبني شعائر من تعلمه ما بني ديين صراع -

 قضاء يف األسرة على االعتماد يف رغبته وبني ، وقيودها األسرة سلطة من التحرر بني عائلي صراع -
 .حاجاته

       .الواقع وبني الشباب مثالية بني صراع -



 .السابقة األجيال وبني جيله بني صراع  -

 ،1985 عزت، أمحد( واحد آن يف حتقيقها يف يرغب داخل يف متعارضة أهداف بني صراعات -
 )263 صفحة

 : المراهقة مرحلة ومتطلبات حاجيات .3-13

 :يلي فيما املراهق ومتطلبات حاجيات أهم تتمثل

 احلاجة ، الداخلي باألمن الشعور إىل واحلاجة اجلسمي األمن إىل احلاجة وتتضمن: األمن إلى الحاجة -
 زهران،( الشخصية املشكالت حل يف املساعدة إىل واحلاجة ، الدوافع إشباع من احلرمان عند احلماية إىل

  )401 صفحة ،1995

 يف والتجانس ، اهلدف ووحدة مجاعة إىل االنتماء إىل احلاجة وتتضمن: القبول حب إلى الحاجة -
 يؤدي هذا كل وحتديدها اجلماعة يف األدوار معرفة ، األفراد بني بسرعة تقوم أن ميكن اليت واآلفة ، اخلربات

  . جيد بشكل املراهقني من الرفاق مجاعة متاسك إىل

 املركز إىل احلاجة ، الرفاق مجاعة إىل االنتماء إىل احلاجة وتتضمن: واالنتماء الذات مكانة إلى الحاجة-
 بقرته الشعور ألجل دوما ويشجع ميدح أن يريد فهو لذلك ، الذات حتقيق إىل واحلاجة االجتماعية والقيمة

 االجتماعي النجاح إىل واحلاجة التقبل وكذا املعاملة يف بالعدالة شعور إىل احلاجة ، األعمال حتقيق على
 )402 صفحة ،1993 الفتوح، أبو( والقيادة واالمتالك

 يشعر مجاعة يف عنصر هو وإمنا ، مبفرده قائما ليس بأنه يشعر أن االنتماء إىل التلميذ حاجة إرضاء ووسيلة
 ويعزله زمالئه أمام التلميذ املعلم خيرج أن العقوبة فمن ،لذلك اآلخرين وبني بينه طيبة عالقات بوجود فيها
 )40 صفحة ،1993 الفتوح، أبو( اجلماعي العمل فرصة للتلميذ تتيح أن املدرسة فواجب نشاطهم عن

 اكتساب واىل ، السلوك و الفكر قاعدة توسيع إىل وحتتاج: واالبتكار العقلي النمو إلى الحاجة - 
 يف احلاجة هذه ،فتظهر القدرات ومنو املعلومات إىل احلاجة تنوعها واىل إليها واحلاجة ، اجلديدة اخلربات

 )40 صفحة ،2000 زحاف،( االستطالع وحب األمور حقائق ومعرفة الكشف يف الرغبة

 أو العوائق على التغلب إىل احلاجة النمو، إىل احلاجة وتتضمن: والحرية الذات تحقيق إلى الحاجة -
 يف وجوده إثبات إىل الفرد حاجة تنعي و )55 صفحة ،1989 زيدان،( .ومنافسته الغري على التفوق



 أو نزعة يف فتتمثل احلرية إىل حاجته إما، التقدير وحمل ا معرتف ذاته وأن معها يعمل اليت اجلماعة وسط
 يعيق ما كل من يتضايق فاملراهق ، التصرف هذا مسؤولية وحتمل تصرفه وإمكانية ، بفرديته مرتبطة دوافع
 احلرية ويرتك موجها موقفا املدرس يتخذ أن احلاجة هذه جتاه املدرسة وواجب ، والكالم احلركة يف حريته

  )39 صفحة ،1992 أسعد،( العمل يف للتلميذ

 نفسه على لالعتماد حماولته أسباب من هو املراهق لدى اجلسمي النضج إن :االستقالل إلى الحاجة -
 يعمل) األقران،األصدقاء( االجتماعية العالقات لتعدد ونتيجة حبياته اخلاصة القرارات اختاذ يف واالستقالل

 قد السلطة بفرض أوليائه ومعارضة جهة من االقتصادية تبعيته لكن االنفعايل االستقالل أجل من املراهق
   )167 صفحة ،1987 حممد، عباس( أفعاله وردود سلوكياته يف التوازن يفقد جتعله
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 املراهقة ومرحلة ، واالستقالل بالنضج الشعور اطراد إىل الثانوية إىل األساسية املدرسة من االنتقال يؤدي
 من عليه تطرأ اليت التغريات أو التحوالت وهي أال هام بشيء الفرد حياة يف النمو مراحل باقي عن ختتص
 حياته على بالغة بصورة تؤثر واليت واحلركية االجتماعية ، االنفعالية ، النفسية ، العقلية ، اجلسمية الناحية

  .  (Terranti, 1991, p. 46) الالحقة املراحل يف

 :الجسمي النمو .1- 3-14

 كما ، اجلسم شكل تناسق الفتاة أو الفىت ويستعيد اجلسماين النمو معدل يف بالبطء املرحلة هذه تتميز
 والصدر اجلذع عضالت منو ويزداد ، واضحة بصورة الفتاة و الفىت جسم تركيب يف املميزة الفروق تظهر

 نضجهم إىل والفتيات الفتيان ويصل اجلسمي اتزانه الفرد يستعيد حىت العظام منو من اكرب بدرجة والرجلني
ا واجلسم الوجه مالمح تتخذ إذ ، تقريبا الكامل البدين  قوية الفتيان عضالت وتصبح. تقريبا الكاملة صور
 القلب حجم ويزداد القوام شكل ويتحسن ، والليونة بالطراوة الفتيات عضالت تتميز حني يف ، ومتينة
   )131 صفحة ،1998 عالوي، حسن( الفتيات عن وزنا وأثقل أطول الفتيان ويكون

 وحجمه اخلارجي اجلسم لشكل حتدث اليت التغريات تلك هو اجلسمي النمو أن كفاين الدين عالء ويذكر
   األعضاء هذه نسب بني والعالقة اجلسم أعضاء من عضو لكل اخلاص والشكل الطول يف

 العضالت وتنمو والوزن الطول يزداد حيث النضج واكتمال اجلسمي النمو بسرعة املراهقة مرحلة ومتتاز .
 هذه تؤدي كذلك ، اجلسم جوانب مجيع يف النمو سرعة يف واحد معدال النمو يتخذ وال ، واألطراف



 ،2006 كفاين،( احلركي السلوك اضطراب إىل ذلك وتؤدي احلركة على القدرة املراهق فقدان إىل السرعة
  )87 صفحة

  :الفسيولوجي النمو.2- 3-14

 حوايل عند ويثبت قبل ذي عن النوم ساعات تقلو  النضج حنو تقدمه املرحلة هلذه الفسيولوجي النمو يتابع
 قليال النبض معدل وينخفض تدرجييا الدم ضغط يرتفعو  األكل على واإلقبال الشهية تزدادو  ليال ساعات8

   )123 صفحة ،1995 زهران،( قبل ذي عن

 هرمون ويبقى اجلنسية الغدد لنشاط املراهقة يف التنموية والغدة الصنوبرية الغدة فتضم الغدد خالل من أما
 هرمونات عليه تؤثر حىت املراهقة خالل العظمي النمو على تأثريه يف قويا النخامية الغدة تفرزه الذي النمو
 الكظمية الغدة ،أما ايتها قرب ذلك بعد تقل مث املراهقة بدء يف فتزداد اجلنسي بالنضج الدرقية الغدة
ا نقص بعدما ا ،تسرتجع الطفولة آخر مرحلة يف وز  عند األول حجمها نصف تبلغ حىت املراهقة يف قو

   )234 صفحة ،1986 ناجي،( الرشد اكتمال

 واتساع الرئتني منو يف تتجلى واليت الفيسيولوجية التغريات بعض توافقها املرحلة هذه يف الرياضة وممارسة
 يف الزيادة مع دقاته عدد وهبوط القلب حجم ،وزيادة األوكسجني االستهالك معدل واخنفاض الصدر
   )35 صفحة ،1986 ناجي،( املطاولة

 : الحركي النمو .3- 3-14

 النواحي خمتلف وتأخذ ، احلركي واالضطراب االرتباك نواحي يف التدرجيي االتزان يظهر املرحلة هذه يف
 مستوى ارتقاء يالحظ كما ، اجلودة من عالية درجة إىل لتصل والرقي التحسن يف احلركية للمهارات النوعية
 . أكرب بدرجة والعصيب العضلي التوافق

 خمتلف وتعلم االكتساب سرعة والفتاة الفىت فيها ويستطيع احلركي للنمو جديدة ذروة املرحلة هذه وتعترب
ا احلركات  املرحلة هذه يف الفىت ا يتميز اليت العضالت قوة زيادة فان ذلك إىل باإلضافة . وتثبيتها وإتقا
 ، العضلية القوة من املزيد تتطلب اليت الرياضية األنشطة من متعددة أنواع ممارسة إمكانية على كثريا يساعد

ا يف تسهم الفتاة العضالت مرونة زيادة أن كما  والتمرينات كاجلمباز األنشطة بعض ممارسة على قدر
 عمليات تلعب كما ، العالية الرياضية املستويات إىل الوصول يف الرياضي التدريب عمليات وتسهم الفنية
 .فائقة بسرعة النجاح وبلوغ والتدريب التعلم عملية جناح يف هاما دورا القوية اإلرادة و الواعية الرتكيز



 السباحة : مثل الرياضية األنشطة بعض يف العالية الرياضية املستويات أعلى إىل الوصول الفىت يستطيع كما
  )134 صفحة ،1998 عالوي، حسن( للفتيات بالنسبة الفنية والتمرينات اجلمباز وكذالك

 املراهق مرحلة متيز اليت واحلركية البدنية اخلصائص من جمموعة إىل)2003( زهران العزيز عبد ليلى وتشري
  :التايل النحو على وهي الوسطى

 املهارات دقة على تؤثر كبرية بدرجة والتحمل العضلية القوة تزداد -

 القوام شكل ويتحسن األوالد أو للبنات سواء املختلفة البدنية الصفات تتطور -

 الراحة من ولفرتات للتغذية حيتاجون فهم عادة،لذا حيتاجون مما أكثر طاقة يبذلون -

  )214 صفحة ،2003 زهران، ليلى( املركبة للحركات التوافقات تتطور -

 : العقلي النمو .4- 3-14

 .. والتخيل والتفكري والتذكر واإلدراك الذكاء على يقوم والذي ، التمايز حنو تتجه العقلية احلياة إن

 . هلا وتقيمه ذاته عن صورة تكوين يف دورا تلعب املراهق لدى العقلية فالقدرة ،

 على يساعدنا العقلي املستوى على للمراهق حيدث ما ومعرفة فهم الن املهمة اخلصائص من العقلي والنمو
 . الرتبوية العملية يف واملعلومات املعارف وتوظيف شخصيته فهم

 هو كما سريعة قفزة هيئة على تظهر ال الفرتة هذه يف الذكاء منو منحنيات أن الدراسات معظم وتشري
 وعلى واملعلومات املهارات اكتساب على القدر الفرتة هذه يف يالحظ كما،. اجلسمي النمو يف احلال

 يف املراهق واستعدادات قدرته وتبدأ ، العقلية النواحي يف الفردية الفروق تأخذ كما ، واالستنتاج التفكري
 )404 صفحة ،1990 زهران،(  والنقد واإلدراك واملالحظة االنتباه يف خاصة الظهور

رد النمط إىل املشخص النمط من بانتقاله ذلك ويتضح  منطقة يستعمل عندما الطفل أن جند حيث ، ا
 يف حىت املنطق يستعمل باعتباره التفكري من املستوى هذا يتعدى املراهق بينما احملسوسة باألشياء يستعني
 . جمرد هو ما ويدرك يفهم انه ذلك معىن ، وباخلاص باحملسوس عالقة هلا ليس اليت األمور

 يف جيدده حبيث الوضوح من بكثري العقلي النمو طبيعة بيان يف األكرب الدور "بياجي جون " لنظرية ويعود
 : التالية املراحل



 . اليدوية واملعاجلة باألفعال فيها التعلق يتم احلركية احلسية املرحلة -

 . والرموز باللغة فيها التعلم وحيدث العمليات قبل ما مرحلة أو الرمزية املرحلة -

رد العمليات مرحلة -   . املنطقي التفكري فيها ويتطور ا

ردة العمليات مرحلة وتعترب  أو املعرفية العمليات أكثر ممارسة املراهق فيها يبدأ اليت املراحل أهم من ا
 وتشكل ، لألشياء الكيفية العالقات بفهم وثيقا ارتباطا ترتبط التجريدي التفكري على والقدرة . العقلية
  )152 صفحة ،2003 الدسوقي،( والعاطفي الذهين النضج من والضرورة اهلام اجلانب

 . يلي ما املرحلة هذه يف العقلي النمو خصائص يف إليها نتطرق اليت اجلوانب ومن

 أوائل يف قليال يتأثر ،مث عشر الثانية حىت مضطربا منوا العامة املعرفية الفطرية العقلية القدرة هو: الذكاء - 
 واضح بشكل الفردية الفروق وتظهر املرحلة هذه يف السائد النفسي االضطراب حللة نظرا املراهقة مرحلة

 ألن وذلك اخلاصة القدرات ظهور فرتة هي املراهقة وفرتة آلخر فرد من خيتلف و الذكاء توزيع ا ويقصد
 عن بدقة الكشف وميكننا خاصة بقدرة ترتبط ما غالبا اليت ميوله عن بالكشف هلا يسمح العام النمو

 السيد،( اخلاصة استعداداته به تسمح ما حسب ومهنيا تعليميا نوجهه أن ميكننا وبالتايل املراهق قدرات
  )291 صفحة ،1985

 يستوعب أن يستطيع ،فهو مداه أو االنتباه مدة يف سواء االنتباه على املراهق مقدرة وتزداد: االنتباه -
 جماله يف ما شيء على شعوره اإلنسان يبلور أن هو واالنتباه وسهولة يسر يف معقدة طويلة مشاكل

  اإلدراكي

 اكتساب على التالميذ مساعدة إىل الرتبية عملية يف دف أن ،جيب قدمية مشكلة حل هو: التفكير-
 زغري، محيد( اقتصادي أو اجتماعي أو عملي هو ما ساء مشاكلهم مجيع يف الصحيح التفكري على القدرة

 )260 صفحة ،2010

 التذكر عملية ألن ذلك ، للتذكر الذهبية املرحلة هي ليست الطفولة أن احلديثة األحباث تؤكد: التذكر - 
 االحتفاظ على القدرة ، والتعرف اإلستعاب على الفرد قدرة معها وتنمو املراهقة مرحلة يف أيضا تنمو

 صفحة ،1988 الدين، حمي( عنها عزوفه أو ميله بدرجة االنتباه على قدرة بنمو التذكر عملية وترتبط
167(  



 له حيقق .و ، واملكان الزمان حواجز خالهلا من يتجاوز اليت الوسيلة بأنه املراهق خيال يتسم: التخيل  -
 البهي( االنفعاالت لتحقيق للمراهق هامة وسيلة يعترب اخليال أن ذلك بالتفكري يرتبط فهو ، وظائف عدة

  )283 صفحة ،2001 السيد،

 :االجتماعي النمو .5- 3-14

 االجتماعية العالقات تنظيم إعادة يف يتمثل الذي الواضح بالتغري املرحلة هذه يف االجتماعي النمو يتميز
 تغريات لعدة سلوكه خيضع ؟،كما املراهق إليه وصل الذي النضج ومستوى يتفقان جديدين مستوى يشكل
 بني أساسية فروق هناك تظهر ،كما االجتماعية احلساسية منو إىل تشري ، التحول من بأنواع تتميز

 .)178 صفحة ،1995 العيسوي،( املختلفة االجتماعية الطبقة يف املراهقني اجتاهات

 حتقيق يف الرغبة حول تدور وعلها للمراهق االجتماعي السلوك يف التحول أنواع 5 " ميك" ويلخص
 الذات

 . والعمق التحديد إىل االجتماعية امليول يف االستقرار وعدم التنوع من التحول -

 .واحرتاما ضبطا أكثر سلوك إىل كان أيا النشاط وزيادة الثرثرة من التحول -

موعات االرتباط إىل باألفراد االرتباط يف الرغبة من التحول -  . با

 العالقات يف مؤثر كعامل واالقتصادي االجتماعي األسرة مبركز االهتمام عدم من التحول -
 حتديد يف مهما عامال واقتصاديا اجتماعيا األسرة منزله واعتبار أصدقاء تكوين و االجتماعية

