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:                                                                                            مقدمة  

ٌكون اإلنسان فً حالة نمو وتؽٌر فً الخصابص الجسدٌة أو العقلٌة أو الروحٌة منذ 

  الوالدة ، وأكبر مرحلة ٌمر بها اإلنسان هً المراهقة وهً المرحلة االنتقالٌة من الطفولة

المراهقة هً فترة زمنٌة ملٌبة بالعوامل والتوترات  "ستانلً هول"وقد وصؾ الى الشباب 

المختلفة ، وتحٌط بها أزمة نفسٌة ، وأزمة نفسٌة ، وأهمها المعاناة ، واالكتباب ، 

        ..                            والصراع ، والقلق ، والمشاكل والصعوبات فً التعاٌش

فاالنسان فً حٌاته ٌتمٌز بالنمو الجسمً والعقلً والنفسً واالجتماعً وذلك من مرحلة 

 فالمراهقة هً المرحلة التشؽلت معظم الباحثٌن بحٌث ٌمر المراهق بتؽٌرات ،الى اخرى

فٌسٌولوجٌة ونفسٌة وكما تعرؾ بمنعطؾ فً حٌاة االنسان بحٌث تؤثر على مدار حٌاته 

وسلوكه االجتماعً و الخلقً والنفسً ،بحٌث تجتاح نفس المراهق ثورات تمتاز بالعنؾ 

.                واالندفاع وكما تساوره من وقت الخر احاسٌس بالضٌق واالنطواءو الزهد  

تعتبر الرٌاضة والتربٌة البدنٌة واألنشطة التربوٌة متعددة األلوان واألسس فً حٌن 

والشمولٌة مجال التعلٌم العام ، وهو عامل قوي فً تكوٌن الفرد السلٌم والصحً وتزوٌده 

بالتكامل الجسدي واالجتماعً والنفسً والنفسً ، مما ٌوفر له مجموعة واسعة من 

كما ٌعمل على تحقٌق ؼاٌة المهارات تمكنه من االندماج والتكٌؾ والتعاون مع المجتمع ،

التربٌة من حٌث إكساب الفرد مهارات التعامل و التفاعل بٌن الفرد و بٌبته االجتماعٌة ، 

ومع زٌادة موجات التؽٌرات العالمٌة و التطور الهابل ٌمر المجتمع العربً بتؽٌرات 

إجتماعٌة وإقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة متعددة ظهر فً ظلها الكثٌر من النتابج، وتأثراتها 

                               .           (8، ص 2006الزٌود، ).  المختلفة على المجتمع

 فهً تمكن هذا المراهق من تحقٌق الصحة العقلٌة وتحقٌق القدرة المثالٌة على التكٌؾ ، 

. علماء التربٌة والنفسٌة ، ألن الرٌاضة تمارس بطرٌقة علمٌة ومنظمةا ٌتفق علٌه كل وهذ

فمن ،  ، سواء الجسدٌة أو النفسٌةالفردممارسة الرٌاضة لها تأثٌر إٌجابً على صحة ؾ

ومن الجانب االجتماعً تتٌح للفرد  ،الناحٌة البدنٌة تقوي الجسم وتوفر له التوافق النفسً

فرصة مقابلة االشخاص و التعرؾ علٌهم و تكوٌن عبلقات صداقة وأخوة، وهذا ما ٌسهل 

علٌه االنخراط و االندماج فً المجتمع ومن الجانب التربوي تقلل من سلوكاتة السلبٌة كما 

 تساهم تطوٌرقدراته الفكرٌة و النفسٌة التً تكون منه فردا فعال فً المجتمع فً اصعب 

.                                                  مراحل النمو التً ٌمر بها و هً المراهقة   

وانطبلقاً من أهمٌة الممارسة الرٌاضٌة فً تكوٌن الشخصٌة الفردٌة من خبلل تنمٌة 

القدرات الشخصٌة واإلمكانٌات الرٌاضٌة ، فضبلً عن تؽٌٌر سلوكهم وتؽٌٌره ، وإدراك 

مشاركة أعضاء المجموعة ، ومبادئ االهتمام والتواصل ، وإدراك مكانتهم االجتماعٌة 

هذا ما أدى بنا إلى دراسة دور النشاط .االحتٌاجات االجتماعٌة  ومن خبلل ما ٌتناسب مع

البدنً التربوي فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ السنة الرابعة متوسط لكً تتضح 

 ..                                 هذه العبلقة التً هً محور االساسً لموضوع هذه الدراسة
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الجانب التمهٌدي ، الجانب النظري والجانب : لهذا قمنا بتقسٌم بحثنا إلى ثبلث جوانب 

.                                                                                          التطبٌقً   

الجانب التمهٌدي وهو الخاص باالطار العام للدراسة وتضمن مقدمة عامة للبحث واالشكالٌة 

.             وفرضٌات البحث، أهمٌة وأهداؾ الدراسة، المفاهٌم الدالة و الدراسات السابقة   

:                                               أما الجانب النظري تم تقسٌمه إلى ثبلث فصول   

.                                          تم التطرق الى النشاط البدنً التربوي :الفصل االول   

.                                          تضمن موضوع التفاعل االجتماعً : الفصل الثانً   

.                                             تم التطرق الى موضوع المراهقة : الفصل الثالث   

:                                                        أما الجانب التطبٌقً فتناولنا فً فصلٌن   
تناول االجراءات المنهجٌة للدراسة و المتمثلة فً تحدٌد المنهج المستخدم، : الفصل الرابع 

بعدها وصؾ عٌنة الدراسة ثم وصؾ أداة الدراسة ثم صدق االستبٌان و كذا الوسابل 

.                                                                                        االحصابٌة   

 فقد تم مناقشة النتابج التً تم التوصل إلٌها و التعلٌق على مدى تحقٌق :الفصل الخامس 

فرضٌات الدراسة و التً من خبللها توصلنا الى استنتاجات و خبلصة 
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:االشكالٌة - 1-               

االختبلفات فً أنماط الحٌاة هً أسباب التمٌٌز بٌن أفراد المجتمع ، وٌعود ذلك إلى ن ا

    االختبلفات فً العوامل االجتماعٌة الشخصٌة أو التكوٌنٌة ، وكذلك االختبلفات فً 

.                       القدرات المتاحة لكل شخص والفبات االجتماعٌة المختلفة من العمر . 

 ، ألنها فترة تؽٌٌر جذري فً  صعبة من الفترات التً ٌمر بها الشخصالمراهقة فترة  

أن المراهقة فترة التطرفات السلوكٌة ، التتً تتمٌز بالعواطؾ "ستانلً هول"، وٌرى  حٌاته

 ثم أن مرحلة المراهقة من أهم المراحل التً (1997دمحم بهادر، ) . و التوترات االنفعالٌة

ٌمر بها االنسان فً حٌاته، إن لم تكن أدق المراحل جمٌعا، االمر الذي دعا بعض علماء 

النفس إلى القول بأن الطفل حٌن ٌراهق ٌولد والدة جدٌدة بمعنى أن التؽٌر الذي ٌعترٌه 

سواء من الناحٌة الجسمٌة أو من الناحٌة النفسٌة ٌكاد ٌكون تؽٌرا عاما ن ٌشمل جمٌع 

 و ٌعتبر المعلم فً مجال التربٌة البدنٌة من اهم (10، ص 2009أحمد علً، ) .النواحً

الشخصٌات التربوٌة بالمدرسة فهو لدٌه الفرصة لبلحتكاك المباشر بالتلمٌذ، وٌعتبر وسٌطا 

بٌن السلوك المتواجد والسلوك تؽٌٌره لدى التبلمٌذ، وهو بطرٌقته التربوٌة و المسؤولة و 

المتفهمة، ٌساعد المراهق لٌصبح مدركا ومسبوال وموجها لتعلمه بحٌث ٌتمكن من المبلبمة 

   .                (10-9عبد الكرٌم، بدون تارٌخ، ص ) و التوفٌق بٌن نفسه وبٌن بٌبته 

فٌمكن للمراهق ان تطرأ علٌه الكثٌر من االضطرابات النفسٌة و السلوكٌة التً ٌحاول 

التعبٌر عن انفعاالته بواسطتها و هنا تكمن ضرورة البحث عن الطرق و الوسابل العبلجٌة 

للحد من السلوك االنطوابً وتوفٌر نمو متكامل للفرد و مساعدته على اجتٌاز هذه المرحلة 

.                                                                         الصعبة مرحلة المراهقة   

ومن خبلل بحثنا هذا أردنا كشؾ االثر الحقٌقً للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً تنمٌة  

 ::                                     التفاعل االجتماعً فً سن المراهقة عند تبلمٌذ المتوسط

: :                                                                               التساؤل العام     

هل للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى   تبلمٌذ -        

 طور المتوسط؟                                                                               

:                                                                           التساؤالت الجزئٌة ط  

هل للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االقبال االجتماعً عند - 1-     

 التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط؟                                             

هل للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند - 2-

 التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط؟                                            

هل للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى التواصل االجتماعً عند - 3-

 التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط؟                                             
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:فرضٌات الدراسة- 2-  

:الفرضٌة العامة-   

   للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة  التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ

 .     الطور المتوسط 
:الفرضٌات الجزئٌة-   

  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط
  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط

  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى التواصل االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط

 :أهمٌة الدراسة- 3-

إن لكل باحث منطلق فً بحثه و كل دراسة تتمٌز بطرٌقة معٌنة، وتكمن أهمٌة هذه -

الدراسة فً أهمٌة الفبة المستهدفة بالدراسة و هً فبة تبلمٌذ الطور المتوسط والتً ٌكون 

فٌها الطفل فً بداٌة مراهقته وتعتبر هذه المرحلة مرحلة حساسة بحٌث ٌتمٌز فٌها التلمٌذ 

بجملة من االضطرابات التً تؤثر على سلوكٌاته وعلى حٌاته بصفة عامة، وتجعل منه 

و الموضوع الذي نحن بصدد دراسته نسعى من . فردا ؼٌر مستقر خاصة نفسٌا واجتماعٌا

 .خبلله تبٌان دورالنشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً تنمٌة  التفاعل االجتماعً

 .أخذ النشاط البدنً الرٌاضً التربوي كوسٌلة فً توجٌه وضبط سلوكات المراهق- 1-

محاولة المعرفة أكثر فٌمل ٌتعلق بمختلؾ التؽٌرات التً تطرأ على المراهقٌن خبلل - 2-

 .وبعد ممارسة النشاط البدنً الرٌاضً ومن ناحٌة تنمٌة المهارات االجتماعٌة

التعرؾ على الخصابص التكوٌنٌة للتبلمٌذ من جمٌع النواحً، التشرٌحٌة، -3-

الفٌزٌولوجٌة، الحركٌة، والعوامل المسببة للتخلؾ العقلً، قبل، أثناء وبعد الوالدة للوقوؾ 

على مدى إستعداده لتقبل هذا النشاط والحمل البدنً المطبق علٌه مما ٌتماشى مع قدراته 

 .البدنٌة و الوظٌفٌة ومٌوله ورؼباته

التعرؾ على خصابص تبلمٌذ المتوسط من حٌث العمر الزمنً و العمر العقلً ونسبة - 4-

الذكاء والعبلقة بٌنهما وكذلك الخصابص العقلٌة، الجسمٌة،الشخصٌة، االجتماعٌة واالنفعالٌة 

لنتمكن من معرفة متطلبات التلمٌذ الحركٌة والمهارات وااللعاب التً تتناسب مع .والسلوكٌة

هذه الخصابص، وتحدٌد التشكٌبلت التً تتناسب مع مستوى إستجابته وفهمه وتستجٌب 

لمتطلباته الحركٌة المهارٌة من حٌث شرح إجراءات اللعبة ومعرفة الوسابل واالمكانٌات 

 .التً تتطلبها العملٌة التعلٌمٌة لهذه الفبة

القٌام بدراسة تحلٌلٌة للقوانٌن و التشرٌعات الخاصة بهذه الفبة لمعرفة نوع الخدمات - 5-