 . الصدقات وتكوين العالقات

 اليت النشاطات بأنواع االهتمام إىل اجتماعية لعالقات فرصة يعطي نشاط أي قبول من التحول -
 من لكونه نظرا والصراع اإلحباط إىل املراهق يتعرض ما وكثريا . للمراهق اخلاصة واملواهب تتفق
م ويتحمل ، الراشدين جمتمع يدخل أن يريد جهة  غري االجتماعي دوره جيعل ما وهذا ، مسؤوليا

 سلطة من والتحرر ذاته لتحقيق الوقت نفس يف ويسعى راشدا يعترب وال طفال يعد مل ألنه ، واضح
 ،1991 فهمي،( مشاكله حل يف ويساعده يوجهه ، يفهمه صديق اختيار إىل يلجأ لذا الكبار
  )302 صفحة



 االستقاللية والنزعة الشخصي باملظهر املتزايد االهتمام يف يظهر املراهق سلوك خيص فيما الباحث ويرى
 . االجتماعية واملسؤولية الوعي لديه وينمو ، النفس على االعتماد إىل الغري على االعتماد من واالنتقال

 االستعداداتب املراهق سلوك ويتأثر، املراهقة مرحلة يف االجتماعية العالقات مظاهر من املنافسة تعترب كما
   واملدرسة الرفاق ومجاعة و التقاليدو  العادات و الديين االجتاهو  العائلية واالجتاهات

 : االنفعالي النمو .6- 3-14

 جدا هامة دراسته وتعترب ، املراهقة مرحلة يف النمو عملي يف أساسيا جانبا االنفعايل النمو يشكل

 واخلوض ، ككل شخصية مسار وتوجيه لتحديد بل ، للمراهق االنفعالية احلياة لفهم فقط ليس وضرورية
 هذه تتميز )301 صفحة ،1992 أسعد،( وأفكار عواطف من حتمله ما بكل املتحولة ذاته أعماق إىل

 الثبات عدم ويالحظ .اجلنسي القلق إىل تؤدي واليت ، واجلسمية النفسية التغريات نتيجة انفعايل بقلق الفرتة
 احلب بني شعوره وتغري ، الكبار وتصرفات األطفال سلوك بني سلوكه حتول يف متجليا ، للمراهق االنفعايل

 : املرحلة هذه يف االنفعالية املظاهر ومن واخلوف والشجاعة ، والكره

 هذه بسبب البعض خيجل وقد ، النمو يف املفاجئة للتغريات والقلق باجلسم الشديد االهتمام -
  اجلسمية املظاهر

 ، واجلسم الصوت مبظهر يتعلق فيما وخاصة للنقد شديدة وحساسية انفعايل االضطراب مرحلة -
 . املتغريات هذه مع للتكيف املراهق وحماولة

 العيوب لتعويض وذلك الزاهية املالبس وحيبون ، الشخصي مبظهرهم املرحلة هذه أفراد يهتم -
 . اجلسمي

 يف مكانة على حيصل حىت نفسه حنو غيها يرتكز كان اليت الفردية، األنانية من التخلص من يبدأ -
 . العليا مثله منهم يتخذ فهو ، التاريخ أبطال حبب الوجداين منوه يتميز .اجلماعة

 االعتزاز عنده يزداد الكبار لتوجيهات االستجابة يف الرغبة من أكثر األفراد حماكاة يف الرغبة -
 مالك( .ووعي إدراك عن لزعمائه حبه يكن حىت القومية باالجتاهات وعي إىل احتياج يف بالنفس

  )166 صفحة ،1984 سليمان،

   



  :الديني النمو.7- 3-14

 االجتماعية احلياة نواحي ويتناول الشخصية أبعاد أحد يشكل ،إذ املراهق حياة يف كبرية أمهية التدين حيتل
 ،فالفرد للمراهق النفسي النمو على الواضح أثره ،له للسلوك دافعة قوة يعترب كما والثقافية واالقتصادية

 الدين أمور يف التعمق على وقادرا معتقداته يف والتأمل التفكري على قادرا يصبح املراهقة سنوات خالل
 اجلنسي،مما ونضجه بنفسه ثقته منو املراهق عند الديين الشعور يقظة يف يسهم ما فإن ذلك إىل ،باإلضافة

 وخاصة لالستطالع حبه من يزيد مما النفسية القوى مجيع لديه وتتضح الشخصية يف عامة يقظة إىل يؤدي
   )410 صفحة ،2001 الزغيب، أمحد( بالدين املتعلقة القضايا

 ملشكالته خمرجا جيد لكي إليه يلجأ حيث املراهق انفعاالت من التخفيف يف أمهية للدين أن الباحث ويرى
 والطمأنينة باألمان الشعور له حيقق الذي السند فيه وجيد

  :النفسية التغيرات .3-15

 النفس على االعتماد حنو وميله األسرة عن االستقالل يف املراهق رغبة  النفسية احلياة مظاهر أبرز من
 يعاقب أن جيب ال أنه ،وكما قاصرا طفال يعد مل انه يشعر املراهق على تطرأ اليت اجلسمية للتغريات ،فنتيجة

 عن االبتعاد املرحلة هذه يف عنده نالحظ ،كما األسرة لرقابة سلوكه خيضع أو به يقوم شيء كل على
ا يرى اليت الصبيانية التصرفات هول ملعرفة فيتطفل الكبار لعامل حتديده فيكرب لسنه مناسبة تعد مل بأ  ا

  (Gerard Bungauain, 1999, p. 19) كذلك واختياراته صائبة أرآه بأن غريه إقناع يف وجيتهد

 ، واالضطراب القلق من الكثري له وتسبب جسمه إىل انتباهه تشد املراهق تفاجئ اليت العنيفة التغريات إن
 النمو جوانب على الواضح التغري هذا فان لذلك ، املراهق فيها يعاين أزمة تعترب الفرتة هذه أن القول وميكن

 : يلي كما يكون واالجتماعية والوجدانية العقلية األخرى

 مبواجهة والفيزيولوجية البيولوجية املراهق طاقات عظممن النشغال نظرا العقلية القدرة يف النمو سرعة نقل  -
 حجم يراعي أن ينبغي وهنا عقلي مبجهود قام إذا باإلرهاق يشعر انه حىت السريع اجلنسي النمو مطالب
 . خمتلفة أعمال من املراهق به يكلف أن جيب وفيما الدروس

 مبا بالقلق يشعر أو املراهق يضطرب فقد ، االنفعالية احلساسية زيادة الفرتة هذه يف املراهق على نالحظ -
 ما كثريا فهو ولذلك ، بنفسه ثقته وتقل الناس على حيتال بأنه فيحس ، السريع اجلسمي النمو من يعرتيه
  الوقت من بعضا العزلة على حيصل الن حيتاج فهو اليقظة األحالم إىل مييل



 نفس من األصدقاء بعض حملها وحيل ، السابقة املرحلة يف واضحة كانت اليت األطفال مجاعات ختتفي -
  )162 صفحة ،1988 الدين، حمي( اجلنس

  :وللمراهقين لألطفال الرياضي الترويحي النشاط ممارسة فوائد. 3-16

 ذلك يف ،مبا املختلفة العمر مراحل جلميع البدنية األنشطة ممارسة أمهية على مؤخرا العلمية األدلة أكدت
 فوائد غلى املرحلة هذه يف البدين النشاط ممارسة على االنتظام فوائد تقسيم وميكن واملراهقة الطفولة مرحلة
 احلالة حتسني إىل يؤدي االنتظام ممارسة على االنتظام أن يف تتمثل احلالية ،فالفوائد مستقبلية وأخرى حالية

 لديهم الذين األطفال لدى وخصوصا النفس يف الثقة ،وتعزيز والقلق التوتر أعراض وخفض النفسية
 يف دور ،وله واألخالقية االجتماعية احلالة ،وتطوير النفس يف الثقة اخنفاض لديهم وممن التعلم يف صعوبات

 اليت األنشطة أن ،كما القلبية باألمراض املتعلقة اخلطورة عوامل باخنفاض مرتبط ،وهو اجلسم شحوم خفض
 فتتمثل املستقبلية الفوائد أما. العظام صحة حتسني غلى تؤدي األثقال تدريب وكذلك اجلسم محل فيها يتم
 احلاالت هذه ،وتتضمن احلركة قلة بسبب البالغني لدى تظهر اليت األمراض من عديدة خالل من الوقاية يف

 ألسفل املزمنة واألعراض العظام هشاشة ،مثل العظام ومشاكل والسمنة الدموية واألوعية القلب أمراض
 مستقلة اجيابية آثار غلى يؤدي سوف واملراهقة الطفولة مرحلة خالل نشاطا أكثر حبياة التمتع غن. الظهر
 تنمية إىل يؤدي سوف أنه ،كما احلركة نقص أمراض من وغريها القلبية باألمراض اإلصابة خماطر على

 النشاط من معني مستوى على للبقاء أكرب فرصة يتيح مبا البدنية األنشطة ممارسة حنو االجيايب السلوك
تمع فإن ذلك صح وإذا ، البلوغ مرحلة يف املرجوة الصحية الفوائد جبين كفيال يكون البدين  ككل ا
 خبفض يتعلق فيما وخصوصا االقتصادية الفوائد من الكثري عنه ينتج مما نشاطا أفضل حياة يتبىن سوف
 احلركي النشاط ،فزيادة االجتماعية والبيئة البدن وصحة اإلنتاجية وزيادة العالج على اإلنفاق تكلفة

  )2009 الطبية، والعلوم, الصحة منتدى( العمل ومواقع املدرسة أداء على إجيابا ينعكس

 : للمراهق الرياضة أهمية .3-17

 ، العلماء بعض طرف من أقيمت اليت التجارب بعض إىل نستند أن إال علينا ما العالقة هذه لتوضيح
 هاما دورا تلعب اليت ، والنفسية العقلية القدرات على احلركية والتمرينات اجلسد بتأثري بعضهم اهتم حيث

 واالجتماعي النفسي التوازن اكتساب له يسمح ما وهذا ، اجلماعة مع املراهق واحتكاك اندماج عملية يف

 العقلية القدرات على الفعال وأثره الرياضي البدين النشاط أمهية والبحوث الدراسات من العديد أثبتت ولقد
 الباحث يؤكد ،حيث اجلماعة مع املراهق الفرد واحتكاك إدماج عملية يف هاما دورا تلعب اليت والنفسية



 واالجتماعية العقلية والقدرات والرياضية البدنية التمرينات بني عالقة وجود على"Bourguer""برقر روزن"
 (Van Schagen, 1993, p. 379) للمراهق

 والتوتر للقلق كمخفض الرياضي والنشاط اللعب أن اعتبار يف" فرويد " مع " أولرمان ريتشارد " ويتفق
 اللعب وبفضل ، مقبولة بصفة تتمحور أن الغريزية للطاقة ميكن اللعب طريق فعن ، اإلحباط وليد هو الذي

 باستمرار تطويرها وحماولة ، والبدنية والعاطفية الفكرية إمكاناته وتقومي تقييم من يتمكن الرياضي والنشاط
 املنشأ ذات الداخلية الضغوطات املراهق خيفف الرياضة فبفضل )193 صفحة ،1987 األفندي،(

 وحضوره الشخصية لكينونته حسنة صورة يعطي جتعله كما ، وطموحاته مشاكله عن ويعرب ، الفيزيولوجي
 . اآلخرين على املثالية الصورة إثبات بغرض وذلك ، اهليمنة و التفوق رغبة حتقيق غاية إىل اجلسدي

 يعين السليم اجلسمي والنمو البدن سالمة أن اإلشارة لنا جتدر والنفسية العملية التجارب هذه خالل ومن
 النفسي سلوكه على واضحا يكون الفرد وشعور النفس هدوء إىل يؤدي ما هذا ، والتفكري العقل سالمة

 . االجتماعي

 واالستجابة املثري بني الفاصل الزمن هو الرجع زمن سرعة يف الزيادة بسبب ، باإلتقان تتميز املرحلة أن كما
 بصفة واحلركية احلسية املهارات زيادة الفرتة هذه مظاهر ،فمن كبرية لتعلم املراهق قابلية جعل ما هذا

 التحكم والعدوانية،ميكن اجلنسية النزوات تسببه الذي الضغط أن كما  )403 صفحة ،1995 زهران،(
 الطريقة كذلك اجتماعيا،وباعتبارها املقبولة الوسيلة باعتبارها الرياضية املمارسة بفضل وتوجيهها فيها

 التوافق قصد  االندماج ،وبالتايل انفعاالته يف والتحكم هويته تكوين من املراهق متكن اليت الوحيدة
 له تسهل اليت اجلسدية اللغة إىل اللغوي احلوار جتاوز من  املراهق متكن الرياضية فاملمارسة. االجتماعي

 واحملرمات القوانني مجيع املراهق يتجاوز احلركة طريق فعن. فسيولوجية-السيكو مكوناته عن املطلق التعبري
 فالشيء. اليومية احلياة مع اجيابية قطيعة حتدث آخر الواقع،ومبعىن جتاوز حياول املفروضة،وبذلك التقليدية
  (Bernard, 1976, p. 91) فراغه وقت الرياضي ممارسة حنو  الفرد يتجه عندما االجيايب

 :للمراهق المختلفة االجتماعية العالقات.3-18

 يكون ،حيث واملراهقة الطفولة مرحليت يف وخاصة منا الفرد حياة يف هاما دور عموما واألسرة األبوان يلعب
 حني إىل املرحلة هذه مواصفات أهم كأحد االتكال هذا ويستمر ، الطفولة مرحلة يف كليا عليهما اعتماد
م يف الراشدين تقليد حياول حيث ، املراهقة مرحلة بلوغه  أهم نفسه على االعتماد أن ويرى ، تصرفا



 صفحة ،1999 اجلسماين،( التطور سنة مسايرة قبل الكبار عامل ولوج يف فريغب "، املرحلة هذه مظاهر
263( 

 أساسا يبين لديه خاطئ تصور عن الناجتة املراهق عند اجلزافية واألحكام التسرع وخطورة صعوبة متكن وهنا
 وبالتايل واالجتماعي العقلي منوه اكتمال قبل يكون أنه أشرنا وأن سبق الذي ، منوه جسميه تطور على
 وحتضريه املراهق تأهيل يف ، عموما احمليط و اإلعالم وسائل حىت و واألصدقاء واملربني األبوين دور يظهر

 البدين النمو سرعات اختالف بني املفقود التوازن إحالل خالل من ، مشاكل دون الرشد مرحلة إلدراك
 بأسرته املراهق عالقة يف نسيب بفتور املرحلة هذه تتميز كما املراهق لدى واالجتماعي والنفس والعقلي
 زمالئه على االنتصار مبحاولته تتميز كما " ، عنده االجتماع لرغبة تلبية أقرانه إىل وميلها الراشدين ومجيع

م يف   العدواين السلوك إىل أحيانا وميله ، منافستهم يف ومبغاالته ألعا

 يف يساهم أم ميكن وما االجتماعي حميطه من اجلوانب ذه املراهق التلميذ عالقة بإجياز نذكر يلي وفيما
 . وجازم سوي سلوك اكتساب

 : باألسرة المراهق التلميذ عالقة. 1- 3-18

 ولقد ، األبناء سلوك يف تؤثر اليت األساليب من تتبع السائدة الثقافة قنوات إحدى بوصفها األسرة إن
 احلياتية األمناط األبناء فيها يتعلم اليت األوىل املدرسة باعتبارها املهمة القناة هذه عن احلديث ألثرنا

م خالهلا من ويكونوا ، املختلفة السلوكيات فيها ويكتسبوا  كعالقة دورها ونبني ، املستقبلية شخصيا
 يؤثر احدمها فغياب ، األبناء سلوك تشكيل يف الوالدين تربية اثر ومدي ، لدراستنا أكثر فهم إىل تؤدي
 املتصلة العالقات ابرز من يعترب الذي األسري املناخ وجود أن إىل باإلضافة ، السلوك هذا تشكيل على

 فان اخلشنة الصفات وبعض بالعنف يتسم األب كان فإذا ، خاصة بصفة والتالميذ ، عامة بصفة باألبناء
 وتسليط سلوكياته تقليد إىل ويلجأ ، وقدوته مثله والد يعترب حيث الصفات هده يقلد أو يتحلى االبن

  )183 صفحة ،1992 حممود،( وأصدقائه إخوته على العدوان

 جو يف يعيش كان إذا انه و التلميذ سلوك على تؤثر اليت القنوات أهم من تعد األسرة أن الباحث ويرى
 سريأ جو يف يعيش كان إذا أما ، مقبولة سلوكية أمناطا يظهر فانه ، االستقرار و اهلدوء يسوده أسري
  العامة اخللقية للقواعد خمالفة سلوكية أمناطا يظهر فانه ، االضطراب يسوده

  



 : بالمدرسة المراهق التلميذ عالقة .2- 3-18

 ، األسرة بعد لرتبية الثاين واملصدر الثقافية الناحية من للتلميذ السلوكي التشكيل يف األول املصدر تعد واليت
 التلميذ بني الوطيدة العالقة كسب على تساعد حىت تضبطها ومعطيات عوامل من ترتكب بصفتها
 أن منها مناذج بوصفهم واإلداريني املعلمني من  التدريسي اإلطار الدراسية املقررات": أمهها ومن ، واملدرسة

ا جبد الدراسية املقررات أخذنا فإذا ، الرتبوي النظام لتوصيات وفقا التلميذ سلوك تدمج  أن تعدو ال أ
 النظام عليها حيث اليت الرسائل إيصال خالهلا من يتم إذ ، والتلميذ الرتبوي النظام بني اتصال وسيلة تكون

تمع لتوجهات انعكاسا متثل نفسه وقت يف وهي الرتبوي  اليت الوسائل إحدى تعترب حيث احلياة، يف ا
 مفيد( . الفراغ أوقات يف احلر النشاط ملمارسة مالئم جو وتضييق للمراهق االجتماعية التنشئة حتقق

  )79 صفحة ،1996 حواشني،

 لتطورات خضوعا واشد ثباتا أكثر وهي ، أوسع نطاق على البيت متثل املدرسية البيئة أن الباحث يرىو 
تمع  ومنح الشعور إزالة حتاول احلايل الوقت يف املدارس فان لذا ، الرهبة ببعض التلميذ يشعر ما فكثريا ا
 النشاطات من خمتلفة ألوان من يئه ما خالل من وذلك ، اجلديدة املدرسية البيئة يف مالئمة فرصة التلميذ

 املدرسية النوادي يف كاشرتاك ، النضج واكتمال النمو على املراهق تساعد اليت االجتماعية

  :األقران بجماعة المراهق عالقة.3- 3-18

ال يتسع املراهقة سن ببلوغ  يف كانت كما لديه التفاعل حمور األسرة تبقى ،فال املراهق أمام االجتماعي ا
ال هذا ميتد بل السابق،  اليت الصداقة ،وتصبح أصدقاء تكوين يف أكثر تتمثل خارجية عالقات إىل ا
 تتحول املراهق صداقة أن فنجد. وأشد أعمق املتأخرة الطفولة مرحلة يف والسطحية باالتساع تتصف كانت

 ،مبعىن والتمايز التغاير من بنوع تتميز وثباتا،كما ومتاسكا دواما األكثر الصدقات إىل املؤقتة الصدقات من
" Runer" يرى كما ،فمنهم منه القرب من واحدة درجة على يكونون ال املراهق أصدقاء أن
 ، اجلنس نفس من يكونوا أن األصدقاء على ويغلب.اخل...  والصاحب والرفيق واملقرب به املوثوق"رانر"

 له حيقق ألصدقائه املراهق واختيار. والذكور اإلناث بني التفريق تفرض نفسها البيئة بأن ذلك تفسري وميكن
 االجتماعي النمو مظاهر من مظهرا ليست والصداقة واالطمئنان باألمن يشعره الذي االجتماعي القبول

 إزاء موقفه تدعيم يف املراهق رغبة على تدل ،وهي بالذات الشعور زيادة مظاهر من مظهر هي فقط،بل
 عدوانيا مسلكا تسلك قد أحيانا األصدقاء مجاعة أن إىل هذا.الكبار، سلطة من حترره وحتقيق دينالراش
 إذا أفرادها من فرد أي تنبذ وقد.وتقاليدها آلرائها بنشاطها،وتتعصب فتنحرف األخرى اجلماعات ،اجتاه



ا كما. نشاطها عن شد تمع وبني بينها احلدود وتضع بالسرية سلوكها حتيط قد أ  انتصار،( حوهلا من ا
  )144،145 صفحة ،2004

 هذا ويتأثر. املدرسة أو املنزل أثر يفوق قد املراهق سلوك على كبري أثر األصدقاء جلماعة أن الباحث ويرى
 .أفرادها على اجلماعة تفرضها اليت والتقاليد ،وبالعادات األصدقاء مجاعة بني القائمة العالقة بنوع السلوك
ا إىل ترجع اجلماعة هذه وأمهية  روح فيه الغري،وتنمي مع االجتماعية للمعامالت املناسب اجلو له يئ أ

  والتقاليد والقيم للمعايري قبوله حيث اخللقي،من منوه على وتؤثر مواهبه ،وتربز االنتماء
 :باألستاذ المراهق التلميذ عالقة .4- 3-18

 تلعب بأستاذه املراهق التلميذ وعالقة ، احلصة يف ه تالميذ ملواقف واألساسي املباشر املنشط األستاذ يعد
 ، فشلها أو الرتبوية العملية جناحه إىل املوصل املفتاح اعتباره ميكن انه بدرجة شخصيته بناء يف أساسيا دورا
 أظهر أن فهو ، وانفعاالته واستعداداته املزاجية األستاذ حالة تعكس مرآة ) التلميذ ( األخري هذا يعترب إذ

 وان ، التالميذ عندا الصفات نفس جند فإننا ، وحزم جد بكل للعمل واالستعداد للحياة التفتح روح
 يف القوة واستعمال السيطرة إىل مييل املعلم كان وإذا ، لصفاته مطابقة تكون النتيجة فان غريها كانت
 ومبا . والعدوان واالحنراف االنسحاب إىل التلميذ ميل حيث سلبية حتما تكون النتيجة فان للتلميذ معاملته

 تالؤمه ومدى النفسي تكيفه مبدي وثيقا ارتباطا ترتبط هذه أمهيته فان ، التعليمية يف مهم طرف األستاذ أن
 أن حيث التالميذ منو يف لألستاذ السريع التكيف اثر تؤكد اليت الدراسات من والكثري املدرسي الوسط مع

  )399 صفحة ،1991 ميخائيل،(  . التالميذ سلوك على إجيابا أو سلبا تؤثر النفسية صحته
 يصبح وبالتايل األب عن بديال املدرس بكون تتحدد واملدرس املراهق التلميذ بني العالقة أن الباحث ويرى
 الطرفني تربط اليت فالعالقة لذا . والنفور والعنف العدوانية حنوه وتوجه االنفعاالت عليه تسقط الذي احملور
 ،فاألستاذ والسيادة السلطة أساس على ال واحملبة واالحرتام الصداقة أساس على مبنية تكون أن جيب

  تالميذه سلوك يف بناءة بصورة التأثري على قادرا يكون أن عليه الناجح
 :اإلعالم بوسائل التلميذ عالقة .5- 3-18

 هذه لكن ، التكنولوجي والتقدم التطور بسبب حياتنا يف تأثريا األكثر القوة اإلعالم وسائل تشكل
ا رغم التكنولوجيا ا املؤثر وفعلها قو ا ،إال وشؤونه اإلنسان حياة تسهيل على وقدر  معها جلبت أ

 ا تتميز كانت اليت فالظواهر ، للقيم والتغري والرتبية واالجتماعية النفسية واملآسي والكوارث اآلفات
 االنتقال سهلة باتت واالتصال االنتقال يف الصعوبة من غريها دون ا تتصف خاصية ومتثل ، الشعوب

 . صغرية قرية إىل العامل حول الذي السريع التحديث بفعل



 إلينا تنقل وأصبحت ، اإلعالم أمهية من زاد ، احلديثة التكنولوجيا ومكونات االتصال شبكات تأثري إن
 . االجتماعي السلوك يف فعالة تغريات إىل تؤدي واليت ، واحلديثة القدمية الشعوب حياة
 حياة خترتق برامج ينقل أصبح الذي ، واملسموع، املرئي اإلعالم فاعلية األكثر االتصال وسائل بني ومن

 احلياة آليات حتريك يف والفعالة العالية التلفزيون قدرات مع خاصة ، فيهم وتؤثر تفاصيلها أدق يف الناس
 معها ويتفاعل اإلنسان ا يتأثر  للتلفزيون القوة هذه وأن ، احلية املوجودات مع وتفاعلها ودينامكيتها

 أو عليها السيطرة نطاق تتعدى باتت القوة وهذه ، حياته يف حيوي موضوع حنو ميوله تغري اجتاهه وتكاد
 الوحيد الضيف هو التلفزيون فكأن.لألسرة منه انفكاك ال بشكل يتسرب الذي ووجودها تأثريها قوة على
 كل تعلم يتم مث ومن ن مكان أي ويف وقت أي يف والبيوت األسرة على استئذان دون يدخل الذي

 املهارات خمتلف األطفال يتعلم مثلما الربامج هذه مشاهدة خالل من املختلفة السلوكية التصرفات
 . التقليد طريق عن األخرى والثقافية االجتماعية

 صغرية قرية العامل جعلت واليت لألطفال املتاحة احلديثة واالتصال اإلعالم وسائل باقي عن ناهيك وهذا
 ، يشاء كيف ويصرف ، سلوكات من يشاء كيف ويتصرف ، سلوكات من يشاء ما الطفل منها يتعلم
 واالتصال اإلعالم وسائل فان التوضيحات هذه خالل ومن.. يديك بني العامل : عبارة عليه يطلق ما وهذا
الت مجيع يف باإلجياب أو بالسلب إما التلميذ سلوك منط على تؤثر اليت العوامل وأهم أبرز من تعد  ا

  )399 صفحة ،1991 ميخائيل،( وامليادين
ا ، االتصال قنوات من العديد على تشمل اليت اإلعالم وسائل ن أ الباحث ويرى  شأن ذلك يف شأ
 وإيديولوجية تتناسب بطريقة الفرد سلوك تشكيل إىل النهائية احملصلة يف تعتمد إذا ، األخرى الثقافية القوى
تمع من فردا هباعتبار  املراهق وأن ، السائد االجتماعي النظام  مع املختلفة عالقاته خالل من يؤثر فانه ا
 أو حيوية شخصية تبين أن ميكن اليت اإلعالم وسائل من حثي أو أصدقائه مع أو مدرسته يف أو أسرته
 .اجيابيا أو سيئا سلوكا خالهلا من يتعلم

  



 : خالصة

 تغريات من فيها حيدث ملا وذلك احلساسة املراحل من وتعترب ، والرشد الطفولة بني انتقالية مرحلة املراهقة
 مبحاولة وتتسم . عمره من التالية املراحل يف الفرد على بالغة بصورة تؤثر ونفسية وجسمية فيزيولوجية

 الذات حتقيق قصد واالجتماعي النفسي التوافق إىل املراهق وصول مبحاولة وتتسم التوافق إىل املراهق وصول
 االنتقال أي األسرة عن واالقتصادي االنفعايل باالستقالل وذلك ، االجتماعية مكانته على واحلصول ،

 قواه يكتشف حىت ،وذلك مجاعات إىل واالنتماء ، النفس على االعتماد إىل الغري على االعتماد من
 من حاجاته ويليب نفسه يف ويثق ذلك يتقبل وبالتايل ، األساسية واهتماماته ورغباته ميوله ويفهم ، احلقيقية

 تساهم اإلعالم وسائل عن واملسؤولني التعليمية واملؤسسات األسرة من كل و. الذات وحتقيق اآلمن
تمع من الفئة هلذه الكاملة والرعاية بالعناية  أوقات استغالل أثناء ،وخاصة ومتكامال متزنا وامن تنمو حىت ا
 وخدمة بناء يف واملشاركة للحياة إلعدادهم السليم بالتوجيه وهذا الرياضي الرتوحيي النشاط ممارسة يف الفراغ

تمع   .  ا

   



  
  لباب الثانيا

  الدراسة الميدانية
   



  :مدخل الباب

نهجية مبسنحاول يف هذا الباب اخلاص بالدراسة امليدانية ، التطرق يف الفصل األول إىل كل ما يتعلق 

والتكلم عن  ،امليدانية من دراسة استطالعية وخطوات تطبيق الدراسة وتبيان املنهج املتبع  هجراءاتوإالبحث 

املستعملة  اإلحصائيةإدراج الطرق ، و  جماالت البحثة املستخدمة وحتديد واألدا ،اختيارهاالعينة وكيف مت 

وخنرج ،مث عرضها يف جداول ومتثيلها بأعمدة بيانية  ،تفريغها ، أما يف الفصل الثاين نقوم بتحليل النتائج بعد

  ض اقرتاحات أو فرضيات مستقبليةر ويف األخري نقوم بع، باستنتاجات ، مث خبالصة عامة 

 

   



  
  الفصل األول

  و إجراءاته  الميدانية البحثمنهجية 
  

    



  :تمهيد -
يعمل اجلانب التطبيقي من البحث على تكملة اجلانب النظري وتأكيده فهو وسيلة نقل مشكلة البحث 

لذا فإننا نعمل يف معاجلتنا هلذه املشكلة يف اجلانب امليداين والذي .إىل امليدان وتوضيحها وحتديدها
وامليدانية يف البحث ، بالتطرق أوال إىل الدراسة االستطالعية ، مث  نستعرض فيه أهم اإلجراءات املنهجية

. التطرق إىل الدراسة األساسية املتمثلة يف املنهج املستخدم وجمتمع وعينة البحث ، وحدود وأدوات البحث
كانت   ويستلزم على الباحث يف حمور املنهجية والدراسة امليدانية أن حيسن اختيار املنهج وأدوات حبثه ،وإال

دراسته سطحية وتسيطر عليها الذاتية ، وتفاديا لذلك على الباحث أن يكون مطلعا على مراجع املنهجية 
  .وأن يقوم مبقارنة بني املناهج واألدوات اليت تكون صاحلة لبحثه

وبالتايل فإن  وظيفة . وعليه فإن منهجية البحث تعين جمموع املناهج والطرق اليت توجه الباحث يف حبثه 
املنهجية هي مجع املعلومات، مث العمل على تصنيفها وترتيبها وقياسها وحتليلها من أجل استخالص 

و أخريا  )231، صفحة 1998فريدريك، ( نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة االجتماعية املدروسة
  .نصل إىل إجراءات التطبيق امليداين وأدوات املعاجلة اإلحصائية للبيانات

  :الدراسة االستطالعية.1-1
  :التجربة االستطالعية األولى  -

بعد عرض االستبيان اخلاص بعوامل التنشئة االجتماعية على جمموعة من احملكمني ،مت إجراء جتربة 
  :،وكان الغرض من التجربة ما يلي تلميذ وتلميذة بقاعة الدراسة) 20(استطالعية أوىل على عينة قوامها 

 معرفة مدى تناسب أبعاد االستبيان لعينة البحث ومعرفة صعوبة وسهولة العبارات  -
 التدريب على طرق القياس والتسجيل و التصحيح وتفريغ البيانات -
 .-معرفة الصعوبات اليت ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها وجتنبها -
  التعرف على طبيعة العينة وكيفية التعامل معها -

و أثناء التطبيق مت شرح طريقة أداة االختبار وتتمثل يف اإلجابة على العبارات املوجودة يف االستبيان اخلاص 
يف اخلانة اليت يرون إجابتها مالئمة ووضع عالمة  )× ( بعوامل التنشئة االجتماعية وذلك بوضع عالمة

بعد عملية الفرز والتصحيح توصل و  ية العبارة إذا كان السؤال صعب أو غري مفهوميف بدا )؟(استفهام
الباحث إىل أن مجيع األسئلة املطروحة يف االستبيان كانت سهلة وواضحة ،وأجاب عنها التالميذ يف مدة 

ا من دقيقة وبدون طرح أي سؤال ،وبالتايل قبلنا العبارات كما هي وقمنا بتطبيقه )17:(زمنية قدرت ب
  أجل الدراسة االستطالعية الثانية لدراسة األسس العلمية لالختبار

   



 :التجربة االستطالعية الثانية
 20(لغرض التأكد من مصداقية االستبيان ،قمنا بإجراء جتربة استطالعية كدراسة أولية على عينة مقدارها 

كمرحلة أوىل ،وبعد   13/01/2013تلميذ وتلميذة من ثانوية حريش حممد بتيارت وكان ذلك يف ) 
أعدنا تطبيق االستبيان على نفس أفراد العينة األوىل ،وكان هدف  27/01/2013أسبوعني وبتاريخ 

 ).الصدق، الثبات ،املوضوعية(الدراسة االستطالعية هو إبراز األسس العلمية لالختبار ومدى صالحيته 
  : الدراسة األساسية -1-2
  :في الدراسةالمنهج المتبع  - .1-2-1

إن اختيار املنهج الصحيح يعتمد أوال وأخريا على طبيعة املشكلة نفسها وذلك ألنه ال ميكن حل مجيع 
واملنهج هنا يعين جمموعة األسس والقواعد اليت يتبعها الباحث من أجل الوصول . املشكالت بنفس الطريقة

، 2001بوحوش، ( "مشكلة الكتشاف احلقيقةالطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته لل :"إىل احلقيقة وهو
عبارة عن جمموعة العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية " ويعرف املنهج أيضا بأنه . )137صفحة 

فإن خمتلف العلوم تعتمد على مناهج البحث العلمي  لذا  (Mourice, 1996, p. 58) حتقيق حبثه
  .للوصول إىل القوانني اليت تتحكم يف الظواهر حسب نوعها، اجتماعية كانت أم طبيعية