التشرٌعٌة ومدى تطابقها مع الواقع  ثم التوجه ببحثنا هذا إلى العاملٌن فً مجال تربٌة و 
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لرعاٌة هذه الفبة وإعطابهم بعض االقتراحات التً من شأنها رفع الشكوك عنها بأنها من 

 .الفبات المحرومة من حقها فً العٌش حٌاة هادبة فً المجتمع

 :أهداف الدراسة- 4-

االلمام بخطورة االضطرابات االجتماعٌة و النفسٌة والتً من بٌنها السلوك االنطوابً عند - 

 .المراهقٌن

 .توضٌح االهمٌة التً ٌكتسبها التفاعل االجتماعً فً حٌاة المراهق- 

معرفة مدى فاعلٌة النشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً بناء العبلقات االجتماعٌة بٌن - 

 .التبلمٌذ

 .أخذ النشاط البدنً الرٌاضً كوسٌلة فً توجٌه و ضبط السلوكات - 

 .إظهار دورالنشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً إعادة التنظٌم الشامل للمراهقٌن- 

 :أسباب إختٌار الموضوع - 5-

 :أسباب ذاتٌة - 

 .االٌمان بالفابدة الكبٌرة التً سنحصل علٌها نت البحث- 1-

      .لفت أنظار الهٌبات المختصة لهذه الفبة من المجتمع عن طرٌق هاته البحوث- 2-

 .مٌلنا لمثل هذا النوع من البحوث- 3-

 :  أسباب موضوعٌة - 

 .معرفة االسباب الحقٌقٌة و الموضوعٌة للسلوكات االنطوابٌة عند المراهقٌن- 

 .تؽٌٌر نظرة المجتمع واالسرة لهذه الفبة - 

 .إثراء المكتبة بموروث علمً جدٌد- 

 .محاولة تقدٌم النصابح و االرشادات للهٌبات المسؤولة لبلهتمام بهاته الشرٌحة - 

 :تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات - 6-

 :النشاط البدنً الرٌاضً التربوي - 6-1

 :التعرٌف االجرائً-- 6-1-1-

هً مختلؾ االنشطة البدنٌة الفردٌة و الجماعٌة التً تمارس أثناء حصة التربٌة البدنٌة و 

 .الرٌاضٌة

 

 :التعرٌف االصطالحً- 6-1-2-

 ٌعتبر النشاط الرٌاضً ممارسة ذاتٌة حرة أو موجهة تساهم فً تنمٌة وتطوٌر مهارات 

الفرد وقدراته، وبعد إستجابة حركٌة لمثٌرات تختار نوعا وتمارس للحصول على العابد 

 (37، ص 2002مكارم حلمً و واخرون، ) . منها

 ذلك النشاط الحركً الذي ٌمارسه االنسان ممارسة إٌجابٌة، "عمرو بدران" وهو حسب 

فردي اوجماعً وفقا لقوانٌن محددة بحٌث ٌحدث تؽٌرات بدنٌة، عقلٌة، نفسٌة إجتماعٌة 

 (2003أحمد الؽفري، ) . تمكنه من التكٌؾ مع أقرانه والبٌبة المحٌطة به



15 
 

وٌعتبر النشاط البدنً الرٌاضً التربوي مجموعة من العملٌات والطرق البٌداؼوجٌة الملٌة 

.الصحٌة، الرٌاضٌة التً تسمح للجسم بالتمتع بالصحة و القوة و الرشاقة
7

 

ومنه ٌمكن إعتبار النشاط البدنً الرٌاضً التربوي ذلك النشاط الرٌاضً الذي ٌمارس 

داخل المؤسسات التربوٌة والذي ٌكون تحت إشراؾ معلم والذي ٌكون ملما بمختلؾ 

 .خصابص وجوانب النشاط الرٌاضً التربوي

 :التفاعل االجتماعً-6-2

هومجموعة من العملٌات المتبادلة بٌن الطرفٌن االجتماعٌٌن فً موقع  أو وسط معٌن، 

بحٌث سلوك أي منهما مثٌرا لسلوك الطرؾ االخر وٌجري هذا التفاعل عادة عبر وسط 

معٌن، وٌتم خبلل ذلك تبادل وسابل معٌنة، ترتبط بؽاٌة وأهداؾ محددة وتتخذ عملٌات 

دمحم سبلمة، بدون ) . التفاعل أشكاال ومظاهر مختلفة تؤدي إلى عبلقات إجتماعٌة معٌنة

(129سنة، ص 
 

 :المراهقة - 6-3

 :التعرٌف االجرائً- 6-3-1-

هً مرحلة حساسة ٌمر بها كل فرد فً الحٌاة حٌث تتمٌز بالتؽٌرات الجسمٌة و النفسٌة 

 .واالجتماعٌة التً تنتقل به من مرحلة البلوغ الى مرحلة الرشد

 :التعرٌف االصطالحً- 6-3-2-

.فً اللؽة تعنً قارب االحتبلم- راهق-المراهقة مرحلة إنتقالٌة من الطفولة إلى الرشد وكلمة
 

فالمراهقة إصطبلحا تعنً االقتراب من النضج الجنسً واالنفعالً والعقلً، فهً مرحلة من 

حٌاة الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقرٌبا أو قبل ذلك بعامٌن، ومن السهل تحدٌد 

بداٌة المراهقة ولكن من الصعب تحدٌد نهاٌتها وٌرجع ذلك إلى أن بداٌة المراهقة تحدد 

بدون ) . البلوغ الجنسً بٌنما تحدد نهاٌتها بالوصول الى النضج فً مظاهر النموالمختلفة

  (272سنة، ص 

هً قبل كل شٌا مرحلة من النمو الجسمً السرٌع والقوي، : كماٌلً " جٌزل"وٌعرفها 

.تترافق مع تؽٌرات عمٌقة تتناول معظم أجزاء الجسم
 

الفترة الزمنٌة التً تستمر حتى سن الخامسة "بأن المراهقة هً " ستانلً هول"وٌرى 

 . والعشرٌن فً حٌاة الطفل، وتقوده إلى مرحلة الرشد بما تحمله من متطلبات ومسؤولٌات

(176، ص 1997عبد الستار، )
 

 :الدراسات السابقة و المتشابهة - 7-

تعتبر الدراسات و البحوث العلمٌة السابقة من بٌن الركابز االساسٌة التً ٌعتمد علٌها 

" رابح تركً"الباحث لوضع االنطبلقة الحقٌقٌة لموضوع بحثه، كما ٌؤكد لنا ضرورتها 

من الضروري ربط المصادر االساسٌة من الدراسات والنظرٌات السابقة "حٌنما قال بأنه 

حتى ٌتسنى لنا تصنٌؾ وتحلٌل معطٌات البحث و الربط بٌنهما و بٌن الموضوع المراد 

(10-9عبد الكرٌم، بدون تارٌخ، ص ) . البحث فٌه
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من الضروري ربط المصادر االساسٌة من الدراسات "حٌنما قال بأنه " رابح تركً"

والنظرٌات السابقة حتى ٌتسنى لنا تصنٌؾ وتحلٌل معطٌات البحث و الربط بٌنهما و بٌن 

 (10-9عبد الكرٌم، بدون تارٌخ، ص ) .الموضوع المراد البحث فٌه

 :الدراسة االولى - 1-

 "تأثٌر حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة على التفاعل االجتماعً"

 .2015/2016مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس " نوٌجم علً واخرون"وهً دراسة من إعداد

 ابراز أهمٌة النشاط البدنً الرٌاضً من حٌث الدور الذي ٌلعبه فً :هدف الدراسة - 1-1

اعادة التنظٌم الشامل للمراهقٌن وتنمٌة المهارات العقلٌة والمفاهٌم الضرورٌة والكفاءات 
االجتماعٌة، المحاولة على الحصول على المعرفة أكثر فٌما ٌتعلق بمختلؾ التؽٌرات التً 

تطرأ على المراهقٌن خبلل وبعد ممارسة النشاط البدنً الرٌاضً، أخذ النشاط البدنً 
الرٌاضً كوسٌلة فً التوجٌه وضبط سلوكات المراهق، االلمام بخطورة االضطرابات 

 .االجتماعٌة و النفسٌة التً من بٌنها السلوك االنطوابً عند المراهقٌن

 :نتائج الدراسة- 1-2

توصلت الدراسة ان حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة لها دور إٌجابً فً بث روح التعاون 

والتنافس هاتان العملٌتان اللتان تعتبران أحد مقومات التفاعل االجتماعً ومدى مساهمة 

 .االستاذ فً ترسٌخ هذه العملٌات فً سلوك المراهق

 :الدراسة الثانٌة - 2-

دور النشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى تلمٌذ مستوة "

 ".الثالثة ثانوي

" حاج صدوق عبد الرحمان وشمانً دمحم"وهً مذكرة مقدمة لنٌل شهادة ماسترمن إعداد

  .2014-2013لسنة 

 :هدف الدراسة - 2-1

ابراز دور االنشطة البدنٌة الرٌاضٌة فً تفعٌل العبلقات االجتماعٌة لبلفراد ، ممارسة 

االنشطة البدنٌة و الرٌاضٌة وتأثٌرها على المراهق ، ابراز دور االنشطة البدنٌة والرٌاضٌة 

فً الحٌاة االجتماعٌة وذلك بتحسٌن العبلقات االجتماعٌة مع االخرٌن و القضاء على 

 .المشاكل االجتماعٌة 

 :نتائج الدراسة- 2-2

تمتٌن الروابط االجتماعٌة بٌن االفراد الممارسٌن لنشاط البدنً التربوي واالبتعاد عن كل 

مظاهر العزلة واالنطواء وتوفٌر جو ٌساعد على خلق عبلقات مابٌن الزمبلء وتعلم الفرد 

 .المراهق التعاون وتحمل المسؤولٌة
 :الدراسة الثالثة - 3-

دور حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة على االدماج لتالمٌذ التعلٌم المتوسط فً الجماعة "

 (".14-12)الفئة العمرٌة 
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 .2015/2016 "بوعبد هللا برهان"مذكرة مقدمة لنٌل شهادة ماسترمن إعداد 

 : هدف الدراسة- 3-1

ابراز دور الرٌاضة الجماعٌة فً بناء وتنمٌة شخصٌة المراهق ، ابراز أهمٌة المراهقة 

والتؽٌرات التً تطرأ علٌها فً بناء شخصٌة الفرد، ابراز دور الرٌاضة الجماعٌة فً تقوٌم 

وتهذٌب سلوكات المراهق، ابراز دور الرٌاضة المدرسٌة فً المساهمة الفعالة فً الدماج 

الفرد فً الجماعة، تبٌٌن الدور الفعال التً تلعبه الرٌاضة الجماعٌة فً الخفض و الحد من 

االنحرافات و االضطرابات النفسٌة لدى المراهقٌن، خلق جو اجتماعً ٌسهل للمراهقٌن 

االندماج فٌه وٌساعده على تحقٌق ذاته من خبلل تعامله مع ؼٌره، وضع المرحلة الحساسة 

 .فً حٌاة االفراد فً محل الدراسة

 :نتائج الدراسة-3-2

الكبٌر الذي تلعبه حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً تحقٌق  االندماج االٌجابً للتلمٌذ فً 

الجماعة، وذلك عن الطرٌق تمتٌن العبلقة االجتماعٌة فٌما بٌنهم والتخفٌؾ من المشاكل 

النفسٌة واالجتماعٌة للملراهقٌن وخلق روح التعاون بٌن الزمبلء واكتساب الصدقات فٌما 

.بٌنهم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب االول الجانب 

 النظري

:الفصل االول  

النشاط البدنً الرٌاضً 

 التربوي 
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:                                                                                  تمهٌد  

ٌختلؾ معنى التربٌة من شخص الى اخر وٌتضح هذا االمر من خبلل مستوى ثقافة االفراد 

وفلسفتهم فً الحٌاة، فتعتبر التربٌة تعدٌل أو تؽٌٌر فً سلوك الفرد تجاه المواقؾ التً 