ونظرا لطبيعة موضوع حبثنا هذا ومشكلته املتعلقة بإسهامات التنشئة االجتماعية يف توجيه املراهقني 
لرتوحيي الرياضي  اعتمدنا على املنهج الوصفي، الذي يقوم على الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط ا

دف  دراسة حتليل وتفسري الظاهرة من خالل حتديد خصائصها وأبعادها، ووصف العالقات بينها وذلك 
الوصفي على أنه و يعرف املنهج  )31، صفحة 2003حممد، ( .الوصول إىل وصف علمي متكامل

الطريق الذي يسلكه الباحث يف دارسة ظاهرة ما كي يتحصل على نتائج تقنية يف الكشف عن طبيعة 
  )598، صفحة 1975وايف، ( الظاهرة املدروسة

أو املتعلقة بطبيعة ظاهرة،أن الدراسة الوصفية تتضمن دراسة احلقائق الراهنة " Whitney"وتيني" ويرى 
عادل خطاب، صفحة ( "موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع

املنهج الوصفي يقوم جبمع البيانات وتصنيفها، وحماولة تفسريها وحتليلها من أجل قياس ومعرفة  و )118
دف استخالص النتائج ومعرفة كيفية الضبط، والتحكم أثر وتأثري  العوامل على هذه الظاهرة حمل الدراسة 

   )23، صفحة 1984تركي، ( يف هذه العوامل
  :مجتمع وعينة البحث و مواصفاتها - .1-2-2
تمع " بالعينة" ونعين   جزءا حمددا كما وكيفا، متثل عدد من األفراد حيملون نفس الصفات املوجودة يف ا

الذي يقع عليهم االختيار، فيكون ضمن أفراد العينة دون تدخل أو تتحيز أو تعصب الباحث، أي إعطاء  



تمع فرصة متكافئة لالختيار و اهلدف من ذلك هو احملافظة على املوضوعية فهمي، ( كل فرد يف ا
   )271، صفحة 1996

،ومثلت   منتظمةتلميذة مت اختيارها بطريقة عشوائية  )400(تلميذ و) 370(تتألف عينة البحث من 
املستوى األوىل ثانوي واملستوى (الذي تكون من تالميذ املرحلة الثانوية  %12جمتمع الدراسة بنسبة 

ا   )05(، )الثانية ثانوي  ثانويات  )05(تلميذ وتلميذة و) 3263(ثانويات باملدينة بلغ عدد التالميذ 
ا  تلميذ  )6388(وبالتايل جمتمع الدراسة بلغ .تلميذ وتلميذة  )3125(بالريف بلغ عدد التالميذ 

  .تلميذةو 
ا يبني) 01( رقم  جدول -   :عينة البحث ومواصفا

موع  املناطق اسم املؤسسة املكان املستوي الذكور اإلناث ا

   ثانوية الرائد سي الزوبري تيارت األوىل ثانوي 17 18  35
  
  
  

 املدينة

 الثانية ثانوي 15 17  32
  ثانوية بوضياف حممد  تيارت األوىل ثانوي 19 22  41
 الثانية ثانوي 11 14  25
 ثانوية حريش حممد تيارت األوىل ثانوي 19 20  39
 الثانية ثانوي 14 15  29
 ثانوية بلهواري حممد تيارت األوىل ثانوي 20 21  41
 الثانية ثانوي 22 25  47
 ثانوية ديب حممد تيارت األوىل ثانوي 25 23  48
  الثانية ثانوي 23 25  48
   ثانوية الشيخ بوعمامة عني الذهب األوىل ثانوي 21 23  44

  
  الريف

 الثانية ثانوي 18 20  38
 ثانوية شبايكي عبد القادر قصر الشاللة األوىل ثانوي 22 22  44
 الثانية ثانوي 20 23  43
 ثانوية العقيد لطفي بتخمارت األوىل ثانوي 21 23  44
  الثانية ثانوي 17 19  36
 ثانوية بلخري الشيخ عني احلديد  األوىل ثانوي 15 20  35
  الثانية ثانوي 14 16  30
زمالة األمري  األوىل ثانوي 19 21  40

  عبد القادر
  ثانوية  ديدوش مراد

  الثانية ثانوي 18 23  41



موع 370 400 770  ا
  )إناث 213ذكور،  198: ( تلميذ وتلميذة موزعني على الشكل اآليت) 411: (السنة األوىل ثانوي

  )إناث 187ذكور، 172:( تلميذ وتلميذة موزعني على الشكل اآليت )359:( السنة الثانية

  :  ليصبح بعد ذلك العدد اإلمجايل ألفراد عينة البحث على الشكل التايل -

  ).إناث  400ذكر،  370( :تلميذ و تلميذة )770( 

  :البحث مجاالت .1-3

 :المجال البشري.1-3-1

 385( تلميذ وتلميذة ) (770ري البحث على جمموعة من التالميذ يف الطور الثانوي والبالغ عددهمأج 
  )يدرسون باملؤسسات التعليمية الواقعة باملدينة 385 –يدرسون باملؤسسات التعليمية الواقعة بالريف 

  :المجال المكاني. 1-3-2

: أجرى هذا البحث يف جانبه التطبيقي باملؤسسات التعليمية املختارة  بوالية تيارت على النحو التايل 
ثانوية  -ثانوية حممد بوضياف -ثانوية حممد ديب - ثانوي الرائد سي الزوبري(ثانويات داخل الوالية 5

  )ثانوية بلهواري حممد  -حريش حممد

ثانوية الشيخ بوعمامة بعني  –ي عبد القادر بقصر الشاللةثانوية شبايك(ثانويات خارج الوالية 5و
ثانوية العقيد لطفي  - ثانوية ديدوش مراد بزمالة عبد القادر–ثانوية بلخري الشيخ بعني احلديد  -الذهب

  )بتخمارت

  كلم  70الثانويات الواقعة يف مناطق الريف املختارة تبعد عن الوالية أكثر من  :مالحظة -

  :  زمانيالمجال ال .1-3-3

فكانت بداية اجلانب النظري .أوال مت االنطالق يف العمل باجلانب النظري، مث تلى ذلك اجلانب التطبيقي 
  2012بداية من شهر سبتمرب 

  .2013جانفي  6أما اجلانب التطبيقي فكانت بدايته بعد الدخول من عطلة الشتاء مباشرة أي يف  



  .27/01/2013إىل غاية  13/01/2013:..التجربة االستطالعية 

  .20/03/2013إىل غاية 10/03/2013.:التجربة الرئيسية

وضع  مث شرع الباحث يف جدولة النتائج ومجعها وتبويبها وحتليلها واستخالص النتائج النهائية حىت مت
  . املذكرة يف شكلها النهائي

  :ضبط متغيرات البحث -.1-4

  .إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنني أحدمها مستقل واآلخر تابع استنادا 

  :تعريف المتغير المستقل وتحديده - .1-4-1

املتغري املستقل هو املتغري الفاعل يف حركة الظاهرة، فإذا كان البحث عن العالقة بني السبب والنتيجة  
ويرتتب عن .قة األثري يكون هو العنصر املؤثر وإذا كان البحث عن عال.،يكون هو السبب يف حدوثها

  )35، صفحة 2010دليلو، ( حركة هذا املتغري النتائج اليت حتدث يف الظاهرة أو التأثر حبركته

  )          وسائل اإلعالم –األقران –املدرسة  -األسرة(وسائط التنشئة االجتماعية: "تحديد المتغير المستقل -

  :تعريف المتغير التابع وتحديده - .1-4-2

وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم متغريات أخرى، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على  
أسامة كامل راتب، ; حممد, حسن عالوي( .التابعاملتغري املستقل ستظهر حتما نتائجها على قيم املتغري 

  )219، صفحة 1999

  ممارسة الرتويح الرياضي يف وقت الفراغ  :تحديد المتغير التابع -

  : بخصوص االستبيان الموجه للتالميذ -

 ) أنثى 424ذكر،  385( تلميذ  )809(قام الباحث بتوزيع االستبيانات على التالميذ البالغ عددهم 
  )خارج الوالية5داخل الوالية و5(موزعني على الثانويات العشر

  .20/03/2013إىل غاية  10/03/2013: وذلك ابتداء من تاريخ 

   



ضياع البعض وعدم اإلجابة على مجيع األسئلة (استمارة لعدم صالحيتها 39لقد مت إلغاء : مالحظة
استمارة خاصة باإلناث وبالتايل أصبحت العينة  24رة خاصة بالذكور و استما 15، )للبعض اآلخر

  ).إناث 400ذكر،  370: ( تلميذ وتليذة) 770(النهائية 

  :أدوات البحث .1-5

  :اعتمد الباحث يف دراسته على أدوات بغرض مجع املعلومات والبيانات ومتثلت يف مايلي

  :المصادر والمراجع -

متت عملية سرد املعطيات واملعارف النظرية املرتبطة باملوضوع واليت تتماشى وأهداف البحث للوصول إىل  
صيغة علمية ختدم العمل ،وكذا إلجياد توضيحات لألمور الغامض من خالل االستناد على املصادر 

يف الدراسة النظرية من واملراجع العلمية باللغة العربية واألجنبية من كتب وجمالت ومعاجم كل ذلك وظف 
  أجل التوضيح

  :استمارة االستبيان -

هداف املرجوة من هذه الدراسة مت االعتماد على االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات اليت األلتحقيق  
ختص هذه الدراسة،حيث قام الباحث بإعداد استبيان عوامل التنشئة االجتماعية مرتكزا يف ذلك على 

من خالل املالحظات املستمرة للتالميذ باملؤسسة التعليمية ، هذا حبكم مهنة الباحث الذي اخلربة املهنية 
يعمل كأستاذ ملادة الرتبية البدنية والرياضية استطاع الباحث أن يشكل املادة اخلام وإعداد صورة أولية 

راغ،وهي اخلطوة اليت متت لعوامل التنشئة االجتماعية اليت توجه وتدعم التلميذ ملمارسة الرياضة يف وقت الف
بالتوازي مع اخلطوة األوىل وتتمثل يف االطالع على الدراسات السابقة ،وفيها قام الباحث باستطالع حول 
هذه الدراسات واليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث ،وحماولة توظيفها يف إعداد االستبيان إضافة إىل 

ة االجتماعية،حبيث أخذ الباحث ما يتناسب مع موضوع ذلك مطالعة الكتب اليت اهتمت بعوامل التنشئ
ال   .الدراسة ،إضافة مع احتكاك الباحث مع جمموعة من الدكاترة الذين هلم كفاءة يف هذا ا

  ومن خالل هذه اخلطوات استطاع الباحث استخالص أربعة أبعاد لالستبيان

   



توى الثقايف واالقتصادي والتعليمي لألسرة أسئلة حول العوامل املتعلقة باألسرة ، املس : بعد األسرة -
وعالقته مبمارسة التلميذ املراهق للرياضة يف وقت الفراغ ومدى االهتمام والدعم الذي يتلقاه من أسرته يف 

ال   .هذا ا

أسئلة متعلقة باإلمكانات والتسهيالت اليت توفرها املدرسة من التجهيزات ومساحات  : بعد المدرسة -
التحفيزات  سائل املتوفرة ودور املسؤولني يف توجيه التالميذ ملمارسة الرياضة يف وقت الفراغ واملمارسة والو 

ال واالهتمام بالفروقات الفردية للتالميذ ومراعاة امليول والرغبات    .املقدمة يف هذا ا

ومدى ممارستهم أسئلة  متعلقة جبماعة األقران ،عن العالقات داخل مجاعة األقران  :بعد جماعة األقران -
  .للرياضة يف وقت الفراغ وعالقة التحفيز والتشجيع باملمارسة للرياضة ودرجة التأثر داخل املدرسة وخارجها

أسئلة عن دور وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية يف نشر الثقافة و الوعي الرياضي  :بعد وسائل اإلعالم -
توجيهه ملمارسة الرياضة يف وقت الفراغ دون املقارنة بينها ومدى الـتأثري على ميول واجتاه املراهق و دعمه و 

  .من ناحية التأثري

وألجل ذلك قمنا بإعداد استمارة لالستبيان وزعت على جمموعة من الدكاترة إلبداء رأيهم فيها من حيث 
لعينة الوضوح، السهولة، املالئمة ، وأكدوا لنا أن االستمارة متس كل جوانب موضوع البحث وهي مالئمة ل

ا واضحة سهلة غري قابلة للتأويل، وبعدها قمنا بوضع  املختارة، أما من حيث الوضوح فإن مفردا
  . االستمارة بشكلها النهائي لنبدأ يف العمل وتوزيعها على عينة البحث

 :األسس العلمية االختبار.1-6

  :الثبات - .1-6-1

" Barrowبارو "يعد معامل الثبات أحد العوامل األساسية من عملية بناء االختبارات ،ويعرف  
مدى اتساق االختبار من قياس ما "الثبات باعتباره محمد حبيب حسنين نقال عن " Mcgeeمكجي"و

 )1999،193-بوعالق"( يقيسه

أن االختبار يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج "ثبات االختبار  عن"   Van Valin"وكما أشار 
، صفحة 1999صبحي حسنني، ( "باستمرار إذا ما تكرر على نفس املفحوصني وحتت نفس الشروط

199( 



ر وإعادة تطبيقه ،للتأكد استخدم الباحث إحدى طرق حساب ثبات االختبار وهي طريقة تطبيق االختبا
ملوقفية أو املؤقتة يف ويهدف هذا األسلوب إىل حتديد نسبة وقيمة العوامل ا.من مدى دقة واستقرار النتائج 

 االختبار 

يوما مع تثبيت   15وعلى أساس هذه الطريقة قام الباحث بإجراء االختبار على مرحلتني بفاصل زمين قدره 
واستعملنا حلساب معامل الثبات معادلة )نفس املكان ،نفس العينة ،نفس التوقيت(كل املتغريات 

  ):01(حلساب معامل االرتباط بالطريقة املباشرة كما هو موضح يف"بيرسون"

 يبني نتائج معامل االرتباط ) 01( رقم  الجدول 

 الرقم بياناالستأبعاد  العينة معامل الصدق معامل الثبات

0.74 0.86   

  

20 

 01 األسرة

 02 املدرسة 0.90 0.81

 03 األقران 0.94 0.89

 04 وسائل اإلعالم 0.92 0.86

  :صدق االختبار - .1-6-2

أعد لقياس سلوك وقياس غريه ال تنطبق  يعد االختبار صادقا إذا كان يقيس فعال ما أعد لقياسه، أما إذا  
   )146، صفحة 1993مقدم، ( عليه صفة الصدق

يهتم بتحليل املضمون أو الفقرات فرديا أو مجاعيا ،فكل فقرة من فقرات االختبار  : صدق المحتوى -
جيب أن متثل مقياسا صحيحا ،ومناسبا بالنسبة للقدرة أو السمة أو املتغري الذي تسأل عنه الفقرة ،وأن 

رضوان، ( االختبار ككل فقط الفقرات اليت متثل السمات املطلوب قياسها بواسطة االختباريتضمن 
  )182، صفحة 2003

مت إجياد صدق احملتوى لالستبيان من خالل عرضه بصورته األولية على جمموعة من احملكمني من الدكاترة  
من هلم عالقة بالتخصص وذو خربة وكفاءة يف جمال التدريس والبحث العلمي إلبداء الرأي حول مدى 

ومدى مناسبة الفقرة  مالءمة أبعاد االستبيان من حيث وضوح فقراته من حيث املضمون والصياغة واللغة،



ا ال  ا مناسبة قد تثري هذه الدراسة ،أو حذف أية عبارة يرو للبعد اليت تندرج حتته ،وإضافة أية فقرة يرو
 .تناسب هذه الدراسة

من أجل التأكد من صدق االستبيان استخدمنا كذلك الصدق الذايت والذي يعرف  : الصدق الذاتي -
بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء القياس  بصدق الدرجات التجريبية للمقياس

 )12، صفحة 2008درويش، ( والصدق الذايت عن طريق حساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل ثبات االختبار
  .أعاله) 01( و النتائج مبينة يف اجلدول رقم 

    :توزيع العبارات االجيابية والسلبية حسب أبعاد االستبيان يبني)  03(رقم  جدول

موع  األبعاد أرقام العبارات االجيابية أرقام العبارات السلبية ا
13 26-40 1-4-9-13-18-

21-30-33-37-
44-48 

 األسرة

13 2 -14-17 6-10-22-24-32-
35-38-45-47-49 

 املدرسة

12 20-27-29 -36 5-8-11-15-23 -
41-43-50 

 األقران

12 46 3-7-12-16-19 -
25-28-31-34-
39-42 

 وسائل اإلعالم

  :درجات العبارات املوجبة والسالبة يبني)  04( جدول رقم 

 األداء العبارات املوجبة العبارات السالبة
 بدرجة كبرية جدا 5 1
 بدرجة كبرية 4 2
 بدرجة متوسطة 3 3
 بدرجة قليلة 2 4
 بدرجة قليلة جدا 1 5