ٌوجهها فً حٌاته، فالتربٌة الرٌاضٌة فً صورتها التربوٌة الحدٌثة تعتبر مٌدانا هاما من 

.                                         مٌادٌن التربٌة وعنصرا قوٌا فً اعداد مواطن صالح   

مٌدان تجرٌبً هدفه تكوٌن المواطن البلبق من الناحٌة " ٌعتبر"شارلز بٌوشر"وحسب 

البدنٌة و العقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة، وذلك عن طرٌق ألوان النشاط البدنً أختٌرت 

           (22، ص 1976عوض البسٌونً و ٌاسٌن الشاطً، ) ".بؽرض تحقٌق المهام

وفً الواقع فان النشاط البدنً بمفهومه العرٌض هو تعبٌر عام وفضفاض،ٌتسع لٌشمل كل 

أنور ) ".ألوان النشاط البدنً التً ٌقوم بها االنسان والتً ٌستخدم فٌها بدنه بشكل عام

، والنشاط البدنً الرٌاضً التربوي ٌعتبر من أهم النشاطات (16، ص 1996الخولً، 

المدرسٌة، ذلك الهمٌته فً تكوٌن االطفال وبالتالً المراهقٌن، فهو ٌرفع الكفاءة االجهزة 

الحٌوٌة وتحسٌن الصحة العامة للجسم وهذا من الناحٌة البدنٌة،وأما من الناحٌة االجتماعٌة 

.               والنفسٌة فهً تحقق التكٌؾ االجتماعً والنفسً للفرد داخل أسرته ومجتمعه 

 وهذا ماجعل من النشاط االبدنً الرٌاضً التربوي عنصر فعال فً بناء المجتمعات، حتى 

.       صار علما قابما بذاته له فلسفته الخاصة ونظمه وقوانٌنه وقواعد وأسس ٌمشً علٌها  
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 :تعرٌف النشاط البدنً الرٌاضً التربوي- 1-1-
لنشاط البدنً الرٌاضً هو نشاط تربوي ٌعمل على تربٌة النشء تربٌة المتزنة ومتكاملة  ا

من النواة الوجدانٌة والبدنٌة والعقلٌة االجتماعٌة عن طرٌق برامج ومجبلت رٌاضٌة 
متعددة  االشراؾ قٌادة متخصصة تعمل على تحقٌق أهداؾ النشاط الرٌاضً لما ٌسافر 

 . تحقٌق اهداؾ العامة للتعلٌم العام 
أنه جزء من التربٌة العامة حٌث ٌشمل الدوافع والنشاطات الطبٌعٌة " فٌرب"وٌعرؾ 

أنور الخولً، ) .  الموجودة فً كل تخصص للتنمٌة من الناحٌه العضوٌه والتالفٌة االنفعالٌة
 (22، ص 1996

وسٌلة الفرد التً ٌسلكه للوصول الى هدؾ ما :"كذلك ٌعرؾ الدكتور سعد عبد الرحمن بأنه 
(18، ص 1983عبد الرحمان، ) ".بعد أن ٌحركه دافع ما

 

جزء المتكامل  الالنشاط  البدنً الرٌاضً هو ذلك "من جهته على أن " باتشر" بٌنما ٌعرؾ 

من الناحٌة البدنٌة من التربٌة العامة ومٌدان تجرٌبً بهدؾ تكوٌن المواطن الصالح البلبق 
 والعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة وذلك عن طرٌق  لون النشاط البدنً الذي ٌهدؾ الى 

 (6، ص 1976عوض البسٌونً و ٌاسٌن الشاطً، )". تحقٌق هذه المهام
 النشاط البدنً الرٌاضً اهتم بمختلؾ الجوانب المتعلقة بنمو الفرد ونرى ان هناك عبلقة 
مرتبطة بٌن التربٌه و النشاط الرٌاضً ٌعتبر جزء هام فً التربٌة حٌث ٌنام من فض من 

 والنفسٌة وحتى االجتماعٌة وكما ٌساعدهم على االستثمار أوقات والعقلٌةالناحٌه البدنٌه 
 .فراؼهم فً أنشطة تعود علٌهم بالمنفعة

 : أهداف النشاط البدنً الرٌاضً-1-2-
ان النشاط البدنً الرٌاضً له اهمٌه كبٌره فً حٌاة الطفل ٌقوم ببنابه من مختلؾ الجوانب   

 :وٌتضمن عدة اهداؾ
 :التنمٌه البدنٌه-1-2-1- 

تعتبر من اهم االهداؾ على العموم حٌث ان التربٌه البدنٌه تساعد على ارتقاء االداء " 
البدنً الوظٌفً لبلنسان وتعتمد على  تطوٌر وتحسٌن وظابؾ اعضاء جسم االنسان من 

 كذلك المحافظه على مستوى اداء هذه الوظابؾ والمختارة  البدنٌه المتقنه ةخبلل االنشط
(168، ص 1998أنور الخولً، أصول النربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، ) . وصٌانتها

 

ان فابده هذا الؽرض تكمل فً ان الفرد ٌصبح نشٌطا قادرا على اداء العمل بكفاءه عالٌه "
أنور الخولً، ) "اذا كانت االجهزه العضوٌه للجسم تنمو نمو صحٌح و تعمل بصوره نظامٌه

(129، ص 2002أصول النربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، 
 

 وباختصار ٌتضمن هدؾ التنمٌه البدنٌه قٌمه البدنٌه والجسمٌه مهمه نختصرها فً هذه 
 :العناصر

 .ةاللٌاقه البدنً.                    - من العٌوبالقوام الخالً - 
ةالسٌطره والتحكم فً البدان              -               .التركٌب الجسمً- 



 

21 
 

 
 :التنمٌة الحركٌة -1-2-2-

ان تحركات االنسان مثل المشً الجري الواحد والرمً تعتمد على العمل المتوافق بٌن 
 ة منطقًةجهازٌن العصبً العضلً  بحٌث تاهل الجسم بان ٌؤدي جمٌع حركاته فً كفاء

واٌثما اكتسبه الجسم من خفه ورشاقه ومرونه فً المفاصل  والقوه والتحمل والسبلم والٌه 
التنفس والجهاز الدوري وؼٌر ذلك من عناصر اللٌاقه البدنٌه حتى ٌستطٌع ان ٌنشطرفً 

.  االداء الحركً
وتنمٌة القدرة الحركٌة ٌجب ان ٌرعى فٌها العمر والجنس وما نستطٌع أن تتحمل القدرة 

الحركٌة العضلٌة لكل مرحلة فً من الجهد حتى  ٌعد لها البرنامج الخاص لذلك من هذا ان 
 .القدره الحركٌه سٌلتها هً تدرٌب وتربٌة العضبلت عن طرٌق التربٌة البدنٌة

:                                                                        التنمٌة المعرفٌة-1-2-3-  

 ٌتناول هذا الهدؾ العبلقه بٌن ممارسه النشاط البدنً الرٌاضً والقٌم والخبرات والمفاهٌم 

المعرفٌه حتى ٌتمكن اكتسابها من خبلل هذا النشاط الرٌاضً والتحكم فً ادابه بشكل عام؛ 

ٌهتم الهدؾ المعرفً بتنمٌه المعلومات المهارات المعرفٌه كالفهم والتطبٌق والتحلٌل 

 انتسابها للنشاط البدنً الرٌاضً رؼموالتراكٌب والتقدٌر للجوانب المعرفٌه فً جوهرها 

تارٌخ وسٌر االبطال والمصطلحات وللتعبٌرات الرٌاضٌة؛ قواعد اللعب ولوابح : مثل

                  .                                   (1965عادل خطاب و زكً، ) . المنافسة
 

:                                                                         ة النفسٌةالتنمً-1-2-4-  
 والتً توصل بالشمول والتكامل المتزنة ان هدؾ التنمٌه النفسٌه ٌؤثر على تشكٌله شخصٌه 

 والمقبولة طٌبه واالنفعالٌةحٌث ٌعبر هذا الهدؾ عن مختلؾ القٌم والخبرات والخصابل  
 الفنٌه البدنٌه ةكما انه  ٌتٌح مقابله الكثٌرمن االحتٌاجات النفسٌه للفرد وتاثٌر االنشط

 وانفعاالت الفرد  حٌث ال ٌمكن تجاهل جسم الحٌاة فً اطارها التربوي على والحركٌة
االنسان ودوره فً تشكٌل الفرد  حٌث ال ٌمكن تجاهل المؽزى الربٌسً لجسم االنسان  

 وهناك تاثٌرات اٌجابٌه فً الرٌاضه والعاطفٌةودوره فً تشكٌل الفرد وسماته الوجدانٌه 
: ونخصها فٌما ٌلً

 .ةاالبتسام االنضباط انفعاله والطعام واحترام السلط

 " اكتساب المستوى الرفٌع من الكفاٌات النفسٌه المرؼوبه مثل الثقه فً النفس      
" وما وضعه (168، ص 1976عوض البسٌونً و ٌاسٌن الشاطً، ) ". انخفاض التوتر

ان طفله القدر على اعدابه واجباته وافعل حركٌه اعتمده على نفسه بعدما كان " :"جوردن
ٌعتمد على ؼٌره فً ارتداء مبلبسه وربط حذابه ولكن هذا ٌؤثر فً تكوٌن صوره جٌده عن 

ذاته فً ما ٌعرب فً صوره الذات بالتالً هناك ارتباط علً بٌن اللٌاقه الحركٌه وبٌن 
 (168، ص 2002أنور الخولً، أصول النربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، )". مفهوم الذات

 :التنمٌة االجتماعٌة- 1-2-5-
تتمٌز التربٌه البدنٌه والرٌاضٌه كؽٌرها من علوم التربٌه بانها تعمل على تمتٌن العبلقات 

بٌن االفراد حٌث نجد المساعده والتعاون وروح المنافسه وتحقٌق اهداؾ   المجال 
االجتماعً العاطفً حٌث ٌنتمً المراهق فً القسم عن طرٌق المشاركة فً النشاط البدنً 

وٌتهذب خلقٌا وكذا ٌعمل هذا االخٌر على احترام قوانٌن تقبل الهزٌمه بصدر الرحم 
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  وتضامن فعلٌا مع زمبلبه وكٌؾ تحمل المسؤولٌة فً المهام الخاصه وٌبذل مجهودات 
متزاٌده قصد الحصول على نتابج جٌده وهذا بمزاولته اللعاب الرٌاضٌه سواء كانت فردٌه 

 .ةاو جماعً
 :هدف التروٌح و انشطة الفراغ-1-2-6-

 ٌعتبر التروٌح والتسلٌه والمتعه كاقدام هدؾ ظهرت من اجله االنشطه الرٌاضٌه حٌث ان 
النشاط البدنً الرٌاضً ٌمكن الفرد من لٌس فقط من اكتتاب المهارات وزٌاده المعارؾ 
والمعلومات المتصله بها وانما اهتمام الفرد باالنشطه الرٌاضٌه كانشطة تروٌحٌه تجعله 

ٌستثمر وقت فراؼه فً ما ٌعود علٌه بصحه الجٌده واالرتٌاح النفسً واالنسجام االجتماعً 
وتمنعه من الوقوع فً ما ٌضر صحته ونفسٌته حٌث تتمثل اهم تاثٌراتها االٌجابٌه  فً 

الصحه واللٌاقه واالستقرار االنفعالً حٌث تحقٌق الذات ونمو  الشخصٌه والتوجه للحٌاه 
.  وواجباتها بشكل افضل

 :   أشكال النشاطات الرٌاضٌة-1-3

 :النشاط الداخلً-1-3-1-

هوالنشاط الذي ٌقدم خارج اوقات الجدول المدرسً داخل المدرسه فهو المجال الذي ٌجد 
فٌه المتعلم فرصه اختبار تعلمه وهو احد انواع الممارسه الفعلٌه  التً تتصل اتصال 

 . بالدروس وتمثل القاعده والتً ٌبنى علٌها تخطٌط النشاط الداخلً

هو افضل المٌادٌن التً ٌتعلم فٌه الممارسه الفعالة للنشاط اضافه الى ان التلمٌذ ٌجد فٌه " 
فرصه اختٌارما ٌتناسب مع مٌوله ورؼباته واستعداداته لذلك ٌجب ان تنال هذه االنشطه 
نفس القدر من االهتمام والتخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم من المدرس والتلمٌذ فبرامج الدروس 

تتٌح للتبلمٌذ تعلم المهاره اما برامج النشاط الداخلً فٌتٌح فرصه تحسٌن اهداؾ هذه 
(153، ص 2004عبد العزٌز زهران، ) ".المهارات

 

 :ممٌزات النشاط الداخلً- 1-3-1-1-
 :اهم الممٌزات التربوٌه للنشاط الداخلً باالضافه الى كونه مكمبل للمنهاج المدرسً

 . ٌتٌح النشاط فرصه لكل تلمٌذ فً ان ٌشترك اشتراكا اٌجابً فً النشاط المحبب الٌه-
 ٌتٌح النشاط الرٌاضً الداخلً فرصه التعلم عن طرٌق الممارسهالعلمٌة التربوٌة -

 .الصحٌحة 
ٌساعداالشتراك فً برنامج النشاط الداخلً على التروٌح وحسن استؽبلل وقت الفراغ فً - 

المشاركه فً النشاط الداخلً ال ٌتطلب مستوى عالً من المهاره وعن طرٌقه ٌمكن للتلمٌذ 
ٌتٌح النشاط الداخلً الفرصه لتنمٌه الصفات .  ان ٌجٌد لعبه او اكثر مستوى الباس به

 .ةاالجتماعٌه وتنمٌه روح الجماع
 ٌتٌح النشاط الداخلً لبلفراد فرصه اكتشاؾ مجاالت عدٌده وجدٌده واكتساب خبرات  لم -

 .ٌسبق لهم ان تطرقولها
 ٌساعد على التروٌح وحسن استؽبلل اوقات الفراغ بحٌث ال ٌتطلب مستوى عالً من -

 .ةالمهار
 ومما سبق ذكره ٌمكننا القول ان النشاط الرٌاضً الداخلً وبرامجه تمثل مجاال واسعا 

.  ةلتحقٌق اهداؾ التربٌه الرٌاضٌه ومجاالتها الفنٌه والمعرفٌه والسلوكً
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 ٌسعى النشاط الداخلً لتحقٌق جمله من :اهداف النشاط الرٌاضً الداخلً-1-3-1-2-
 : وتتمثل فًواالجتماعٌة ة النفسًةاالهداؾ التربوٌه والسلوكً

 .ةتحقق اهداؾ التربٌه البدنٌه والرٌاضً- 
 .ةالرفع من مستوى التبلمٌذ فً االنشطه المختلؾ- 
 . ةخلق روح التعاون والمساعده داخل المدرس- 
عوض البسٌونً و ٌاسٌن الشاطً، ) . تدعٌم القٌم الخلقٌة واالجتماعٌة لدى المتعلمٌن- 

 (95، ص 1976
  .(استقبللٌة والقٌادة )تنمٌه الشخصٌه - 
 .استكمال تحقٌق خطة النشاط البدنً الرٌاضً التربوي- 
 :أنواع النشاط الداخلً- 1-3-1-3-
 .(كره القدم؛ كره السله ؛ كرة الطابره؛ كرة الٌد)منافسات فً األلعاب الجماعٌة المختلفة - 
 .والتبلمٌذبٌن هٌبة التدرٌس  (العاب صؽرى)منافسات فً األنشطة الجامعٌة واالجتماعٌة - 
 منازله .(الخ...تنس الطاولة ؛ والجمباز وألعاب القوى؛ )منافسات فً األنشطة الفردٌة- 

 .(الخ.…جٌدو ؛ مصارعة؛)فردٌة 
 .منافسات فً اللٌاقة البدنٌة بٌن االقسام- 

 . العروض الرٌاضٌة للتمرٌنات بٌن األقسام المختلفة 
سعد و رمزي فهٌم، ) . مهرجانات و حفبلت مدرسٌه بمناسبة االعٌاد الوطنٌه واالجتماعٌه- 

(240، ص 1998
 

 :تنظٌم برنامج النشاط الداخلً- 1-3-1-4-
 : لكً ٌحقق النشاط الرٌاضً داخل أهدافه ٌجب أن ٌراعً فً تنظٌمه ما ٌلً

 . تحدٌد أوجه النشاط افكار لخصابص نمو األفراد -
 .اشتراك التبلمٌذ فً تخطٌط وعبلج واختٌار أنشطة البرنامج - 
 .ان تتناسب مع اإلمكانات المتوفرة وأخذ محدد لها - 
ان تنظم له بعض المنافسات الداخلٌة بٌن الفصول والفرقة الدراسٌة الواحدة وبٌن الفرق - 

. المختلفة وان ٌكون موفق للجدول الزمنً ونظام معروؾ لجمٌع التبلمٌذ
 :واجبات المدرس نحو النشاط الداخلً- 1-3-1-5-
وضع الجدول الزمنً المنافسات والمبارٌات فً مكان واضح بالمدرسه اختٌار األنشطة - 

 . وفق الرؼبات ومٌول واختصاص التبلمٌذ 
اشتراك تبلمٌذ المدرسة أو هٌبة المدرسٌن فً تخطٌط وتنظٌم وتنفٌذ برامج النشاط الداخلً -

تناسب األنشطة واإلمكانٌات المادٌة بالمدرسة مراعاة أن تكون برامج النشاط الداخلً مكملة 
.  مناهج دروس الٌومٌة

 :النشاط الخارجً- 1-3-2-
 ٌختص فً األداء  ة بالمدرسة والرٌاضًة البدنًةمنهاج التربًلالنشاط الخارجً نشاط مكمل  

الرٌاضً والنشاط الخارجً التنافسً اساسا ٌتبارى فٌه وحدات المدرسه مع وحدات متماثلة 
تجري مبارٌات هذا النشاط ٌبقى لقواعد وشروط متفق  وأخرى من نفس السن ونفس الجنس

 . علٌها بهدؾ تحدٌد الفابز أو الفابزٌن من بٌن المشتركٌن
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وال شك أن منهاج التربٌة البدنٌة الدراسً الجٌد هو الذي ٌتٌح فرصة اكتشاؾ قدرات 
بٌسونً، ص ) : التبلمٌذ وٌوجههم لصفحات من خبلل برنامج النشاط الخارجً المتمثلة فً

193) 
 
 : نشاطات الفرق المدرسٌة-1-3-2-1-

 فكما هو معروؾ أننً كنت مدرسه فرٌق مثلها فً الدورات الرٌاضٌة للمدرسة وعنوان 
تقدٌمها فً مجال التربٌة البدنٌة وٌتألؾ فرٌقها من بٌن أحسن التبلمٌذ الذٌن ٌفرزها دروس 
التربٌه البدنٌه والرٌاضٌه وكذا األنشطة الداخلٌه ومن هنا وجب االهتمام الفابق بهذه الفرق 

.  ومد الٌد المساعده الٌها
 : النشاطات الخلوٌة-1-3-2-2-

 وهً أهم األنشطة التً ٌجد فٌها التبلمٌذ راحتهم وٌعبرون عن شخصٌتهم بالحرٌة وفً 
هذه النشاط الرحبلت معسكرات حٌث تقام العدٌد من األنشطة فٌها فً تعلم التبلمٌذ منها 

الكثٌر من األمور التً تساعدهم فً حٌاته المستقبلٌة باإلضافة إلى الصفات النفسٌة االخرى 
.  كذلك تحمل المسؤولٌة

عبد العزٌز زهران، االصول العلمٌة و الفنٌة ) : ممٌزات النشاط الخارجً- 1-3-2-3-
 (160، ص 2004لبناء المناهج و البرامج فً التربٌة الرٌاضٌة، 

 :وتتمثل ممٌزات النشاط الرٌاضً الخارجً فً ما ٌلً  
 . االرتقاء بالمستوى األداء الرٌاضً- 
 .تعلم قوانٌن العاب وخطط اللعب - 
 . تحقٌق النمو البدنً والصحً والعقلً والنفسً والمحافظة علٌه- 
 .تنمٌة النمو والتكٌؾ االجتماعً - 
 .إفساح المجال للفرق الرٌاضٌة للتنمٌه االجتماعٌه والنفسٌة - 
.  احتكاك التبلمٌذ مع ؼٌرهم من تبلمٌذ المدارس االخرى- 
 .  االنفعالً وتطوٌر العادات والسلوكٌات المختلفةضجتنمٌة الن- 
  :(رودٌك)الدوافع المرتبطة بالنشاط البدنً الرٌاضً حسب -1-4-

الدوافع المرتبطة بالنشاط البدنً الرٌاضً الى دوافع مباشره ودوافع ؼٌر " رودٌك" ٌقسم 
 :ةمباشر

 : الدوافع المباشرة لممارسة النشاط البدنً الرٌاضً-1-4-1-
 : ٌمكن تلخٌصها فً ما ٌلً

 . اإلحساس بالرضا واإلشباع نتٌجة النشاط البدنً-  
 .المتعة الجماعٌة بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتٌة للفرد -  

الشعور بارتٌاح نتٌجة التؽلب على تدرٌبات البدنٌة التً تتمٌز بصعوبتها او التً تتطلب  - 
 . المزٌد من الشجاعه والجرأه وقوة اإلرادة

 االشتراك فً منافسات الرٌاضٌة التً تعتبر ركنا هاما من اركان النشاط الرٌاضً وما -
 . ٌرتبط من خبرات انفعالٌة متعددة

 .تسجٌل االرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز - 
. التخفٌؾ من حدة التوترات والضؽوط النفسٌة الناجمة عن المشاكل النفسٌه- 
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 :الدوافع الغٌر مباشرة لممارسة النشاط البدنً الرٌاض2ً--1-4-
محاولة اكتساب الصحة النفسٌة واللٌاقة البدنٌة عن طرٌق ممارسة النشاط البدنً -  

 .الرٌاضً 
ممارسة النشاط الرٌاضً  فً رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج فقد ٌجٌب - 

بأنه ٌمارس النشاط الرٌاضً النه ٌسهم فً زٌادة قدرته على أداء عمله  (المراهق)الفرد 
 . ورفع مستوى إنتاجه فً العمل

 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرٌاضً للتلمٌذ المراهق بما ٌلً بدأت فً ممارسة -
 والرٌاضٌةالنشاط الرٌاضً ألنه كان من الضروري على  حضور حصص التربٌه البدنٌه 

 بالمدرسة النها اجبارٌة وتدخل ضمن الجدول الدراسً
 إذ ٌرى والرٌاضٌة الوعً بالدور االجتماعً والنفسً الذي تقوم به التربٌه البدنٌه -

المراهق انه ٌرٌد ان ٌكون رٌاضٌا ٌشترك فً االندٌة والفرق الرٌاضٌة و ٌسعى الى 
. االنتماء الى جماعة معٌنة وتمثٌلها

 :لنشاط البدنً والرٌاضًل االجتماعٌة المعاصر اتالتصور- 1-5- 
رٌة القدٌمة للنشاط الرٌاضً تولً اهتمام  بجانب دون اخر اخر منها  من اهتمت نظكانت ال

 الٌونانٌه الحضارة ومنها من اهتمت بالجانب الروحً ،بالجانب البدنً كالحضارة الرومانٌة
واعتمد ،  الروحً وجسدي معابالجانبٌنفً حٌن ان الحضارة اإلسبلمٌة اهتمت واعتنت 

التصور المعاصر على ان اإلنسان وحدة متكاملة واجب علٌنا الرقً به االعتناء بجمٌع 
 . جوانبه

 وكبٌره فً وضع المنهاج لتحدٌد البرامج مهمة ولقد احدث الفكر التربوي معاصر تؽٌٌرات 
 تعتبر التربٌه البدنٌه ، المراتبالذي اعتلى اعلىالتً من شأنها السمو بالكابن البشري 