  



   :الموضوعية.1-6-3

من العوامل اهلامة اليت جيب أن تتوفر يف املقياس ،املوضوعية واليت تعين التحرر من التميز والتعصب يف 
حيث أن أهم صفات القياس اجليد . اآلراء فاملوضوعية تعين أن توصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال

،وأن هناك فهما كامال من مجيع عينة البحث مبا أن يكون موضوعيا لقياس الظاهرة اليت أعد أصال لقياسها 
يد، ( سيؤدونه  )155، صفحة 2000مروان عبد ا

من أجل هذا عبارات االستبيان جييب عليها املفحوص بدون تدخل من الفاحص أو إحياء منه، وبالتايل 
ا بدون  وهذا يعرب عن املوضوعية يف احلكم على .تدخل أي طرف آخر فإن النتائج تعرب عن آراء أصحا

 .نتائج التالميذ

 :خطوات تطبيق الدراسة .1-7

بعد عملية ضبط وإعداد االستبيان املوجه للتالميذ ، نسخ العدد الكايف اخلاص بالعينة مث إجراء االختبار 
 :على النحو التايل 

قصد السماح لنا بإجراء االستبيان باملؤسسات التعليمية  االتصال مبديرية الرتبية لوالية تيارت -
وهذا بعد تسليمها طلب تسهيل املهمة املمنوح لنا من طرف معهد الرتبية البدنية والرياضية .املختارة
 .مبستغامن

 االتصال مبدراء املؤسسات املختارة وأساتذة الرتبية البدنية والرياضية إلجراء االختبار  -
 يحة إلجراء االختبار وملء االستمارة رصد الطريقة الصح -
 .مجع االستمارات وحتليلها -
 .الوسائل اإلحصائية -

  :متثلت الطرق اإلحصائية املستعملة يف هذا البحث فيما يلي: الطرق اإلحصائية المستعملة 1-8

:     الوسط الحسابي
س مج

ن =   (Hamdani, 1988, p. 97)     س

  

  



    )172، صفحة 2009اجلود، (:   معامل بيرسون

 

س = النسبة المئوية
  (Champely, 2004, p. 64)     100 ˟ ن

  )216، صفحة 2003رضوان، (  : معامل الصدق الذاتي

 )151، صفحة 2010النجار، ( : اإلنحراف المعياري

 
  )225، صفحة 1997خري، ( " ت " ستودينت _ 

  
ퟐ: درجة الحرية − ퟐن   )222، صفحة 2007مغلي، (   =

:  المحسوية 2كا
ퟐ (التكرار التوقع  ( التكرار املشاهد

التكرار املتوقع  =     مج 

 



  )71، صفحة 2010غرايبة، (  :التباين

س)  ퟐ(س مج
ن = ع

ퟐ  

  :صعوبات البحث.1-9

ا ،بطريقة أكثر علميةعملية البحث عمل - منصور.(ية تتطلب التحكم يف الظروف احمليطة 
  :ومن بني هذه الصعوبات .)2006،74

 .قلة الدراسات املتعلقة بالتنشئة االجتماعية والرياضة - 

 .نقص يف املراجع املتعلقة بالرتويح ووقت الفراغ ، وخاصة احلديثة -

ة يف الرتويح  -   .والتنشئة االجتماعيةنقص يف البحوث املشا

 

 :خالصة

لقد مت التطرق إىل منهجية البحث واإلجراءات امليدانية ، اليت أجراها الباحث خالل التجربة االستطالعية 
واألساسية، حيث تطرق يف بداية هذا الفصل إىل التجربة االستطالعية ، فأشار إىل عدة خطوات علمية 

تمع ،جماالت أجنزها متهيدا للتجربة األساسية اليت اس تعملها ،بتوضيح املنهج املستخدم يف البحث ، ا
البحث ،ومتغرياته مث الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث ،وأدوات البحث وسيكومرتية األداة ،مث الدراسة 

  .اإلحصائية ويف األخري تناول الباحث أهم صعوبات البحث

   



 

  الفصل الثاني
  النتائج ةومناقش عرض وتحليل

  

  

    



 : تمهيد -
نتعرض يف هذا الفصل إىل عملية عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفقا خلطة حبث مناسبة  

لطبيعة الدراسة،وقد قمنا بعرض هاته النتائج يف جداول ،باإلضافة إىل األعمدة البيانية هلا،وهذا لغرض 
  .البحثإثبات أو نفي الفرضيات املقرتحة ،واإلجابة على تساؤالت مشكلة 

 :عرض وتحليل النتائج1-2-
   :يبين المستوى االقتصادي لعينة البحث ) 5( جدول رقم -

  املدينة الريف
املستوى  جيد متوسط ضعيف جيد متوسط ضعيف

 االقتصادي
 العينة 131 155 99 97 179 109

 الدرجات 4509 6255 3322 3674 6770 3020
 املتوسط 34,41 40,35 33,55 37,87 37,82 27,70
 النسبة املئوية 18,71% 20,12% 12,85% 12,59% 23,24% 14,15%

 احملسوبة2كا 51,77 54,17
 اجلدولية 2كا 9,21 9,21

يتبني لنا أن النسبة املئوية لتالميذ املدينة الذين أسرهم مستواهم االقتصادي )  5 (من خالل اجلدول رقم 
، الذين )%12,59: (املئوية عند تالميذ الريف ب، بينما قدرت النسبة )%18,71: (جيد قدرت ب 

مستواهم االقتصادي جيد ،وبلغت النسبة املئوية عند تالميذ املدينة الذين مستواهم االقتصادي ضعيف 
، يف حني بلغت النسبة املئوية عند تالميذ الريف الذين مستواهم االقتصادي ضعيف )12,85%(
) 20,12%(وى االقتصادي املتوسط كانت النسبة املئوية ، بينما أسر املدينة ذوي املست)14,15%(

احملسوبة حيث  2،وعند دراسة الفروق باستخدام كا) %23,24(وعند أسر الريف كانت النسبة املئوية 
اجلدولية 2، وهي أكرب من كا)54,17(وعند أسر تالميذ الريف ) 51,77(بلغت عند أسر تالميذ املدينة 

،وهذا راجع إىل أن التباين )  2(و درجة احلرية ) 0,01(الداللة  عند مستوى)  9,21(املقدرة ب
واالختالف يف املستوى االقتصادي بني األسر ، يقود إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقات فراغهم ، 

 فكل أسرة تتأثر إىل حد كبري يف حتقيق أهدافها مبستواها االقتصادي ، وأشارت دراسة
االجتماعي واالقتصادي يساعد يف ممارسة الرياضة وقت  الرتفاع يف املستوىأن  ا) م1999"(الهاديعبد"

  الفراغ 



  :يبين المستوى التعليمي لألب واألم ألفراد العينة)  6(جدول رقم  -

 المدینة الریف
 

 أمي متوسط جامعي أمي متوسط جامعي
 

المستوى 
 التعلیمي

 األب األم األب األم األب األم األب األم األب األم األب األم
96 119 165 171 124 95 146 184 170 160 69 41 

 
 العینة

4022 4436 5980 5571 3462 3457 4633 5043 6733 6019 2700  
3024 

 الدرجات

46,47 37,27 36,24 32,57 24,37 36,38 31,73 27,40 39,60 37,61 39,13 
 

 المتوسط 73,75

النسبة  %5,32 %8,96 %20,77 %22,07 %23,89 %18,96 %12,33 %16,10 %22,20 %21,42 %15,45 %12,46
 المئویة

 2كا 117,17 122,69
 المحسوبة

 2كا 9,21
 الجدولیة

مستوى  0,01
 الداللة



: يتبني أن نسبة األمية لألب واألم باملدينة لعينة البحث قدرت ب)  6( من خالل عرض اجلدول رقم 
، على التوايل ، بينما نسبة األمية لألب واألم بالريف لعينة البحث قدرت ) 8,96%(، )5,32%(

، على التوايل والنسبة املئوية للجامعيني األب واألم باملدينة لعينة البحث  )%16,10(،)%12,33(:ب
على الرتتيب،على الرتتيب ، وجاءت النسبة املئوية للجامعيني األب ) %18,96(،)%23,89(كانت 

على الرتتيب ، أما النسبة املئوية لألب واألم ذوي ) %12,46(،)%15,45(واألم بالريف لعينة البحث 
على التوايل ، ) %22,07(، )%20,77:  (املستوى التعليمي املتوسط باملدينة لعينة البحث قدرت ب

عينة الريف النسبة املئوية لألب واألم ذوي املستوى التعليمي املتوسط كانت بينما ل
احملسوبة ، بالنسبة للمستوى 2على الرتتيب ،وعند دراسة الفروق باستخدام كا) 21,42%(،)22,20%(

، )122,69(  ، وعند عينة الريف ) 117,17( التعليمي لألب واألم حيث بلغت عند عينة املدينة 
، وهذا ) 2(و درجة احلرية ) 0,01(عند مستوى الداللة )  9,21(اجلدولية املقدرة ب 2كا  وهي أكرب من

يدل على وجود فروق دالة إحصائيا للمستوى التعليمي والقدرة على استغالل وقت الفراغ ، ومنه نالحظ 
م ، فكل أسرة بأن االختالف يف املستوى التعليمي بني األسر يؤدي إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقا

ما  يتحدد طبيعة ممارسة أبنائهم لألنشطة الرتوحيية الرياضية حبسب املستوى الثقايف والتعليمي للوالدين أل
ما يف شكل أساليب معاملة األبناء حبسب مراحل منوهم و . يؤثران يف عملية التنشئة ،فيوظفان معلوما

ى ضرورة نشر الوعي الثقايف بني األسر وأن أسفرت عل) م1996" (رجاء محمد الحسن" دراسة الباحثة
تمع هي عقبات الستثمار وقت الفراغ محمد على أيضا وهذا ما يؤكده  .العادات والتقاليد السائدة يف ا

م عن طريق االرتقاء  املراهقحيث يرى ضرورة تطوير استعدادات  )1981(محمد  وتوظيف اهتماما
مبستوى وعيهم الثقايف والتعليمي وتوسيع آفاقهم الفكرية حيث يتوافر لديهم األساس الصحيح لالختيار 

  السليم بني البدائل السلوكية أثناء وقت فراغهم واستثماره بطريقة إجيابيه

   



  :عرض وتحليل نتائج الذكور بالمدينة والريف - 3-1-2

  يبين عرض وتحليل نتائج بعد األسرة بالنسبة لذكور المدينة وذكور الريف)  7( ل رقم الجدو  -

  

 الريف املدينة بعد األسرة
 185 185 العينة

 33,48 34,96 املتوسط احلسايب
 5,97 5,59 االحنراف املعياري

 2,46 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 ذكور املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد األسرة بني الذكور باملدينة والذكور )  7 (من خالل اجلدول رقم 
،يف حني ) 5,59(واالحنراف املعياري ) 34,96( بالريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور باملدينة 

" ت"هذا وبلغت قيمة ) .5,97(واالحنراف املعياري )  33,48( بلغ املتوسط احلسايب لذكور الريف 
عند مستوى الداللة ) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة )  2,46( احملسوبة ب 

ألسرة بني الذكور ، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد ا)  368(وبدرجة حرية ) 0.05(
  .باملدينة والذكور بالريف ،وهي لصاحل ذكور املدينة

   



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 01(رقم  األعمدة البيانية -
  :في بعد األسرة

  

 

  : االستنتاج-

إحصائية بني ذكور املدينة وذكور نستنتج أن هناك فروق ذات داللة )01(رقم األعمدة البيانية من خالل 
الريف يف بعد األسرة ، وهي لصاحل ذكور املدينة ،حيث متيز تالميذ املدينة مبمارسة الرتويح الرياضي  وقت 
الفراغ أكثر من تالميذ الريف، وقد يرجع ذلك الهتمام األسرة يف املدينة بتوجيه أبنائها كيفية استثمار 

م فراغهم يف ممارسة األن شطة الرتوحيية الرياضية ومشاركتهم يف األنشطة الرياضية واالهتمام مبيوهلم أوقا
م وتوعيتهم ، واآلباء يف املدينة يتبعون األساليب الدميقراطية فيحرتمون شخصية املراهق وإعطائه  ورغبا

املستلزمات  احلرية يف تفكريه واختيار األنشطة الرياضية اليت يفضل ممارستها يف وقت فراغه كما يوفرون له
الرياضية اليت حيتاجها ويرمسون للمراهق جدول زمين يوازن بني الدراسة وممارسة الرياضة يف وقت فراغه، بينما 
أسر الريف أبناءهم يشاركوهم يف العمل اليومي يف معظم أوقات فراغهم،واآلباء يركزون على توجيه األبناء 

أفكار ومعتقدات هذه العائالت تشغل التلميذ عن  لالستذكار يف معظم أوقات فراغه ألن الرياضة حسب
  .الدراسة
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  يبين عرض وتحليل نتائج بعد المدرسة بالنسبة لذكور المدينة وذكور الريف)  8( الجدول رقم  -

  

 الريف املدينة بعد املدرسة
 185 185 العينة

 34,67 35,97 املتوسط احلسايب
 6,52 5,57 االحنراف املعياري

 2,06 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 ذكور املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد املدرسة بني الذكور باملدينة والذكور )  8( من خالل اجلدول رقم 
،يف حني )  5,57( واالحنراف املعياري ) 35,97( بالريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور باملدينة 

" ت"هذا وبلغت قيمة ) . 6,52( واالحنراف املعياري )   34,67( بلغ املتوسط احلسايب لذكور الريف 
عند مستوى الداللة )1,64(  اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة )  2,06( احملسوبة ب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد املدرسة بني الذكور  ، مما يعين)  368( وبدرجة حرية ) 0.05(
  باملدينة والذكور بالريف ،وهي لصاحل ذكور املدينة

   



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 02(رقم  األعمدة البيانية -
  في بعد المدرسة

  

 
  

 : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور املدينة وذكور ) 02( رقماألعمدة البيانية من خالل 
الريف يف بعد املدرسة ، وهي لصاحل ذكور املدينة ، وهذا راجع إىل توافر املنشآت الرياضية باملدرسة 

اك ،ونشاط اللجنة الرياضية املشرفة على األنشطة الرياضية الرتوحيية يف تكوين الفرق الرياضية وضمان اشرت 
م وميوهلم ، وتقدمي التحفيز املادي واملعنوي ، وتأثري أستاذ مادة  أكرب عدد من التالميذ مما يتفق مع رغبا
م لالنضمام إىل  الرتبية البدنية والرياضية بتشجيع التالميذ على ممارسة الرياضة يف أوقات فراغهم ،ومساعد

اورة املتواجدة بالقرب من بيو  م ، وتوجيههم حسب مواهبهم وميوهلم للرياضات املتوفرة األندية الرياضية ا
إىل أن املدرسة تقوم ) م2003" (.بارسون" ولقد أشار .حسب إمكانيات املدرسة أو األندية الرياضية

بدور كبري يف دفع الطلبة وتشجيعهم على املشاركة يف ممارسة بعض األنشطة الرياضية داخل املدرسة 
  .وخارجها
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يبين عرض وتحليل نتائج بعد جماعة األقران بالنسبة لذكور المدينة وذكور )  9( الجدول رقم  -
  الريف

  

 الريف املدينة بعد مجاعة األقران
 185 185 العينة

 146,13 152,78 املتوسط احلسايب
 30,60 26,04 االحنراف املعياري

 1,91 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 ذكور املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد مجاعة األقران بني الذكور باملدينة )  9( من خالل اجلدول رقم 
)  5,91( واالحنراف املعياري ) 37,36( والذكور بالريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور باملدينة 

هذا وبلغت ) . 6,93( واالحنراف املعياري )   36,08( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب لذكور الريف 
عند مستوى ) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة ) 1,91(  احملسوبة ب " ت"قيمة 

بعد مجاعة ، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف )   368(وبدرجة حرية ) 0.05(الداللة 
  األقران بني الذكور باملدينة والذكور بالريف ،وهي لصاحل ذكور املدينة

   



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 03(رقم  األعمدة البيانية -
  في بعد جماعة األقران

 
  

  : االستنتاج-

فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور املدينة وذكور نستنتج أن هناك ) 03(رقم األعمدة البيانية من خالل 
الريف يف بعد مجاعة األقران ، وهي لصاحل ذكور املدينة ، فالتأثري يف مرحلة املراهقة يصل إىل ذروته وميول 
املراهق ملمارسة الرياضة يكون قويا إذا كان مجاعة األقران كذلك والعكس صحيح، والرغبة يف البقاء مع 

على ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية والتأثري بسلوك بعضهم البعض بفضل تقدمي  األصدقاء تساعد
ة .الدعم والتحفيز ومساندة بعضهم واالرتباط باألصدقاء من قبل التلميذ ينتج عنه ممارسات تروحيية متشا