لم تعد تقتصر - كما سبق ان وضحنا  - ،والرٌاضٌه أحد أهم هذه الطرق فالتربٌة البدنٌة
 بل صارت تسعى للى االستثمار فً رأس المال البشري من خبلل ،على الجانب البدنً فقط

االعتناء بالفرد حالٌا وتحضٌره للمستقبل بشكل ٌسمح له من اداء واجباته على اكمل 
وٌتاثر ذلك عن طرٌق تنمٌة إحساسه بمعنى المواطنة الصالحة من خبلل تعوٌد الفرد ،الوجه

على التعاون دون انتظار المقابل والتبعٌه عن وعً واصٌله ألوامر منهم احكم منه واحق 
. ةمنه بالقٌاد
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 :خاتمةلا

 ةحدا وة بما ٌحتوي من أنشطة الداخلٌة والخارجٌة وحدة والرٌاضة درس التربٌه البدنً
 لبعضها البعض الجل ؼاٌة التنمٌة الشاملة لشخصٌة ولهذا ٌلزم االهتمام بها واعطابها ةمكمل

القدر الكافً من العناٌة والحرص  قصد الوصول الى تحقٌق عملٌة التفاعل االجتماعً 
وباللؽه االهداؾ المرجوه منها باكساب الفرد القٌم االتجاهات التً تفرضها القٌم االجتماعٌة 

.  الذي ٌعٌش فٌه 
 بواسطة النشاط البدنً والرٌاضً ٌتمكن الفرد باالحتكاك مع اكبر عدد ممكن من االفراد 
االخرٌن والتعامل معهم بطرٌقة جٌدة والخروج من عزلته متناسٌا األمة فهً تساعده عن 

 .ٌا ٌومهاالبتعاد عن اضطرابات المشاكل النفسٌة التً تواجه
 

 

  

 



 

 
 

 

 

:الفصل الثانً  

 التفاعل االجتماعً
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:                                                                                 تمهٌد  

. ٌعتبر الموقؾ االجتماعً عدة منبهات اجتماعٌة متفاعلة تقدمها البٌبة االجتماعٌة ألبنابها 

. وتؤدي تلك المنبهات الى  استثارة استجابات اجتماعٌة؛ لدى المشاركٌن فً هذا الموقؾ

وال ٌقتصر التفاعل االجتماعً على ما ٌدور بٌن شخص وآخر؛بل قد ٌكون بٌن جماعة 

كما . وأخرى ففرٌق كره القدم ؛ ٌمثل جماعة تتفاعل مع الفرٌق االخر او الجماعه االخرى

بٌنت الدراسات أنه إذا تولت اداء عمل واحد جماعتان ؛ كل على حده ؛ ولكن احداهما ترى 

فان ذلك ٌؤثر على األداء واإلنتاجٌة وما  (جماعات العمل معا)االخرى؛ وتعلم بوجودها 

ٌتردد من مفاهٌم ومصطلحات بٌن علماء االجتماع؛ واألنثروبولوجٌا وعلم النفس 

االجتماعٌة؛ وؼٌرهم من علماء العلوم االجتماعٌة ؛ والمتمثلة فً التنظٌم االجتماعً 

ما (الخ)..…والنظام والجماعة والمجتمع والسلوك والفعل واالتجاهات والعبلقات والوعً 

هً إال تعبٌر عن تفرد الكابن البشري بالتفاعل االجتماعً المنظم والمستمر وبذلك ٌشٌر 

التفاعل االجتماعً لحقٌقة هامة مؤداها؛  ان عملٌة التفاعل االجتماعً ؛ وما تشتمل علٌه 

من عبلقات بشرٌة متبادلة بٌن األفراد والجماعات محورها حٌاة اإلنسان فً الجماعات 

وهذه هً الجوانب الدٌنامٌكٌة والتً نسمٌها بأشكال التفاعل او العملٌات االجتماعٌة 

.                                                                                       المرتبطة به  
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 : تعرٌف  التفاعل االجتماعً- 2-1-

من  (1998.1889)بترٌم سروكن"اتخذ " :سروكن" التفاعل االجتماعً من منظور
وبذلك ٌشٌر مفهوم .التفاعل االجتماعً وحده لتحلٌل التنظٌم االجتماعً للمجتمع وظواهره 

حدث ٌؤثر فٌه احد االطراؾ  تأثٌر ملموس على االفعال "التفاعل االجتماعً عنده الى
كما ٌرى سوركن  (30، ص 2004علً الشتا، ) ."الظاهرة او الحالة العقلٌة للطرؾ اآلخر

: أن التفاعل االجتماعً الثقافً ٌقوم على مجموعة من المكونات المترابطة المتمثلة فً
الثقافة وهً  والمجتمع هو مجموعة الشخصٌات المتفاعلة. الشخصٌة وهو موضوع التفاعل

 .مجموعة القٌم والمعانً والمعاٌٌر الموجودة لدى شخصٌات المتفاعلة
  :تعرٌف التفاعل االجتماعً عند بٌلز- 2-1-1- 

 :قسم فٌها بٌلز مراحل التفاعل االجتماعً الى
اي الوصول الى تعرٌؾ مشترك للموقؾ وٌشمل طلب المعلومات :التعرف-2-1-1-1-

وتعلٌمات وتكرار واإلٌضاح والتأكٌد ما هً المشكلة ولماذا ٌجتمعون وما هً األشٌاء 
 (14، ص 2004باهً و دمحم عبد الحفٌظ، ) . المتوقعة منهم

اعطاء التعلٌمات والمعلومات واإلعادة التوضٌح والتأكٌد على تحدٌد مشكلة التقٌٌم اي - 
تحدٌد نظام مشترك نقٌم فً ضوبه الحلول مختلفة وٌشمل ذلك طلب الرأي والتقٌٌم والتحلٌل 

ما شعورهم نحو المشكله هل المشكله مهمة ؛ هل ٌمكن " والتعبٌر عن المشاعر والرؼبات
 .الخ... عمل شًء تجاهها ؛ هل عمل ذلك أو ذاك

 . إبداء الرأي والتقٌٌم والتحلٌل والتعبٌر عن المشاعر والرؼبات-
 اي المحاوالت االفراد للتأثٌر بعضهم فً بعض االخر وٌشمل طلب :الضبط-2-1-1-2-

تقدٌم االقتراحات " ماذا ٌعملون بالضبط"اقتراحات التوجٌه والطرق الممكنه للعمل والحل 
. … ما ٌعتقد انه الزم ؛ ما ٌجب عمله " والتوجٌهات التً تساعد على الوصول الى الحل

 ."الخ
عدم الموافقة   هً الوصول الى قرار نهابً واشمون ذلك:اتخاذ القرارات-2-1-1-3-

 .الموافقة وإظهار القبول والفهم والطاعة. والرفض والتمسك بالشكلٌات وعدم المساعدة
 اي عبلج التوترات التً تنشأ فً الجماعة وٌشمل ذلك إظهار :ضبط التوتر- 2-1-1-4-

 .التوتر واالنسحاب من المٌدان المناقشة وتخفٌؾ التوتر وإدخال السرور والمرح
 اي صٌانه تكامل الجماعة وٌشمل ذلك إظهار التفكك و العدوان :التكامل-2-1-1-5-

واالنتقاص من قدر االخرٌن وتأكٌد الذات او الدفاع عنها؛ واظهار تماسك ورفع مكانه 
كما ٌمكن النظر الى عملٌة التفاعل االجتماعً .اآلخرٌن وتقدٌم العون والمساعدة والمكافاة 

على انها عملٌة اتصال تؤدي الى التاثٌر على االخرٌن ،فعندما ٌتفاعل بعض األفراد فهم 
ٌتبادلون بعض الرموز ذات المعانً مثل الكلمات واالبتسامات واإلٌماءات واإلشارات وما 

الى ذلك وٌحددون سلوكهم وفقا لها، وٌتضح أثر التفاعل االجتماعً فً توجٌه السلوك 
االنسانً وعلٌه فان عملٌة التفاعل عملٌة حركٌة، تستمر فٌها  عملٌة التأثر والتأثٌر المتبادل 

 (240، ص 1982محً الدٌن، ) . طالما ٌستمر الموقؾ االجتماعً الذي ٌجمعهما
 :أنواع التفاعل االجتماعً-2-2- 

 ٌأخذ الفرد من حساباته قوى بٌبته االجتماعٌة أثناء عملٌة التفاعل االجتماعً وفً هذا فانه 
 :ٌؤثر وٌتأثر بالبٌبة المحٌطة به وتعدد أنواع التفاعل االجتماعً كما ٌلً
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 وهو أوضح مظاهر التفاعل مثبل تفاعل الزوجة مع زوجها : التفاعل بٌن األفراد-2-2-1-
االم مع طفلها و االخ مع اخٌه ،ان كل فرد ٌأخذ بعٌن االعتبار تقدٌر الفرد اآلخر الذي 

ٌتفاعل معه فٌؤثر فٌه  كما ٌؤثر به، فمثبل اولى مراحل تفاعل الطفل هً االسابٌع  االولى 
من حٌاته عندما ٌكون مع امه فٌستجٌب لسلوكها ٌظهر هذا التفا 

عل وتتسع  دابرة  تفاعله عندما ٌكبر باتصاله مع اعضاء اسرته ومعرفة رفاقه حتى  أصبح 
 .جزءا من البٌبة

 ٌتكون هذا التفاعل من شخصٌن او اكثر : التفاعل بٌن االفراد والجماعات-2-2-2- 
تفاعل الجندي مع فرقته : ٌتفاعلون مع بعضهم البعض من أجل هدؾ مشترك، مثبل

، 2000ؼرٌب، ) . والرٌاضً مع فرٌقه والمدرس مع تبلمٌذه والتبلمٌذ مع بعضهم البعض
(57ص 

 

الى العادات والمعتقدات  (ثقافه ) وٌشٌر لفظ :التفاعل بٌن االفراد والثقافة- 2-2-3-
وطرابق التفكٌر والفعل والعبلقات ؼٌر الشخصٌة التً تظهر فً المجتمع وتنبع التفاعل بٌن 

الفرد وثقافته منطبقا من التفاعل بٌنه وبٌن مجتمع ،  حٌث ان تلك الثقافة مابلة فً ذلك 
 . المجتمع

وٌظهر التفاعل بٌن األفراد :عًاالتفاعل بٌن األفراد ووسائل االتصال الجم-2-2-3-
والثقافة من خبلل وسابل االتصال الجماعً عبلوة على ظهوره فً االتصاالت المباشرة 

بٌن األفراد وتنتشر الثقافة عن طرٌق الرادٌو والتلفزٌون والصور المتحركه والجرابد 
.  وما الى ذلك واذا ترفع وسابل  االتصال الجماعً من درجة التفاعل بٌن الفرد والثقافة...
 :مراحل التفاعل االجتماعً- 2-3-

 ان عملٌات التفاعل االجتماعً التً تحدث بٌن طرفٌن وفً إطار نمط من أنماط التفاعل 
عبر وسط معٌن، تؤدي فً العادة الى عبلقه اجتماعٌه معٌنه وفً اتجاه اجتماعً معٌن 
وهناك عدة مراحل عملٌة التفاعل االجتماعً التً تحدث بٌن طرفٌن اجتماعٌٌن وهذه 

 :المراحل هً
 اي الوصول الى معلومات تساعد على التعرؾ على المواقؾ : التعارف-2-3-1-

وٌشمل طلب التعلٌمات والمعلومات واإلعادة والتوضٌح والتأكٌد ما المشكلة لماذا ٌجتمعون 
 .ما هً االشٌاء المتوقع منهم

ما المشكلة؟ لماذا ٌجمعون ؟  )اعطاء التعلٌمات والمعلومات واإلعادة والتوضٌح، والتأكٌد-  
  (ما هً االشٌاء المتوقع منهم ؟ 

 وفً   هذه المرحلة  ٌسعى كل طرؾ من خبلل : مرحلة التفاوض المساومة-2-3-2-
وسابط التفاعل المنفصلة لدٌه والى تحدٌد نوع العبلقة التً ٌفكر فً التوصل إلٌها وإقامتها 
مع طرؾ اآلخر وهً أفضل النتابج والمكاسب لهذه العبلقة ، كما ٌحاول اظهار وتسوٌق 