ري األصدقاء يفوق ، أي التشابه يف السلوك املمارس للتالميذ أعضاء اجلماعة األولية، ويف هذه املرحلة تأث
الذي وجد أن أكثر العوامل اليت تشجع الطلبة على املشاركة ) م2000"(وزدن"تأثري الوالدين، ويف دراسة 

  .يف األنشطة الرياضية هي الرغبة يف البقاء مع األصدقاء
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يبين عرض وتحليل نتائج بعد وسائل اإلعالم بالنسبة لذكور المدينة وذكور ) 10(الجدول رقم  -
  فالري

  

 الريف املدينة بعد وسائل اإلعالم
 185 185 العينة

 33,80 35,25 املتوسط احلسايب
 5,90 4,85 االحنراف املعياري

 2,59 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 ذكور املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد وسائل اإلعالم بني الذكور باملدينة ) 10( من خالل اجلدول رقم 
)  4,85( واالحنراف املعياري ) 35,25( والذكور بالريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور باملدينة 

 هذا وبلغت) .5,90(  واالحنراف املعياري )   33,80( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب لذكور الريف 
عند مستوى )1,64(  اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة )  2,59( احملسوبة ب " ت"قيمة 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد وسائل )  368( وبدرجة حرية ) 0.05(الداللة 
  اإلعالم بني الذكور باملدينة والذكور بالريف ،وهي لصاحل ذكور املدينة

  

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 04(رقم  يانيةاألعمدة الب -
  .في بعد وسائل اإلعالم

  

  
  

  : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور املدينة وذكور ) 04(رقم األعمدة البيانية من خالل 
املدينة ، ففي العصر احلديث تزايد دور وسائل اإلعالم الريف يف بعد وسائل اإلعالم، وهي لصاحل ذكور 

تزايدا كبريا وأصبح ألنواعها املتعددة دور واضح وملموس وتأثري يف حياة األفراد من خالل تنمية مستوى 
م واالرتقاء بفكر اإلنسان ووعيه الثقايف والرياضي،وتوافر الربامج  م وتطلعا الوعي لديهم وزيادة معلوما

بشكل مستمر يؤثر على عقول املراهقني وجيعلهم مييلون على ممارسة األنشطة الرياضية يف أوقات الرياضية 
 "بارسون"دراسة فراغهم ويف املدينة وسائل اإلعالم أكثر انتشارا وتأثريا من املناطق الريفية،و 

اجيابيا على ممارسة تأثريا )التلفزيون–الراديو  -اجلريدة اليومية( أشارت إىل أن لوسائل اإلعالم )م2003(
  .الرياضة 
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  عرض وتحليل نتائج اإلناث بالمدينة والريف - 4-1-2

 يبين عرض وتحليل نتائج بعد األسرة بالنسبة إلناث المدينة وإناث الريف) 11( الجدول رقم  -

  

 الريف املدينة بعد األسرة
 200 200 العينة

 36,35 38,09 املتوسط احلسايب
 8,91 6,77 االحنراف املعياري

 2,20 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 إناث املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد األسرة بني اإلناث باملدينة واإلناث )  11( من خالل اجلدول رقم 
،يف حني )  6,77( واالحنراف املعياري ) 38,09( حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلناث باملدينة بالريف ،

" ت"هذا وبلغت قيمة ) . 8,91( واالحنراف املعياري )   36,35( بلغ املتوسط احلسايب إلناث الريف 
اللة عند مستوى الد) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة ) 2,20(  احملسوبة ب 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد األسرة بني اإلناث )  398( وبدرجة حرية ) 0.05(
 باملدينة واإلناث بالريف ،وهي لصاحل إناث املدينة

  

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين إناث المدينة وإناث الريف ) 05(رقم  األعمدة البيانية -
  في بعد األسرة

  

  
  

  : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إناث املدينة وإناث ) 05(رقم األعمدة البيانية من خالل 
الريف يف بعد األسرة ، وهي لصاحل إناث املدينة ، وهذا راجع إىل اختالف البيئة األسرية واالجتاهات 

ا قي تمع فالتفاعل بني الوالدية فالتنشئة االجتماعية لألبناء حتمل يف مضمو ما ومعتقدات ومعايري ثقافة ا
املراهق والوالدين يدور حول القيم اليت حتدد املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك ،فاإلناث باملدينة 
يسمح هلن باخلروج مع األصدقاء واالنضمام إىل األندية الرياضية ويتلقني التشجيع من الوالدين ملمارسة 

الرياضية ، ويف الريف املمارسة الرياضية ال تنال القدر الكبري من التفضيل وخاصة عند  األنشطة الرتوحيية
اإلناث بسبب العادات والتقاليد الدينية ، زيادة على ذلك اإلناث يساعدن األمهات يف األعمال املنزلية، 

  وال يسمح هلن باخلروج  ـ
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  ة بالنسبة إلناث المدينة وإناث الريفيبين عرض وتحليل نتائج بعد المدرس)  12( الجدول رقم  -

  

 الريف املدينة بعد املدرسة
 200 200 العينة

 36,66 38,31 املتوسط احلسايب
 8,66 7,19 االحنراف املعياري

 2,08 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 إناث املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد املدرسة بني اإلناث باملدينة واإلناث )  12( من خالل اجلدول رقم 
،يف حني )  7,19( واالحنراف املعياري ) 38,31( بالريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلناث باملدينة 

" ت"هذا وبلغت قيمة ) .8,66  (واالحنراف املعياري )  36,66(  بلغ املتوسط احلسايب إلناث الريف 
عند مستوى الداللة ) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة )  2,08( احملسوبة ب 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد املدرسة بني اإلناث )  398( وبدرجة حرية ) 0.05(
  باملدينة واإلناث بالريف ،وهي لصاحل إناث املدينة

  

  

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين إناث المدينة وإناث الريف ) 06(رقم  األعمدة البيانية_ 
  .في بعد المدرسة

  

 
  

  : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إناث املدينة وإناث ) 06(رقم األعمدة البيانية من خالل 
املدينة، وذلك راجع إىل معرفتهن لقوانني األلعاب الرياضية أكثر  الريف يف بعد املدرسة ، وهي لصاحل إناث

من إناث الريف وعدم خجلهن أثناء املمارسة لألنشطة الرتوحيية الرياضية واندماجهن يف اجلماعات 
ن يف الدورات الرياضية ،والرغبة يف االنضمام إىل الفرق الرياضية باملدرسة ، وتأثري أستاذ مادة  ومشاركا

ية البدنية والرياضية أيضا يعترب من أهم العوامل اليت تشجع التلميذات على ممارسة الرياضة يف وقت الرتب
الفراغ واالنضمام إىل األندية الرياضية ، أما إناث الريف فعدم املمارسة لألنشطة الرتوحيية الرياضية، يرجع 

نضمام إىل الفراق الرياضية من طرف إىل االنشغال باملذاكرة وامليل إىل هوايات أخرى ، ومعارضتهن لال
  األسرة
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يبين عرض وتحليل نتائج بعد جماعة األقران بالنسبة إلناث المدينة وإناث )  13( الجدول رقم  -
  الريف

  

 الريف املدينة بعد مجاعة األقران
 200 200 العينة

 37,31 39,08 املتوسط احلسايب
 8,88 8,06 االحنراف املعياري

 2,13 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 إناث املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد مجاعة األقران بني اإلناث باملدينة ) 13( من خالل اجلدول رقم 
)  8,06( واالحنراف املعياري ) 39,08( حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلناث باملدينة واإلناث بالريف ،

هذا وبلغت ) .8,88(واالحنراف املعياري )   37,31( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب إلناث الريف 
عند مستوى ) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة ) 2,13(  احملسوبة ب " ت"قيمة 
، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد مجاعة )  398( وبدرجة حرية ) 0.05(لة الدال

  األقران بني اإلناث باملدينة واإلناث بالريف ،وهي لصاحل إناث املدينة

  

  

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين إناث المدينة وإناث الريف ) 07(رقم  األعمدة البيانية -
  .األقرانفي بعد جماعة 

  

  
  

  : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إناث املدينة وإناث الريف ) 07(رقم األعمدة البيانية من 
يف بعد مجاعة األقران ، وهي لصاحل إناث املدينة ، فإناث الريف هلن مجاعة األقران حمدودة ويتمثلن يف 

تمع وعملية التنشئة االجتماعية وطبيعة العادات والتقاليد زمالء املدرسة غالبا ،وذال راجع إىل طبي عة ا
السائدة يف املنطقة ،أما إناث املدينة فلهن مجاعة األقران يف املدرسة ودار الشباب واألندية الرياضية والرغبة 

ة ، لذا  يكون يف البقاء مع األصدقاء تعمل على تكوين عالقات اجتماعية وبالتايل تنتج ممارسات متشا
  .التأثري كبريا يف ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية يف أوقات فراغهم 
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يبين عرض وتحليل نتائج بعد وسائل اإلعالم بالنسبة إلناث المدينة وإناث ) 14( الجدول رقم  -
  الريف

  

 الريف املدينة بعد وسائل اإلعالم
 200 200 العينة

 87, 35 37,30 املتوسط احلسايب
 8,48 7,88 االحنراف املعياري

 1,74 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 إناث املدينة لصاحل
  

املبني أعاله والذي يبني لنا نتائج بعد وسائل اإلعالم بني اإلناث باملدينة ) 14(من خالل اجلدول رقم 
)  7,88( واالحنراف املعياري )  37,30(بلغ املتوسط احلسايب لإلناث باملدينة واإلناث بالريف ،حيث 

هذا وبلغت ) .  8,48(واالحنراف املعياري )   35,87( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب إلناث الريف 
عند مستوى ) 1,64( اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من قيمة ) 1,74( احملسوبة ب " ت"قيمة 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد وسائل )  398( وبدرجة حرية ) 0.05(الداللة 
  .اإلعالم بني اإلناث باملدينة واإلناث بالريف ،وهي لصاحل إناث املدينة

  

  

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين إناث المدينة وإناث الريف ) 08(رقم  األعمدة البيانية -
  اإلعالمفي بعد وسائل 

  

 
  

  : االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إناث املدينة وإناث ) 08(رقم األعمدة البيانية من خالل 
الريف يف بعد وسائل اإلعالم ، وهي لصاحل إناث املدينة ، مما يعين أنه أصبح لوسائل اإلعالم ، التلفزيون 

هام حنو استثمار أوقات الفراغ والرتويح ويتضح ذلك يف جمال واإلذاعة واالنرتنت والصحف دور تربوي و 
التثقيف والرتويح الرياضي واستثارة دافعية املشاهدين والسامعني والقارئني حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية 

تطور الرياضية والعمل بالتوعية لفوائد ممارسة الرياضة واإلمداد باملعلومات الرياضية ، ووسائل اإلعالم نظرا لل
تمع فتغري وتوجه سلوك األفراد وخاصة باملدينة فتوافرها بشكل  التكنولوجي فهي حتدث تفاعال داخل ا
مستمر يشجع املراهقني الستغالل أوقات الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي ، بفضل مشاهدة 

  .املرئية على عقول املراهقني الربامج الرياضية واالستماع إىل اإلذاعة والتأثري الذي ترتكه الصورة 
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عرض وتحليل نتائج استبيان عوامل التنشئة االجتماعية بالنسبة لذكور المدينة وذكور  5-1-2
  :الريف 

  :يبين نتائج عوامل التنشئة االجتماعية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 15(الجدول رقم  -

  

 الريف املدينة عوامل التنشئة االجتماعية
 385 385 العينة

 04, 138 143,55 املتوسط احلسايب
 20,77 18,03 االحنراف املعياري

 2,72 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 ذكور املدينة لصاحل
  

و الذي يبني لنا نتائج اختبار عوامل التنشئة االجتماعية بني ) 15(من خالل اجلدول املبني أعاله رقم 
لذكور املدينة يف االختبار الكلي ) 143,55( ذكور املدينة وذكور الريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب 

واالحنراف )  138,04( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب لذكور الريف )  18,03( وباحنراف معياري 
اجلدولية " ت"وهي أكرب من قيمة )  2,72( احملسوبة ب "ت"هذا وبلغت قيمة ) . 20,77( املعياري 

،مما يعين وجود فروق ذات )  368(وبدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى الداللة )   1,64(املقدرة ب 
  .داللة إحصائية يف عوامل التنشئة االجتماعية بني ذكور املدينة وذكور الريف وهي لصاحل ذكور املدينة

  



تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين ذكور المدينة وذكور الريف ) 09(رقم األعمدة البيانية -
 :في عوامل التنشئة االجتماعية

  
  :االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور املدينة وذكور ) 09(من خالل األعمدة البيانية رقم 
–املدرسة –األسرة (مما يعين أن إسهامات عوامل التنشئة االجتماعية الريف وهي لصاحل ذكور املدينة ،

على مستوى املدينة هلا تأثري اجيايب على الذكور الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة ) وسائل اإلعالم–األقران 
حيث جند أن الذكور باملدينة يتلقون ) 09(النشاط الرتوحيي الرياضي وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 

والسبب يرجع إىل .ات كبرية من طرف عوامل التنشئة االجتماعية املدروسة مقارنة بذكور الريفتوجيه
ا قيما  اختالف البيئة األسرية واالجتاهات الوالدية واالختالف يف التنشئة االجتماعية اليت حتمل يف مضمو

تمع،وكذا االختالف يف تواجد املنشآت واملالعب  واألجهزة ، وكذا األندية ومعتقدات ومعايري ثقافة ا
الرياضية ودار الشباب ، ففي املدينة جندها تنسق بينها وبني الثانويات القريبة منها ، وبالتايل يتم اشرتاك 

" عبد المنعم"و نتائج دراسة . عدد كبري من التالميذ يف هذه األندية ملمارسة الرياضة يف أوقات فراغهم
انوية باحلضر يتفوقون على تالميذ املرحلة الثانوية بالريف حنو ممارسة دلت أن تالميذ املرحلة الث )م 2005(

  األنشطة الرتوحيية الرياضية ، ويرجع هذا التفوق إىل توعية األسر وتوفر اإلمكانات املادية واملنشآت الرياضية
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اث عرض وتحليل نتائج استبيان عوامل التنشئة االجتماعية بالنسبة إلناث المدينة وإن - 6-1-2
  : الريف

  :يبين نتائج عوامل التنشئة االجتماعية بين إناث المدينة وإناث الريف ) 16(الجدول رقم -

  

 الريف املدينة عوامل التنشئة االجتماعية
 200 200 العينة

 146,13 152,78 املتوسط احلسايب
 30,60 26,04 االحنراف املعياري

 2,33 احملسوبة" ت"قيمة
 1,64 اجلدولية"  ت"قيمة

 0,05 مستوى الداللة
 دال إحصائيا نوع الفرق

 إناث املدينة لصاحل
  

و الذي يبني لنا نتائج اختبار عوامل التنشئة االجتماعية بني ) 16(من خالل اجلدول املبني أعاله رقم 
إلناث املدينة يف االختبار الكلي ) 152,78( إناث املدينة وإناث الريف ،حيث بلغ املتوسط احلسايب 

واالحنراف )  146,13( ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب إلناث الريف )  26,04( وباحنراف معياري 
اجلدولية " ت"وهي أكرب من قيمة )  2,33( احملسوبة ب "ت"هذا وبلغت قيمة ) . 30,60( املعياري 

،مما يعين وجود فروق ذات )  398(وبدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى الداللة )  1,64( املقدرة ب 
  .داللة إحصائية يف عوامل التنشئة االجتماعية بني إناث املدينة وإناث الريف وهي لصاحل إناث املدينة

  

  



ف تبين الفروق في المتوسطات الحسابية بين إناث المدينة وإناث الري) 10(رقم األعمدة البيانية -
 :في عوامل التنشئة االجتماعية

  
  :االستنتاج-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إناث املدينة وإناث  )10(من خالل األعمدة البيانية رقم
–املدرسة –األسرة (الريف وهي لصاحل إناث املدينة ،مما يعين أن إسهامات عوامل التنشئة االجتماعية 

على مستوى املدينة هلا تأثري اجيايب على اإلناث الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة ) وسائل اإلعالم–األقران 
حيث جند أن إناث املدينة يتلقني توجيهات  ) 16(النشاط الرتوحيي الرياضي وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 

لريف ويرجع ذلك إىل أن يف ا.كبرية من طرف عوامل التنشئة االجتماعية املدروسة مقارنة بإناث الريف
املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ ال تنال القدر الكبري ، وباخلصوص عند اإلناث لعدم وجود أماكن 
خمصصة ملمارسة اإلناث لألنشطة الرياضية يف وقت فراغهن تتناسب مع التعاليم الدينية والتقاليد 