صفاته ومزاٌاه للطرؾ االخر من خبلل أوجه التشابه والتوافق فً المزاٌا واالتجاهات 
 (91، ص 2002صالح علً، ) . وطرابق األهداؾ

 خبلل هذه المرحلة ٌحاول كل طرؾ ان ٌنتفع :مرحلة التوافق االتفاق وااللتزام- 2-3-3-
من مكتفٌا بما توصل الٌه  باالخر من حٌث المزاٌا والقٌمه وٌتوقؾ البحث عن بدابل اخرى 

 .من عبلقته مع الطرؾ االخر
 ٌتم اإلعبلن عن القرارات التً :مرحلة االعالن عن العالقة وتعزٌزها وتثبٌتها -2-3-4-

تعبر عن العبلقات وااللتزامات الذي توصلت الٌها االطراؾ فً المرحلة السابقه للتأكٌد 
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، ص 2002صالح علً، ) .نمط العبلقة التً تم التوصل إلٌها وتحقٌقها عن طرٌق التفاعل
91) 

 :نظرٌات التفاعل االجتماعً- 2-4-
تشٌر نظرٌة التفاعل االجتماعً ألهمٌة الحب والمودة والتعاطؾ والوفاق فً عملٌة  

التفاعل االجتماعً؛ وٌعنً هذا المشاركه فً القٌم والمٌول واالهتمامات اتجاهات وتدل 
البحوث فً هذا الموضوع على الفرد ٌمٌل الى االنتماء الى اولبك الذٌن لدٌهم اتجاهات 

: تماثل اتجاههم من أهم هذه النظرٌات
ٌتحدث الدٌوي وهومبر على التفاعل االجتماعً :  1966 نظرٌة دٌوي وهومبر-2-4-1-

فً اطار مرجعً ٌضم الفرد والبٌبه وموضوع التفاعل؛ ونحن نبلحظ أن التفسٌر البسٌط 
 .للسلوك االجتماعً للفرد ٌكون صعبا بالنسبة للتدخل هذه النواحً المختلفة

 1965 قام مفطر شرٌؾ وكارولٌن شرٌؾ :1956 نظرٌة التوتر و التعامل -2-4-2-
بتجارب استنتج منها أنه عندما ٌتفاعل اعضاء الجماعه قاصدٌن تحقٌق هدؾ مشترك فإنهم 
مع الوقت ٌبرز بناء الجماعة؛ حٌث ٌنتظم أعضاء فً مراكز وادوار تحددها معاٌٌر تحكم 
السلوك االجتماعً ووجدو كذلك أنه عندما ٌحدث التفاعل االجتماعً بٌن جماعتٌن واكثر 

ٌمونه التنافس وتسوده المواقؾ المحبطة وتنمو اتجاهات وتنمو اتجاهات سالبة نحو بعضها 
البعض وجد اٌضا انه عندما تكون جماعات حتى وان كان بٌنها توتر وٌتم  بٌنهما التفاعل 
االجتماعً نحو هدؾ مشترك ال ٌمكن تحقٌقه بجهد جماعه واحده فان الجماعات تمٌل الى 

عبد السبلم ) . التعاون وٌقلل هذا التفاعل ما بٌنهما من الصراعات واتجاهات سالبه
 (250-249، ص 1981الزهران، 

أجرى نٌل مٌلرو  وآخرون : 1969لمٌالن واخرون :نظرٌة قوة الثواب والعقاب -2-4-3-
بحثا حول قوة الثواب والعقاب فً التفاعل االجتماعً،ونحن نعرؾ الثواب والعقاب اعتبارا 
شكلٌن ربٌسٌٌن من أشكال الضبط االجتماعً فلكً ٌؤثر الفرد على اآلخرٌن ٌجب أن ٌعتمد 

ؼالبا على  قدراته على اثباتهم على صوابهم او عقابهم على خطبهم وثم فإن أحد أبعاد 
القوى االجتماعٌة قوه القدرة على اثبات او عقاب من مؤثر فٌهم؛  واهم ما وجد الباحثون 
فً دراستهم عدم فاعلٌة قوة العقاب فً التفاعل االجتماعً، وان زٌادة على إثبات اخرٌن 

لها أثر كبٌر على سلوكهم بدرجة واضحة عن زٌادة القدرة على عقابهم، ومن تفسٌرات هذا 
الثواب ٌشجع االستجابات المسببة للثواب وٌعزز،السلوك المطلوب ، بٌنما العقاب ٌكفً 

 (136، ص 2004بنً جابر، ) . االستجابة مسببة للعقاب فقط
وفٌها  ٌمٌل المرء الى تؽٌٌر أحكامه فً  : (سامسبون)نظرٌة التوتر و والتوازن - 2-4-4-

مواقؾ ؼٌر متوازنة التً ٌسودها التوتر أكثر منه فً المواقؾ المتوازنة ، وان االشخاص 
ٌمٌلون بصفة عامة الى اصدار احكام من ٌحبون او ٌالفون ، والمخالفة ألحكام من ٌحبون 

او ٌألفون ، وٌلعب التشابه دورا هاما فً تنظٌم العبلقات بٌن األفراد والجماعات ، كما 
ٌلعب دورا تعزٌزٌا فً توفٌق العبلقات اإلٌجابٌة والتخفٌؾ من حدة التوتر بٌن العبلقات 

. الؽٌر المتوازنة
 :ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌلً :مستوٌات التفاعل االجتماعً- 2-5-
  ان نوع التفاعل قابم بٌن األفراد هو أكثر أنواع التفاعل : التفاعل بٌن االفراد-2-5-1-

النفسً واالجتماعً شٌوعا، فالتفاعل القابم ما بٌن األب واالبن والزوج والزوجة الربٌس 
بٌبة التفاعل فً هذه الحالة  األفراد الذٌن ٌأخذون سلوك اآلخرٌن فً . الخ.. …والمرؤوس 
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الحسبان ومثل ما ٌؤثر علٌهم وعلى اآلخرٌن،  وفً عملٌة التطبٌع االجتماعً مثبل نجد ان 
-الطفل وأقرانه - الطفل وإخوته - األم- الطفل :التفاعل االجتماعً  ٌأخذ هذا التسلسل 

وفً كل تلك الصبلت .  الخ… الشاب ورؤسابه-الشاب والعاملٌن معه - الشباب والمدرسة 
االجتماعٌة نجد أن الشخص جزء من البٌبة االجتماعٌة لآلخرٌن الذٌن ٌستجٌب بنفس 

دمحم الحشوش، بدون ) .  كل فرد باآلخرٌن ومن ثم ٌتفاعل معهم. الطرٌقة كً ٌستجٌبون له
 (77سنة، ص 

المقصود بالثقافة فً هذه الحالة العادات والتقالٌد :  التفاعل بٌن األفراد والثقافة-2-5-2-
وطرابق التفكٌر واألفعال والصبلت البٌبٌة السابدة بٌن أفراد المجتمع وٌتبع التفاعل بٌن 
الفرد والثقافة منطقٌا اتصال الفرد بالجماعة  إذ ان الثقافة مماثلة إلى حد كبٌر للتوقعات 

وكل فرد ٌنفع للتوقعات الثقافٌه بطرٌقته الخاصة،  وكل . السلوكٌة الشابعة لدى الجماعة
فرض ٌفسر المظاهر الثقافٌة حسب ما ٌراه مناسبا للظروؾ التً تعرض لها ،الثقافة جزء 

فالؽاٌات و التطلعات والمثل والقٌم التً تدخل فً .  من البٌبة التً ٌتفاعل معها الفرد
كذلك فإن التفاعل االجتماعً بٌن األفراد . شخصٌة الفرد ما هً إال مكونات ربٌسٌة للثقافة

والثقافة ٌأخذ مكانا خبلل وسابل االتصال الجماهٌرٌة التً ال تتضمن بدورها صلة تبادلٌة 
 (71دمحم الحشوش، بدون سنة، ص ) .  مثل الرادٌو والتلفاز والصحؾ والسٌنما

 الجماعة تتكون من اثنان واكثر ٌتفاعبلن سواء : التفاعل بٌن الفرد والجماعة-2-5-3-
بطرٌقة فعلٌة او محتملة لمدة من الزمن ٌجمعهم فً ذلك هدؾ واحد، التفاعل االجتماعً فً 

هذا المجال قد ٌحدث بٌن الفرد من ناحٌة وجماعة مختلفة من الناس من جهة أخرى مثال 
، ص 1990عبد المحسن، ) … ذلك األستاذ وجماعة تبلمٌذ والمدرب والفرٌق الرٌاضً

171)
 

 : خصائص التفاعل االجتماعً -2-6 -

ٌعد والتفاعل االجتماعً وسٌلة اتصال وتفاهم بٌن افراد المجموعه فمن ؼٌر  -2-6-1-
المعقول ان ٌتبادل أفراد المجموعة األفكار من ؼٌر ما ٌحدث تفاعل االجتماعً بٌن 

 .اعضابها

 .ن لكل فعل رد فعل،مما ٌؤدي الى حدوث التفاعل االجتماعً بٌن األفراد ا-2-6-2-
عندما ٌقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكٌات وأداء معٌن فانه ٌتوقع حدوث  -2-6-3-

(15، ص 1998منسً، ) . استجابة معٌنة من افراد  المجموعه ان اٌجابٌة وإما سلبٌة
 
 

التفاعل بٌن افراد المجموعه ٌؤدي الى ظهور القٌادات وبروز قدرات ومهارات  -2-6-4-
 .الفردٌة

تفاعل الجماعة مع بعضها البعض ٌعطٌها حجم اكبر من تفاعل االعضاء وحدهم   -2-6-5-
 .دون الجماعة

أٌضا من خصابص ذلك التفاعل توتر العبلقات االجتماعٌة بٌن أفراد المتفاعلٌن   -2-6-6-
 (171، ص 2004شروخ، ) . مما ٌؤدي الى تقارب القوى بٌن أفراد الجماعة

التاثٌر المتبادل بٌن أطراؾ التفاعل االجتماعً اي بٌن شخصٌن ٌؤثر احدهما   -2-6-7-
  .فً االخر، كم هو التفاعل الحاصل بٌن الزوج والزوجة او بٌن الجماعة اما تكوٌنا جماعٌا

تفاعل االجتماعً قابم على التواصل، من حٌث هو التفاعل الرؼبه فً المشاركه   -2-6-8-
  .ٌحدث بٌن طرفٌن او أطراؾ تشرب اتجاه تحقٌق أهداؾ معٌنة
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فً التفاعل االجتماعً ٌتحدث السلوك الفردي، النمط الشخصً لكل فرد وٌكون  -2-6-9-
  .نوعا من االلتزام ٌساعد على التنبؤ بسلوك متفاعلٌن اجتماعٌة

 (134، ص 2009بن عربً، ) : أبعاد التفاعل االجتماعً -2-7-
االقبال على االخرٌن والتحرك نحوهم و الحص على :   االقبال االجتماعً -2-7-1-

 .التعاون معهم االتصال بهم وتواجد وسطهم
االنشؽال الفرد باالخرٌن والسرور لوجوده معهم ووجودهم :  االهتمام االجتماعً -2-7-2-

 . معه، العمل جاهدا على جذب انتباههم واهتمامهم نحوه ومشاركتهم انفعالٌا
القدرة على إقامة عبلقة جٌدة وصداقات مع اآلخرٌن :   التواصل االجتماعً -2-7-3-

والحفاظ علٌها، االتصال الدابم بهم ومراعاة قواعد الذوق االجتماعً العام فً التعامل 
.  معهم

 : مفهوم العالقات االجتماعٌة-2-8-
تعتبر العبلقات االجتماعٌة التً تنشأ بٌن األفراد فً .فهً عبلقة تنشأ بٌن فردٌن او اكثر

وال ٌمكن تصور . المجتمع ما نتٌجة تفاعلهم مع بعضهم البعض من اهم ضرورٌات الحٌاه
اي هٌبه او مؤسسة ان تسٌر فً ضٌقها بنجاح ما لم تسعى جاهدة فً تنظٌم عبلقاتها 