ا الرتكي تمع ، وأن األسر الريفية تطلب من بنا ز على الدراسة والتحصيل العلمي االجتماعية السائدة يف ا
ا تشغل الطالب عن الدراسة ، وتوجيه اإلناث لالنشغال باألعمال  وعدم االهتمام بالرياضة اعتقادا أ
املنزلية ، وهذا عكس البيئة األسرية يف املدينة اليت تتبع أساليب التنشئة الدميقراطية املبنية علة االحرتام وحرية 

ن وتوجيهن ملمارسة الرياضة يف وقت فراغهن مع األصدقاء بعد الدوام االختيار ، ومساندة بنا
  .الدراسي،والتنسيق مع املؤسسات االجتماعية يف تنظيم ممارسة األنشطة الرياضية يف وقت الفراغ
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  :االستنتاجات  -2-2
 إىل الباحث توصل عليها احلصول مت اليت للبيانات اإلحصائية واملعاجلات البحث نتائج خالل من

 :التالية االستنتاجات
التباين واالختالف يف املستوى االقتصادي بني األسر، يقود إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقات  -

 فراغهم ، فكل أسرة تتأثر إىل حد كبري يف حتقيق أهدافها مبستواها االقتصادي
الفراغ ،فاالختالف يف وجود فروق دالة إحصائيا للمستوى التعليمي والقدرة على استغالل وقت  -

م ، فكل أسرة يتحدد طبيعة  املستوى التعليمي بني األسر يؤدي إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقا
ما يؤثران يف عملية  ممارسة أبنائهم لألنشطة الرتوحيية الرياضية حبسب املستوى الثقايف والتعليمي للوالدين أل

ما يف شكل أس   اليب معاملة األبناء حبسب مراحل منوهمالتنشئة ،فيوظفان معلوما
أسر املدينة يتفوقون يف توجيه أبنائهم ملمارسة الرياضة يف أوقات فراغهم ذكورا وإناثا على أسر مناطق  -

 وذلك راجع إىل أساليب التنشئة املتبعة ، وطبيعة وعادات وتقاليد املنطقة الريف   
ملمارسة الرياضة يف وقت الفراغ ذكورا وإناثا يف املدينة ، تعمل املدرسة على توجيه التالميذ وتوعيتهم  -

أكثر من املدارس املتواجدة يف املناطق الريفية ، وهذا راجع إىل توافر املنشآت الرياضية واألدوات 
واألجهزة،ونشاط اللجنة الرياضية املشرفة على األنشطة الرياضية الرتوحيية يف تكوين الفرق الرياضية ،وتقدمي 

يز املادي واملعنوي ، وتأثري أستاذ مادة الرتبية البدنية والرياضية بتشجيع التالميذ على ممارسة الرياضة التحف
  يف أوقات فراغهم

جلماعة األقران باملدينة تأثري كبري يف توجيه املراهقني إىل ممارسة األنشطة الرياضية يف وقت الفراغ ، ذكورا  -
يفية، فالتأثري يف مرحلة املراهقة يصل إىل ذروته وميول املراهق ملمارسة وإناثا يفوق التأثري يف املناطق الر 

الرياضة يكون قويا إذا كان مجاعة األقران كذلك والعكس صحيح، والرغبة يف البقاء مع األصدقاء تساعد 
على ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية والتأثري بسلوك بعضهم البعض بفضل تقدمي الدعم والتحفيز 

، لكن املراهقني باملناطق الريفية يساعدون اآلباء يف أعباء احلياة اليومية ، والوالدين . ساندة بعضهموم
  . يعتقدون أن ممارسة الرياضة تشغلهم عن الدراسة والتحصيل العلمي

يف  لوسائل اإلعالم دور واضح وملموس يف حياة األفراد ذكورا وإناثا وتأثريها يف املدينة أكثر من تأثريها -
املناطق الريفية ، نظرا للتطور التكنولوجي وكثرة انتشارها باملدينة ،وتعمل على تنمية مستوى الوعي لديهم 

م  م وتطلعا و تشكيل ميوهلم للتعلق مبمارسة األنشطة الرياضية، كما تساهم يف تعليم وزيادة معلوما
على ممارسة الرياضة وقت الفراغ و تقدم هلم  املراهقني قوانني األلعاب الرياضية املختلفة وتشجعهم وحتفزهم

  . إيضاح بفوائد الصحة الناجتة عن ممارسة األلعاب الرياضية
   



  :مناقشة فرضيات البحث - 3- 2
 :مناقشة الفرضية الفرعية األولى-

                                         :                     من خالل الفرضية األوىل  اليت طرحها الباحث كحل مؤقت ملشكلة البحث واملتمثلة يف
 ممارسةيساهم املستوى االقتصادي والتعليمي املرتفع لألسرة يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف  -

 النشاط الرتوحيي الرياضي ذكورا وإناثا 
واالختالف أن التباين ،)6) (5(حيث أكدت نتائج الدراسة صدق هذه الفرضية ، نتائج اجلداول 

املستوى االقتصادي والتعليمي بني األسر ، يقود إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقات فراغهم ، فكل 
أسرة تتأثر إىل حد كبري يف حتقيق أهدافها مبستواها االقتصادي والتعليمي ،وأن أسر املدينة تفوقوا يف توجيه 

، وهذه النتائج )11) (7( لريف،ونتائج اجلداولاألبناء حنو ممارسة الرياضة يف وقت الفراغ على أسر ا
أشارت نتائجها إىل أن  االرتفاع ) م1999"(عبد الهادي" تتطابق مع الدراسات السابقة لكل من دراسة

يف املستوى االجتماعي واالقتصادي يساعد يف ممارسة الرياضة وقت الفراغ وضرورة نشر الوعي الثقايف بني 
أن تدين مستوى املعيشة والعادات والتقاليد )م1996" (رجاء محمد الحسن" ويف دراسة الباحثة. األسر

تمع هي عقبات الستثمار وقت الفراغ أظهرت ) م2001"(أيمن حسني" و يف دراسة.السائدة يف ا
وجود تأثري لدخل األسرة حيث أن الطلبة من الشرائح االجتماعية ذات الدخل املرتفع كانوا ميارسون 

دراسة  كما أثبتت.نما ذات الدخل املنخفض فقد تفرقوا يف أنشطة القيام بأعمال املنزلأنشطة تروحيية بي
 .أن لألسرة دورا كبريا يف معدل مشاركة الطلبة يف األنشطة الرياضية املدرسية) م2001"  (تيجرمان "

كلود " وعليه يتضح لنا ومن خالل الدراسة النظرية أوضحت نتائج كل من دراسات
وجود عالقة دالة إحصائيا بني الفروق يف الوضع الطبقي "توماس"و"كريستل"و"جراهام"و"وايت

أن املستوي االجتماعي واالقتصادي يؤثر يف "ماكدونالد"االجتماعي وبني استخدامات وقت الفراغ،ويرى 
" فوكس " ومن جانب آخر يشري.مناشط الرتويح من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية على حد السواء

أن وقت الفراغ لدى األطفال يتأثر باملستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرهم وأن ذلك يتضح يف  إىل
األسر ذات الدخل املنخفض ،حيث يشارك األبناء يف وقت فراغهم أسرهم يف حتمل أعباء احلياة ومن مث 

قتصادي يكون حجم وقت الفراغ املتاح هلم أقل من وقت الفراغ لدى األبناء من ذوي املستوى اال
أن انتشار الثقافة يتيح الفرصة لقضاء وقت الفراغ جلميع فئات "ماكس كابلن" ويرى.واالجتماعي املرتفع

تمع من املستويات املختلفة  ). 1997،69- كمال درويش.(ا
   



  :مناقشة الفرضية الفرعية الثانية-
 :املتمثلة يفمن خالل الفرضية الثانية   اليت طرحها الباحث كحل مؤقت ملشكلة البحث و 

 تساهم املدرسة يف توجيه املراهق الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي ذكورا وإناثا -
حيث أنه كلما كان هناك توفر يف ،)12) (8(فقد أكدت النتائج صدق هذه الفرضية ، نتائج اجلداول 

ضية الصاحلة لألداء زيادة على هذا اهتمام الوسائل والتجهيزات الرياضية وكذا املنشآت الرياضية واألر 
م وميوهلم ،كلما كانت املمارسة الفعلية للنشاط الرتوحيي الرياضي  املسؤولني بتوجيه التالميذ حسب رغبا

وأن املدارس باملدينة أكثر توجيها للتالميذ ملمارسة الرياضة يف وقت الفراغ  من مدارس .يف وقت الفراغ 
إذ وجد أن انعدام )م1992"(كروتي"دراسة:تيجة مع الدراسات السابقة لكل منالريف ،واتفقت هذه الن

وضعف .اإلمكانات والتسهيالت الرياضية تعد من أكثر املعوقات لتنفيذ برامج الرتبية الرياضية املدرسية
أن تنظيم املباريات الداخلية بني الصفوف ضمن ) م1998"(سمرفيلد" وأشار.الدعم من اإلدارة املدرسية

إىل أن ) م2003" (.بارسون" ولقد أشار.ملدرسة الواحدة يشجع الطلبة على ممارسة الرياضة وقت الفراغا
املدرسة تقوم بدور كبري يف دفع الطلبة وتشجيعهم على املشاركة يف ممارسة بعض األنشطة الرياضية داخل 

م ،ويقدم املدرسة وخارجها وخاصة إن وجد األستاذ الناجح الذي يساعد الطلبة يف التع رف على طاقا
م ،مع توفري الدعم واإلرشاد بأمهية املمارسة  م واحتياجا األنشطة املتنوعة واملمتعة اليت تناسب رغبا

من أهم نتائجها اليت مت التوصل إليها اإلمكانات املادية ) م1992"(هاشم عبد اهللا" ويف دراسة.الرياضية
فاطمة " سة الرياضة وقت الفراغ ،وأشارت دراسةوالبشرية ،واألدوات الرياضية ضرورية ملمار 

أن عدم التنسيق بني مواعيد الدراسة ومواعيد األنشطة الرياضية يف وقت الفراغ تقلل من )م1986"(خليل
 .املمارسة الفعلية وأيضا اجلوائز املادية واملعنوية هلا دور يف التحفيز والتشجيع يف ممارسة الرياضة

 :الثالثةمناقشة الفرضية الفرعية -
 :اليت طرحها الباحث كحل مؤقت ملشكلة البحث واملتمثلة يفمن خالل الفرضية الثالثة 

 .تساهم مجاعة األقران بتحفيز وتوجيه املراهق ملمارسة النشاط الرتوحيي الرياضي الستغالل وقت الفراغ  -
مجاعة األقران أن التشجيع والتحفيز من طرف ،)13) (9(فقد أكدت نتائج الدراسة من اجلداول 

واهتمامهم الفعلي مع بعضهم البعض وعدم السخرية من بعضهم كل هذه األمور جتعلهم يقبلون على 
وتوصلت الدراسة أن مجاعة األقران باملدينة أكثر تأثريا من مجاعة .ممارسة الرياضة معا يف وقت فراغهم

، واتفقت هذه النتيجة مع الدراسات األقران بالريف يف توجيه املراهق حنو ممارسة الرياضة وقت الفراغ
أشارت نتائجها أن املدرسني واألصدقاء ) م1999" (هوسي"و"يجند"و"كار"دراسة : السابقة لكل من

الذي وجد أن أكثر العوامل اليت تشجع الطلبة ) م2000"(وزدن"ويف دراسة .أكثر تأثريا على املراهقني



" باهيو عبد الحفيظ"ويف دراسة .البقاء مع األصدقاء على املشاركة يف األنشطة الرياضية هي الرغبة يف
بأن األسرة واألصدقاء واملعلمني هم املمثلون الرئيسيون لعملية التنشئة االجتماعية يف الرياضة  )م2001(

أن دور مجاعة األقران أكثر تأثريا يف حياة )م2003"(اللزام"وقد أظهرت نتائج دراسة .بالنسبة للمراهقني
ماملراهقني من    دور الوالدين يف حيا
ة )م1991" (لطفي"ويف دراسة  أن االرتباط باألصدقاء من قبل التلميذ نتج عنه ممارسات تروحيية  متشا

 .يف اجلماعة األولية
  :مناقشة الفرضية الفرعية الرابعة -

  :اليت طرحها الباحث كحل مؤقت ملشكلة البحث واملتمثلة يفمن خالل الفرضية الرابعة 
 م ووسائل اإلعالم يف توجيه املراهق يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي الستغالل وقت الفراغتساه -

، أن لوسائل اإلعالم دورا تربويا يف توجيه املراهقني )14) (10(أكدت نتائج الدراسة من اجلداول 
ا أكثر تأثريا يف املدن من الريف يف  توجيه املراهق حنو لتشجيعهم وحتفيزهم ملمارسة الرياضة ، وأيضا أ

ممارسة الرياضة يف وقت الفراغ ، وتطابقت هذه النتيجة مع الدراسات السابقة لكل من دراسة 
أن وسائل اإلعالم هلا دور فعال واجيايب يف تشكيل آراء وميول املراهقني املتعلقة )م1990("سيج"

ها بأن أكثر املصادر كان أهم نتائج) م1994"(محمد حسنين"ويف دراسة . باألنشطة الرياضية 
ويف .استخداما للحصول على املعرفة الرتوحيية الرياضية وسائل اإلعالم بأنواعها وأمهها التلفزيون واإلذاعة

أسفرت نتائجها أن التلفزيون أكثر املصادر للحصول على الوعي  )م1991"(عادل حسن"دراسة 
–الراديو  -اجلريدة اليومية( الم إىل أن لوسائل اإلع)م2003( "بارسون"وأشارت دراسة .الثقايف

تأثريا اجيابيا على ممارسة الرياضة وذلك من خالل تعليم الناس قوانني األلعاب الرياضية املختلفة )التلفزيون
وحتفيز وتشجيع الناس الذين مل جيربوا ممارسة الرياضة على ممارستها وإيضاح الفوائد الصحية  الناجتة عن 

 .ممارسة األلعاب الرياضية
 :مناقشة الفرضية العامة_

 :على ضوء صدق الفرضيات اجلزئية يتحقق صدق الفرضية العامة واملتمثلة يف
تساهم التنشئة االجتماعية يف دفع املراهقني وتوجيههم ملمارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية الستغالل وقت 

 الفراغ حسب البيئة االجتماعية
إن نتائج اختبار عوامل التنشئة االجتماعية  املوجه لتالميذ املرحلة الثانوية صبت يف اجتاه الفرضية العامة 

ا  وخالصة هلذا ميكننا القول بأن.) 16) (15(للبحث ،نتائج اجلداول  دور وسائط التنشئة االجتماعية أ
، وخيتلف تأثريها .رياضي يف وقت الفراغتؤدي إىل قدر أكرب من املشاركة واألداء يف النشاط الرتوحيي ال



حسب البيئة االجتماعية ، ولقد أشار عدد من الباحثني إىل أن التأثري االجيايب والسليب اجتاه املشاركة 
تمع والتأثري  ،وأداء األنشطة الرياضية يعود إىل عوامل اجتماعية متعددة ،كتأثري األصدقاء ونظرة ا

تمعاألسري،واملدرسة ووسائل اإلع  سيمونو لوبل" "كاربينتير" "سكانلن:"منهم.الم داخل إطار ا
 ).م2003("بارسون"،و)م1993(

اليت أسفرت نتائجها أن للمؤسسات االجتماعية املتمثلة يف ) م2005"(سوسن يوسف عبده"ودراسة 
الفراغ بالنسبة األسرة واملدرسة ومجاعة األقران ووسائل اإلعالم والنادي الرياضي دور يف توجيه سلوك وقت 

  .للمراهقني
أن هناك عددا من العوامل اليت تشجع الطلبة ) م2004"(عيدي محمد عيد كنعان"وبينت نتائج دراسة 

على املمارسة يف أداء األنشطة الرياضية املدرسية منها ما يتعلق باألصدقاء،واألسرة ،وباملدرسة 
أظهرت أن أكثر العوامل اليت تدفع الطلبة  ،وباإلمكانات والتسهيالت الرياضية،وبوسائل اإلعالم،كما

  . لالشرتاك يف أداء األنشطة الرياضية هي العوامل املتعلقة باألصدقاء والعوامل املتعلقة باألسرة
أن تالميذ املرحلة الثانوية باحلضر يتفوقون على تالميذ  )م 2005" (عبد المنعم"ودلت نتائج دراسة 

سة األنشطة الرتوحيية الرياضية ، ويرجع هذا التفوق إىل توعية األسر وتوفر املرحلة الثانوية بالريف حنو ممار 
بينت نتائجها أن  )م2010"(بومعزة محمد لمين" اإلمكانات املادية واملنشآت الرياضية ويف دراسة 

ت تالميذ الثانويات باحلضر ذكورا وإناثا هم أكثر اجتاها ملمارسة األنشطة الرياضية ـمن تالميذ الثانويا
الذي انتهى من خالهلا إىل "  بونامريوف"نقال عن " بل ويدليكويز "بالريف ، و يف الدراسة اليت قدمها 