مذكور، ) . ومن المبلحظ ان العبلقات االجتماعٌة فً تنشبة األفراد تكون.  االجتماعٌة
 (403، ص 1975

 وهذه العبلقات لها وقت معٌن من حٌث تبدأ وتنتهً :  عالقات اجتماعٌة وقتٌة -2-8-1-
مع الحدث الذي ٌحقق هذه العبلقة  ومن أمثلة هذه العبلقة التحٌه العابرة فً الطرٌق او 

(264-263، ص 1994العادلً، ) . العبلقة بٌن البابع والمشتري
 

وهً نموذج التفاعل المتبادل الذي ٌستمر فترة :   عالقة اجتماعٌة طوٌلة األجل -2-8-2-
معٌنة من الزمن وٌؤدي الى ظهور مجموعة توقعات اجتماعٌة ثابتة، وتعتبر عبلقة الدور 

  .المتبادل بٌن الزوجة والزوج أمثلة لمثل هذه العبلقات
  نموذج للتفاعل االجتماعً بٌن شخصٌن او اكثر : عالقة اجتماعٌة محدودة-2-8-3-

وٌمثل هذا النموذج البسٌط وحدة من وحدات التحدٌد سوسٌولوجً،  كما انه ٌنطوي على 
، ص 1992دمحمالعاطؾ، ) . االتصال الهادؾ والمعرفة المسبقة بسلوك الشخص االخر

 ومن خبلل تعرٌؾ العلماء للعبلقات بٌن ان العبلقات االجتماعٌة المختلفة فً شكلها (437
قد تكون العبلقات االجتماعٌة مؤقتة او طوٌلة االجل وقد تكون محدودة وبما ان العبلقات 

 . االجتماعٌة مختلفه بشكلها كما ذكرنا فان العبلقات االجتماعٌة لها انواع مختلفة اٌضا
 (180، ص 1999القصٌر، )
 :التفاعل االجتماعً فً مجال التربٌة-2-9-

 المدرسة كان نظام اجتماعً وكم مؤسسة اجتماعٌة أوجدها المجتمع لتشهد األجٌال تختلؾ 
بل تتمٌز عن ؼٌرها من المؤسسات ألنها بٌبه اجتماعٌة تعرٌؾ نوعا خاصا من التفاعل  
  . االجتماعً بٌن أفرادها، النها هذا التفاعل ٌعتمد على األخذ والعطاء واالنسجام والتوافق

  (176، ص1999الرشدان، )
ومجتمع المدرسة ٌمتاز عن ؼٌره بانه ٌكون من الذٌن ٌعطون العلم، والذٌن ٌستقبلونه الذٌن 

ولهذا - لمن فٌها من افراد-ٌدٌرون هذه المؤسسة ،والذٌن ٌقدمون الخدمات البلزمة 
.فالمدرسه مجتمع له استقرار واستقبلل نسبً،  كما انه مجتمع له تنظٌمه االجتماعً المحدد
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ومجتمع المدرسة ٌمتاز عن ؼٌره بانه ٌكون من الذٌن ٌعطون العلم، والذٌن ٌستقبلونه الذٌن 
ولهذا - لمن فٌها من افراد-ٌدٌرون هذه المؤسسة ،والذٌن ٌقدمون الخدمات البلزمة 

. فالمدرسه مجتمع له استقرار واستقبلل نسبً،  كما انه مجتمع له تنظٌمه االجتماعً المحدد
المعلم، المتعلم، )والمتمثل فً توزٌع أفراده على اساس السن والخبرة، وعلى اساس المراكز

، لهذا ٌتشكل إطار العبلقات االجتماعٌه فً المدرسه فً ضوء هذا التنظٌم (المدٌر
.  االجتماعً ،وما فٌه من تفاعل وعبلقات بٌن األفراد

 :العالقة بٌن الطلبة- 2-9-1-
 تظهر عبلقة الطلبة االجتماعٌة من خبلل تفاعلهم مع األنشطة التعلٌمٌة الصفٌه والبلصفٌه، 

المنهجٌة والبلمنهجٌة،  قد ٌكون هذا التفاعل االٌجابً ٌنمو نحو مظاهر الحب واالخاء 
والتعاون والمشاركة والمنافسة الحرة النظٌفة ، والعمل المنتج ،قد ٌكون تفاعبل سلبٌا ٌنمو 

 . نحو الكراهٌة و الفرقة، و الشتابم

 :العالقة بٌن االساتذة- 2-9-2-
 من المعروؾ ان االستاذ فً المدرسة انسان قٌادي، فهو الذي ٌعطً، وٌعلم وٌرشد وٌنصح 

وٌزود طلب بالخبرات،  لهذا ٌجب ان تكون العبلقة بٌن األساتذة نموذجٌة الن الطلبه 
سٌقلدونهم وتاخذون عنهم وٌتشبهون بهم، فارقت االساتذه مع بعضهم البعض البد هً 

األخرى ان تكون على التعاون والتحابب واالحترام وان ٌنبذوا االختبلؾ،  وان ٌقربوا بٌن 
 . وجهة النظر، وان ٌكونوا القدوة الصالحة للطلبة

 :العالقة بٌن الطلبة واالساتذة-2-9-3-
 عبلقة الطالب بمعلمه عبلقة األخذ، الخبرات والمعلومات وبالمقابل تقدٌم االحترام 

والتقدٌر،  عبلقة األستاذ بالطالب عبلقه عطاء واخبلص وامانه،  وفً الوقت نفسه بحن 
وعطؾ أبوي، عطؾ الكبٌر على الصؽٌر، ومحبه الكبٌر للصؽار وعندما ٌنشا هذا االحترام 

ٌتم التفاعل والتجاوب ، تصبح العبلقة  (الطالب)االحترام المتبادل بٌن األستاذ و المتعلم 
 (177، ص 1999الرشدان، ) . افضل وثمارها اروع ٌتم الوفاق والتعلم والفابدة

 : أنواع العالقات االجتماعٌة-2-10-

 : من أهم أنواع العبلقات االجتماعٌة ما ٌلً
"  دٌمون كورٌت " ٌعرؾ األستاذ الفرنسً: العالقات االجتماعٌة الجوارٌة-2-10-1-

إقامة السكان بعضهم قرب بعضه ، وهؤالء السكان ؼالبا من ٌتعاشرون " التجاور بأنه
وٌشترك  الجٌران  مع بعضهم البعض فً افراحهم ". ٌتزاورون وٌتعاونون فٌما بٌنهم

واحزانهم،  لذلك اعتبرت عبلقه الجار بجاره واجبا مقدسا السٌما عند الشعوب العربٌه 
االسبلمٌه من خبلل قٌام الجار برعاٌة جارٌة فً حالة ؼٌابه وفً الوقت الحالً اصبحت 

عبلقات جوار قلٌله جدا فقد ال ٌشاهد الجار جاره فترة طوٌلة بسبب االنشؽال الدابم وكثرة 
.  االلتزامات االجتماعٌة سواء بالنسبة للمرأة او الرجل

ٌقصد بها تلك العبلقات التً تقوم بٌن أدوار :  العالقات االجتماعٌة االسرٌة -2-10-2-
الزوج والزوجة واألبناء وٌقصد بها أٌضا طبٌعة االتصاالت التفاعبلت التً تقع بٌن أعضاء 

االسرة الذٌن ٌقٌمون فً منزل واحد ومن ذلك العبلقة التً تقع بٌن الزوج والزوجة وبٌن 
 . االبناء انفسهم

 وتعتبر األسرة الحضرٌة أسرة ممتدة وابوٌه وتتمٌز بهٌمنة الرجل على المرأة وكذلك 
.  الكبار على الصؽار ، اذا ٌكون هناك توزٌع هرمً للسلطة وتكون السلطة فً ٌد الرجل



 

35 
 

وٌبلحظ ان هناك تحوالت أساسٌة بسبب التؽٌرات البنٌوٌة فً األوساط الحضرٌة العربٌة 
من قٌام األسرة  تحدٌد االقتصاد والحرٌة واالستقبلل من خبلل هذا كله ندرك ان العبلقات 

 :االجتماعٌة األسرٌة تحتوي على ثبلث مجموعات من العبلقات
األب هو الذي ٌرأس األسرة :  العالقات الزوجٌة بٌن الزوج و الزوجة-2-10-2-1-

وٌصدر القرارات الخاصة بالمنزل وٌعمل جاهدا فً توفٌر الحاجات األساسٌة للحٌاة 
االسرٌه،  كما ان عبلقة الزوجة بزوجها عبلقة الطاعة والخضوع،  و ٌشمل عمل المرأة 
على تربٌة أطفالهم ورعاٌتهم،  ومع التطور الذي حدث تقطعت الصورة التقلٌدٌة بسبب 

 :تصنٌع والتحضر  وتبٌن ماذا ذلك التؽٌٌر الذي حدث من حٌث
 . مساعدة الزوج لزوجته فً االعمال المنزلٌه-  

 .   الخبلؾ بٌن الزوجة والزوج-

 .   تحمل المرأة المسؤولٌة فً حال ؼٌاب الزوج عن المنزل-

ان االنسان خصوصا العربً مازال محبا :  العالقات بٌن االباء و االبناء -2-10-2-2-
لبلوالد فهو ٌفخر وٌتباهى دابما بكثرة اإلنجاب وخاصة اذا كانوا ذكور،  اذا لم ٌرزق 
الشخص بولد ورزق ببنات فانه ٌظل راؼبا فً انجاب الذكور النه ٌعتبر الذكر مصدر 

االعتزاز  وهذا ؼالبا ما نجده ٌنطبق على مناطق كثٌرة سواء كانت حضرٌة او رٌفٌة كما 
انه ٌوجد تشابه بٌن الرٌؾ والحضر فً الرؼبة فً كثرة اإلنجاب وخاصة انجاب الذكور 

 . وٌفترض فً العبلقات بٌن أعضاء األسرة ان تقوم على التعاون والمودة

اطفال األسرة هم مواطنٌن :  العالقات االجتماعٌة بٌن االبناء انفسهم -2-10-2-3-
. ٌعٌشون فً عالم الصؽار وٌتلقون مجموعه مختلفه من الخبرات خبلل معٌشتهم المشتركة
تتمٌز العبلقات بٌن االخوه باإلشباع والشمول كما تتسم بالصراحة والوضوح مما تجدر 

، ص 1999القصٌر، ) . االشارة الٌه ان مكانة األبناء تختلؾ حسب تسلسلهم داخل األسرة
 مجموعة قول ان الحٌاة االجتماعٌة تنشأ عندما ٌتفاعل األفراد فٌما بٌنها مكونٌن (216

جماعات بشرٌة ٌنتج عنها مجموعة من العبلقات االجتماعٌة والتفاعبلت التً تعتبر المحور 
 (79الخولً و سناء، االسرة و الحٌاة العابلٌة، ص ) . األساسً فً حٌاة البشر

. 
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 :اتمةلخا

ان وجود الجماعة البشرٌة ٌعنً بالضرورة وجود تفاعل اجتماعً سواء كان فً المدرسة 

أو فً العمل أو فً المجتمع المحلً بؽض النظر ان كانت هذه الجماعة صؽٌرة العدد أم 

كبٌرة ، وهذا التفاعل هو العملٌة الربٌسٌة للحٌاة االجتماعٌة االنسانٌة لما له من خصابص 

وأشكال وأسس ٌقوم علٌها وهً مبادئ حٌاتنا الٌومٌة ، فهو ٌهدؾ الى بناء مجتمع ٌسوده 

ٌسوده الرقً والتطورواالزدهار و التاخً بٌن أفراده و جماعته عن طرٌق التعاون و 

.                                                                              التوافق و المساوات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  

 المراهقة
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 :تمهٌد
 عبور من ة االبشر، وهذا باعتبارها مرحلة من حٌاة جد حساسة او مرحلة فترة ان المراهق

 ة الى الرشد تسمح للفرد الولوج عالم الكبار، ولم تمكن الفرد من اجتٌاز هذه المرحلةالطفول
 قد تؤثر علٌه وتحدث ة وبدون اثار جانبًة مشوار حٌاته بسهولةبنجاح لتسهل علٌه مواصل