اعتبار أن أكثر العوامل املؤثرة يف  اشرتاك الناس يف الرياضة و يف التطبيع الرياضي يف البلدان املتقدمة إمنا 
ماعية بالدور التقدمي الذي ميكن أن تقدمه هو الوعي االجتماعي بأمهية الرياضة، ووعي املؤسسات االجت

   )210، صفحة 1996اخلويل، ( .الرياضة يف جمتمعها
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الخالصة العامة -2-4
تمعات املعاصرة ، على مبدأ إنساين يطمح إىل حتويل وقت الفراغ إىل  تعتمد سياسة وقت الفراغ يف ا
وقت ممارسة أنشطة تروحيية اجيابية، مبا يتناسب مع أوضاع الفرد املادية واالجتماعية ، وقيمه ومعتقداته ، 

فة كاألسرة واملدرسة ومجاعة وتشارك يف ذلك الكثري من املؤسسات االجتماعية املختل،وعمره وجنسه 
األقران ووسائل اإلعالم وغريها حىت ال يتحول هذا الوقت إيل وقت ترتكب خالله اجلرائم أو يتم يف أثنائه 
تمع وخاصة يف  مرحلة املراهقة اليت تعد من أصعب  القيام ببعض االحنرافات اليت تضر حبياة الفرد وا

ا الفرد يف حياته  ملا فيها من حتوالت  جسمية وجنسية ونفسية واجتماعية ،وتعترب املراحل اليت مير 
املمارسة الرياضية بأنشطتها اليت تتميز باحلركة وسيلة من الوسائل املهمة يف التفريغ عن الطاقات الزائدة 

ة والتعبري عن الذات والوجود وبناء الشخصية املتزنة واملتكاملة للمراهق من مجيع النواحي البدنية والعقلي
وذلك من خالل املشاركة يف برامج األنشطة الرتوحيية الرياضية ،وعلى هذا األساس ،والنفسية واالجتماعية 

إسهامات التنشئة االجتماعية يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ :"جاءت هذه الدراسة واملتمثلة يف
بالريف واملدينة ،وهذا إميانا من ) سنة17-15(لتالميذ املرحلة الثانوية "يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي

دور يف توجيه ) وسائل اإلعالم -مجاعة األقران –املدرسة  -األسرة(الباحث أن لعوامل التنشئة االجتماعية 
عيدي حممد عيد  "ودفع املراهق يف ممارسة الرتويح الرياضي الستغالل وقت الفراغ،وقد بينت دراسة 

العوامل اليت تشجع الطلبة على املمارسة يف أداء األنشطة الرياضية يف  أن هناك عددا من)2004("كنعان
وقت الفراغ منها ما يتعلق جبماعة األقران ،وبوسائل اإلعالم ،وباألسرة،وباملدرسة،وباإلمكانات 

 :وعلى هذا األساس طرح الباحث التساؤل التايل .والتسهيالت الرياضية
النشاط الرتوحيي  ه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسةيف توجيكيف تساهم التنشئة االجتماعية 

  الرياضي؟                                                        
  :                                         وبناء على ذلك مت اقرتاح الفرضية التالية كحل مؤقت ملشكلة البحث

دفع املراهقني وتوجيههم الستغالل أوقات فراغهم حنو ممارسة األنشطة  تساهم التنشئة االجتماعية يف
  الرتوحيية الرياضية حسب البيئة االجتماعية

التعرف على إسهامات كل من األسرة  املدرسة ومجاعة األقران ووسائل وكان اهلدف من وراء البحث ،
  .اط الرتوحيي الرياضياإلعالم يف توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النش

وقد مت تقسيم البحث إىل بابني ،تضمن الباب األول الدراسة النظرية حيث تناولنا فيها التنشئة االجتماعية 
- األسرة(املفهوم ،األمهية ،الشروط ،اخلصائص واألبعاد ،واعتمد الباحث على أربعة متغريات أساسية 

ل متغري يف دفع عملية التنشئة االجتماعية للمراهق،مث ، ودور ك)وسائل اإلعالم-مجاعة األقران -املدرسة
تطرقنا إىل النشاط الرتوحيي الرياضي وأوقات الفراغ فتناولنا املفهوم واملستويات والعوامل واألنواع والنظريات 



-15(واألمهية،مث تطرقنا إىل املراهقة من تعريف وأنواع وحاجات ومشاكل وخصائص املرحلة العمرية
لباب الثاين فتضمن الدراسة امليدانية،وتناولنا فيها منهجية البحث وإجراءاته امليدانية،حيث مت أما ا).سنة17

مث قمنا بعرض وحتليل .التطرق إىل الدراسة االستطالعية لالستبيان املستعمل والدراسة األساسية للبحث
مع الفرضيات املقرتحة مث، مت وخرجنا باستنتاجات عامة وقمنا مبناقشتها ومقارنتها . النتائج املتوصل إليها

  .وضع خالصة عامة للبحث ،تليها مجلة من االقرتاحات
ومن أجل التحقق من فرضيات البحث اعتمد الباحث املنهج الوصفي حيث متت الدراسة على عينة من 

وملعرفة صدق وثبات االستبيان قمنا بدراسة استطالعية ،حيث مت ) سنة17-15(تالميذ املرحلة الثانوية 
  .لتأكد من أن االستبيان يتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات واملوضوعيةا

تمع ، مت اختيارها بطريقة  %12تلميذ وتلميذة ، بنسبة ) 770(وبلغت عينة الدراسة األساسية  من ا
مي لوالية تيارت وقمنا بتقد)املدينة والريف(عشوائية من املستوى األوىل ثانوي والثانية ثانوي من مناطق 

استبيان خاص بعوامل التنشئة االجتماعية لكل تلميذ ، وبعد مجع النتائج ومعاجلتها إحصائيا وفق أساليب 
توصل الباحث أن التباين واالختالف يف املستوى االقتصادي و التعليمي بني .معينة وحتليلها،ومناقشتها

رة تتأثر إىل حد كبري يف حتقيق األسر، يقود إىل اختالف األبناء يف استغالل أوقات فراغهم ، فكل أس
أهدافها مبستواها االقتصادي والتعليمي، وأن عوامل التنشئة االجتماعية باملدينة أكثر تأثريا على املراهق 

  .ملمارسة الرياضة وقت الفراغ من الريف
   



  :االقتراحات -2-5
  :على ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة يوصي الباحث مبا يلي

ا  -01 العمل على تطوير أساليب وفنون التنشئة االجتماعية اليت متارسها األسرة من خالل زيادة معلوما
  .وثقافتها بأصول التقاليد االجتماعية

  .وحتت إشراف رائد تروحيي خمتص
االهتمام اخلاص بإجياد جماالت مناسبة لإلناث ملمارسة النشاط الرتوحيي الرياضي يف وقت الفراغ  -02

  .ة هلن ومنسجمة مع طبيعة النظرة االجتماعية للمرأةمناسب
ضرورة مبادرة املنظمات اجلماهريية والشعبية ووسائل اإلعالم والبحث االجتماعي إىل توعية األسرة  -03

  .وإرشادها إىل الطرق الصحيحة اليت ميكن أن تعتمدها يف تربية أبناءها وتقومي سلوكهم
رامج وأهداف اجلماعات املرجعية اليت ينتمون إليها وإدراك حقيقة على املراهقني استيعاب خطط وب -04

  . انتماءهم إىل هذه اجلماعات
العمل على تكوين اجتاهات اجيابية حنو املشاركة يف أداء األنشطة الرتوحيية الرياضية يف وقت الفراغ  -05

  .واالحتكاك مع األصدقاءاليت تبدأ من األسرة مث املدرسة وتستمر من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 
قيام وسائل اإلعالم واجلماعات املرجعية واملنظمات بتأكيد أمهية الذات الوطنية وبناء الشخصية  -06

  .والتمسك باهلوية القومية
ضرورة توفري األلعاب الرياضية املمتعة واملتنوعة لتلبية احتياجات ورغبات التالميذ وتنظيم الدورات  -07

ية بني املستويات باملؤسسة وتوجيه الدعوات إىل اآلباء واألساتذة حلضور هذه املباريات والتظاهرات الرياض
  .التنافسية وتقدمي اجلوائز املادية واملعنوية

  .حماربة القيم واملمارسات السلبية اليت يروجها أعداء األمة بني املراهقني واملراهقات -08
الرتوحيية داخل املدرسة وخارجها لتسهيل مجيع أنواع األنشطة الرتوحيية  توفري املراكز و املناشط -09

  .الرياضية لكال اجلنسني وملختلف األعمار واملراحل
نشر الوعي بأمهية ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية يف وقت الفراغ وأثرها على الصحة البدنية  -10

مجاعة األقران ووسائل اإلعالم وغريها من املؤسسات والنفسية واالجتماعية عن طريق األسرة واملدرسة و 
  .املختلفة.االجتماعية

توجيه عناية خاصة ألبناء األرياف وذلك ملا يعانيه الريف من نقص يف وسائل الرتويح الرياضي  -11
 .للمراهقني

    



  :ملخص البحث

ني الستغالل وقت الفراغ يف إسهامات التنشئة االجتماعية يف توجيه املراهق"دف هذه الدراسة إىل معرفة  
دراسة مقارنة بني املدينة والريف )"سنة 17 -15(لدى املرحلة العمرية " ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي

،فكان الفرض من الدراسة تساهم التنشئة االجتماعية يف دفع املراهقني وتوجيههم ملمارسة األنشطة 
ومتثلت عينة الدراسة يف تالميذ املرحلة .البيئة االجتماعيةالرتوحيية الرياضية الستغالل وقت الفراغ حسب 

وبلغ عددها املنتظمة الثانوية املستوى األوىل ثانوي والثانية ثانوي ،حيث مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية 
بوالية تيارت وبلغت نسبتها ) املدينة والريف(من ) سنة17-15(تلميذ وتلميذة لفئة ) 770(

خدم الباحث املنهج الوصفي ،واالستمارة االستبيانية جلمع البيانات ، وتوصلت الدراسة ،ولقد است12%
أن رفع املستوى االقتصادي والتعليمي يشجع ويدعم ممارسة الرياضة وقت الفراغ والتدين يف املستوى يف 

االت يعيق ممارسة الرياضة يف وقت الفراغ ، وأن عوامل التنشئة االجتماعية بامل دينة أكثر تأثريا على هذه ا
املراهق ملمارسة الرياضة وقت الفراغ من الريف ،وأن للمدرسة دورا يف توجيه التلميذ املراهق يف ممارسة 
الرياضة وقت الفراغ وهذا مرهون باإلمكانات املادية والبشرية واألدوات الرياضية الضرورية للممارسة وتنظيم 

لفروق الفردية للتالميذ ،ومجاعة األقران هلم دور كبري يف توجيه الدورات والتظاهرات الرياضية ومراعاة ا
املراهق مبمارسة الرياضة وقت الفراغ وذلك بفضل الدعم والتحفيز واإلقبال على املمارسة معا ومساندة 
بعضهم البعض يف استمرارية ممارسة الرياضة ولوسائل اإلعالم املختلفة تأثري ودور اجيايب يف تشكيل ميول 

ونشر الثقافة .اهقني املتعلقة باألنشطة الرياضية وتساهم يف تعليم املراهقني قوانني األلعاب الرياضية املر 
  .                                       والوعي الرياضي 

وأوصت الدراسة بالعمل على تكوين اجتاهات اجيابية حنو املشاركة يف أداء األنشطة الرتوحيية الرياضية يف 
لفراغ اليت تبدأ من األسرة مث املدرسة وتستمر من خالل وسائل اإلعالم املختلفة واالحتكاك مع وقت ا

األصدقاء،و توعية املراهقني بالقيمة الوظيفية الستثمار وقت الفراغ أساسا لالنطالق إىل مستقبل أفضل، 
ميول واجتاهات املراهقني وتوفري منشآت رياضية جواريه تقدم فيها أنشطة تروحيية رياضية مبا يتناسب مع 

  وختطيط هذه الربامج الرتوحيية الرياضية بأسلوب علمي جديد يأخذ باالعتبار رغبات املراهقني

  

  . وقت الفراغ  –.        الرتويح الرياضي -التنشئة االجتماعية            -     :الكلمات الدالة

    



Résumé :  
      Cette étude a pour objet de  faire connaitre aux adolescents les différentes structures 
sociales leur permettant  d’utiliser leur temps positivement en pratiquant des activités 
sportives et récréatives. 
Une étude comparative  concernant  des jeunes de 15 à 17 ans issus de la ville d’une 
part et du milieu rural d’autre part nous conduit à proposer des structures sociales 
pouvant inciter les adolescents à pratiquer des activités sportives et récréatives en 
fonction  de leurs environnements sociaux. 
Un sondage a été effectué sur le territoire de la wilaya de Tiaret sur un échantillon de 
770 lycéens de première et deuxième année, âgés de quinze à dix-sept ans ; issus aussi 
bien de milieu citadin que rural et qui ne représente que douze pour cent de la 
population ciblée   
Le chercheur a utilisé une méthode descriptive en proposant un questionnaire pour 
obtenir les informations nécessaires à son étude. Comme conclusion, il ressort 
nettement que plus  le niveau de vie du citoyen est élevé, plus il a de moyens de 
pratiquer des activités sportives, éducatives et culturelles. 
 Il est évident que le milieu urbain est beaucoup plus adapté aux attentes des jeunes 
adolescents que le milieu rural étant donné qu’il dispose de beaucoup plus 
d’infrastructures sportives, culturelles ou sociales. 
-L’école, surtout lorsqu’elle  dispose de moyens matériels et humains conséquents, joue 
un rôle prépondérant dans l’encouragement et l’incitation du jeune à la pratique 
sportive, en organisant par exemple des tournois et autres manifestations sportives.  
-les fréquentations saines créent au sein d’un même groupe de jeunes une émulation qui 
les pousse à mieux se découvrir et à s’améliorer en pratiquant de plus en plus le sport 
durant leurs moments libres. 
- les mass média ont incontestablement un rôle majeur à jouer pour sensibiliser tout 
jeune à pratiquer le sport durant ses moments libres en faisant connaitre aux jeunes les 
différents lois et règlements des diverses disciplines  tout comme ils peuvent contribuer 
à son épanouissement en lui proposant des articles de presse et des documentaires 
motivants. 
Nous recommandons aux différents intervenants sociaux d’encourager les jeunes, 
notamment les adolescents, à pratiquer les sports de loisirs. C’est par et grâce au 
famille, à l’école, à la camaraderie et aux mass média que peuvent s’épanouir nos 
jeunes adolescents en pratiquant des activités sportives. Et c’est pour cela qu’il est 
recommandé de mettre à la disposition de nos jeunes des infrastructures sportives de 
proximité, dirigés selon des programmes et des études techniques et scientifiques 
adéquates. 
Mots Clés : 
 
Socialisation    –      sport et loisir     –    temps libre. 
  



 
Research Summary 
 
This study aims to know ‘ the contribution of socialization rising in guiding teenagers to 
utilize leisure time in practicing the activity of recreational sports’ at the phase between 
(15-17 years old ) In which the research appears as a comparative study between the 
city and the countryside.  the study’s  hypothesis was the contribution to socialization 
rising in pushing and directing  the teenagers to practice the recreational sport activities 
to  exploit thier  leisure time occording to  the social environment. The studied  sample 
was  First and Second year Secondary Level , that was chosen randomly. It was 
composed of  (770) pupil category of (15-17 years old )  from both ( the city and the 
countryside ) in the  state of  Tiaret that was of 12 percent. The researcher has used the 
descriptive method and Questionnaire collection of data. The study results  that raising  
the economical  and the educational levels encourage and support  
the practice of sport  in leisure times and vice versa .And that the factors of socialization 
rising , in the city, impact on the teenager to practice sport in thier  free time more than 
those who are  from the countryside. The school has also a certain  role in directing the 
teenager to  practice sport in his / her  leisure time and this is depending  on the 
physical, human and mathematical potentials and the necessary sport tools for the  
practice and the organization of sports tournaments taking into consideration 
individuals’ differences. Peer groups have also a significant role in guiding the 
adolescent to practice sport in his / her leisure time thanks to the support, the motivation 
and the popularity of the practice with and support each other in the continuity of 
exercise . Various mass media have a positive role and an influence on the formation of 
teenagers sport preference and they contribute in educating them sports laws and the 
dissemination of sports culture and awareness 
This study recommended  the work on the composition of positive trends through the 
participation in the performance of sport recreational activities in leisure time starting 
from the family then the school and continuing by the diffrent mass media and the 
friction with friends besides  educating teenagers the functional value to invest spare 
time mainly to a better future besides the provision of nearby sports facilities to present 
Recreational sport activities that work together with the tendencies and trends of 
adolescents and planning this recreational sports programs with a new scientific manner 
taking  into account the wishes of teenagers. 
 
Technical items :    
 

- socialization rising        -  recreational sports        -  leisure time 
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