تحدث - المراهقه-ة  ٌصعب التخلص منها مستقببل، فمن خبلل هذه الفترةفٌه لدٌه عقد نفسً
 او ؼٌر ة مباشرة للفرد تؤثر علٌه بصورة وجسمًة واجتماعًة وعقلًةعده تؽٌرات نفسً

. ةمباشر
 حتى ٌسهل لدٌنا فهم ة صعبة عن هذه المرحلة ومنه فقد حاولنا فً هذا الجزء اعطاء فكر

 الى التحدث عن خصابص ة باالضاؾة اٌجابًة والتعامل معه بصورةالفرض فً هذه المرحل
 االمراهقة فً ة اهمًة معرؾة للمراهق ومحاولة وكذا الحاجات االساسًةالنمو فً هذه المرحل

. التطور الحركً الرٌاضٌٌن
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 :  مفهوم المراهقة-3-1-

 من العمر التً ٌكون فٌها الفرد ؼٌر ناضج ة او مرحلة مصطلح نصفً لفترة ان المراهق
وٌكون قد اقترب من النضج العقلً والجسدي ة انفعالٌا وتكون خبرته فً الحٌاه امحدود

 . مرحلة الرشدة وبداية التً تقع ما بٌن مرحلة الطفولةوالبدنً،  وهً الفتر
 وبذلك المراهق ال ٌعد الطفبل وال راشدا اانما ٌقع فً مجال تداخل هذه المرحلتٌن، حٌث 

بانها المجال الذي ٌجدر بالباحثٌن ان ٌنشدوا فٌه ما ٌصبون  "عبد العالً الجسٌمانًٌصفها 
 (195، ص 1994الجسٌمانً، ) ".الٌه من وسابل وؼاٌات

 : تعرٌف المراهقة-3-1-1-
المراهقه تفٌد معنى االقتراب او الدنو من ":البهً السٌدٌعرفها : المعنى اللغوي-3-1-1-1-

الحلم، وبذلك ٌؤكد علماء فقه اللؽه هذا المعنى فً قولهم رهق بمعنى ؼشى او لحق او دنى 
البهً السٌد، ) ".من، فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي ٌدنو من الحلم واكتمال النضج

 (257، ص 1956
 من الفعل ة مشتقة مراهقةان كلم" :مصطفى فهمًٌقول :  المعنى االصطالحً-3-1-1-2-

 ومعناها التدرج نحو النضج البدنً الجنسً واالنفعالً والعقلً adolescenceالبلتٌنً 
 تقتصر على ناحٌه واحده من ة بلوغ وهذه االخٌرة وكلمةوهنا ٌتضح الفرق بٌن كلمه مراهق

 ةنواحً النمو، وهً الناحٌه الجنسٌه نستطٌع ان نعرؾ البلوغ بانه نضج الؽدد التناسلً
فهمً، ) ".واكتساب معالم جنسٌة جدٌدة تتنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة الى بدء النضج

 (189، ص 1986
 : بعض التعارٌف المختلفة المراهقة-3-1-2-
ا 

المراهقة مصطلح عام ٌقصد به عادة مجموعة من التحوالت الجسدٌة والسٌكولوجٌة التً
 البحث عن االستقبللٌة لة هً مرحةالمراهق.  والرشدة الطفولة تحدث ما بٌن مرحلالتً

(  20-12) فٌقول الى العشرون le halle.hواالندماج بالمجتمع، ابدا من اثنً عشر سنة 
 ومدتها تختلفان حسب الجنس وظروؾ ةسنة وهً تحدٌدات ؼٌر دقٌقه الن ظهور المراهق

 كما تتمٌز بتحدٌد النشاط الجنسً الى جانب القدرات العقلٌه على ة واالقتصاديةاجتماعً
 (13، ص Lehalle ،1985) . التفكٌر المنطقً والتجرد والتخٌل

 كما silamy.n والرشد، تتمٌز بالتحوالتة بٌن الطفولةمن الحٌاةهً مرحلة المراهق" أن 
( 20-18)سنة و تنتهً عند السن  (13-12)ٌرى اٌضا الجسمٌه والنفسٌه، تبدأ عند حوالً

 ومدتها ٌختلفان حسب الجنس،الظروؾ ةسنة، هذه التحدٌدات ؼٌر دقٌقه الن ظهور المراهق
"   أن (14، ص Sillamy ،1983)   "ةواالجتماعًة الجؽرافٌة والعوامل االقتصادي

 schonfeldة هً وجه من وجوه التطور التً تقود الى سن الرشد وهً مرحلةالمراهق
 على ثبلث مستوٌات جٌولوجً، النفسً ة فً حٌاه الفرد خاصةكما جاء عن التؽٌرات العمٌق

  التً تكسر ةالفتر" بأنها  Horrocks ٌعرفه1961 عام (Schonfeld) . "واالجتماعً
 لٌخرج الى العالم الخارجً، وٌبدأ فً التفاعل معه و االندماج ة الطفولة شرنقةفٌها المراهق

 نقول ان المراهقه ة من خبلل جمٌع  التعارٌؾ السابق(27، ص1980دمحم علً بدر، ) ".فٌه
 ة والرشد،  وذلك لما ٌحدث فٌها من تؽٌرت فً فٌزولوجًة بٌن الطفولة انتقالًةهً مرحل

.  الفرد فً المراحل التالٌه من عمرهة على حٌاة بالػة التً تؤثر بصورة ونفسًةوجسمً
 
 : تحدٌد مراحل المراهقة-3-2-
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 ة المراهقة تحدٌد بدئ مرحلةتؽٌر مستمر لذا من المصعوبة  هً مرحلة المراهقة ان مرحل
 والجنً والنوع والبٌبه لها ةونهاٌتها، فهً تختلؾ من فرد االخر ومن مجتمع االخر، فالسبلل

 وتحدٌد بداٌتها ونهاٌتها، كذلك ٌختلؾ علماء النفس ة المراهقةاثار كبٌره فً تحدٌد مرحل
 ٌمكن ان نضم ة المراهقةاٌضا فً تحدٌدها، بعضهم ٌتجه الى التوسع فً ذلك فٌرون ان فتر

 و السن الحادي ة التً تسبق البلوغ وهم بذلك ٌعتبرونها ما بٌن سن العاشرةالٌها الفتر
 عشرو ة ما بٌن السنه الثالثةبٌنما ٌحصرها بعض العلماء فً الفتر (21-10)وعشرون ب

 تختلؾ من فرد االخر ومن مجتمع االخر، ةبداٌه المراهق. (19-13)السنه التاسعة عشر
 ه عشر احٌانا ، وبعضهم قد ٌتاخر بلوغةفضل افراد ٌكون بلوؼهم مبكرا فً السنه الثانً

 وفً ما ٌلً اقسامها كما جاءت فً (9، ص 1945راجح، ) . عشرة حتى سن السابع
 :لمؤلفة حامد عبد السبلم "علم النفس النمو للطفوله والمراهقة "كتاب

تمتد منذ بدء النمو السرٌع الذي ٌصاحب : سنة (14-12)المراهقة المبكرة - 3-2-1-
 . عند الفردةالبلوغ حوالً سنه الى سنتٌن بعد البلوغ الستقرار التؽٌرات البٌولوجٌه الجدٌد

 ٌسعى المراهق الى االستقبلل وٌرؼب دابما فً التخلص من ة المبكرة فً هذه المرحل
القٌود والسلطات التً تحٌط به استٌقظ لك احساس بذاته وكٌانه ٌصاحبها التفطن الجنسً 

 والنمو الجهاز التناسلً ة التً تحدث جراء التحوالت البٌولوجًةالناتج عن االستثاره الجنسً
(252- 263، ص 1995عبد السبلم زهران، ) . عند المراهق

 

 وما ٌمٌز ة الثانوية  ٌطلق علٌها اٌضا المرحل:سنة (17-15)المراهقة الوسطى- 3-2-2-
 هو بطا سرعه النمو الجنسً نسبٌا مع المرحله السابقه تزداد التؽٌرات ةهذه المرحل

 والفٌزٌولٌه من زٌاده اطول والوزن باهتمام المراهق بمظهره الجسمً وصحته ةالجسمً
 . وٌزداد بهذا الشعور بذاتهةالجسمً

 الشباب،  حٌث ةٌطلق علٌها بالذات مرحل:  سنة (21-18)المراهقة المتأخرة- 3-2-3-
انها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمه التً اتخذ فٌها اختٌار مهنه المستقبل وكذلك 

 النضج الجسمً والتاجً نحو ةاختٌار الزواج او العزوؾ، وفٌها ٌصل النمو الى مرحل
االعتناء بالمظهر الخارجً :   مثلةالثبات االنفعالً والتبلور لبعض العواطؾ الشخصً

 وتكون لدٌه نحو ةوطرٌقه الكبلم واالعتماد على النفس والبحث عن المكانة االجتماعً
(352- 289، ص 1995عبد السبلم زهران، ) .  والجنس االخرةالجمالٌات ثم الطبٌع

 

 : خصائص النمو فً مرحلة المراهقة -3-3-
 تظهر الفروق التً تمٌز تركٌب فً جسم ةفً هذه المرحل:    النمو الجسمً -3-3-1-

 اكبر ة كما ٌزداد نمو عضبلت الجذع والصدر والرجل بدرجة واضحةالفتى والفتاه بصور
من نمو العظام  بذلك ٌستعٌد الفرد اتزانه الجسمً وٌبلحظ ان الفتٌان ٌتمٌزون بالطول 

والثقل الوزن عند الفتٌات، وتصبح عضبلت الفتٌان  قوٌه  فً حٌن تتمٌز عضبلت الفتٌات 
 (74، ص1998أحمد فرج، ). بالطراوة واللٌونة

 بضعؾ التحكم فً الجسم، حٌث تمثل ةتتمٌز هذه المرحل:  النمو المورفولوجً-3-3-2-
 لعوامل ؼٌر ة ؼٌاب توازن فً النمو بٌن مختلؾ اطراؾ الجسم وهذا النتٌجةمرحل

 عند ة هٌكل عظمً فان احتٌاطات الدهون تبدا بالزوال خاصة، اذا انه تبعا الستطالةمتوازن
الذكور،  كما ان العضبلت تستطٌل مع استطالت الهٌكل العظمً، ولكن دون زٌاده فً 
الحجم وهذا ٌمٌز الذكور بطول القامة ونحافة الجسم،  كما ان االطراؾ السفلى تستطٌل 
 . اسرع من الجذع و االطراؾ العلٌا و فً هذه المرحلة ٌٌدأ ظهور التخصص الرٌاضً 
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 الذي ٌعتمد بنسبة كبٌرة على البنٌة المورفولوجٌة لجسم (121، ص 1996مفتً ابراهٌم، )
. الرٌاضً

 من مراحل ة النمو النفسً عند المراهق مرحلةتعتبر مرحل:   النمو النفسً-3-3-3-
النمو، حٌث تتمٌز بثروة وحٌره واضطراب ٌترتب علٌها جمٌعا عدم تناسق و توازن 

ٌنعكس على انفعال المراهق مما ٌجعله حساسا ال درجة بعٌدة، وأهم هذه الحساسٌات و 
 (91، ص 2000خوري، ) : االنفعاالت و ضوحا هً 

 .. خجل بسبب نموه الجسمً إلى درجة ٌظنه شذوذا أو مرضا  -3-3-3-1-

. إحساس شدٌد بالذنب ٌثٌره انبثاق الدافع الجنسً بشكل واضح-3-3-3-2-

 . خٌاالت واسعة وأمنٌات جدٌدة وكثٌرة -3-3-3-3-

 . عواطؾ وطنٌة ، دٌنٌة وجنسٌة -3-3-3-4-

كما ٌنمو عند المراهق الفكر النقدي وسعة المبلحظة ، وٌصبح مضادا للعادات والتقالٌد 

ومبتعدا عن القٌم العابلٌة وٌتبع سٌاسة الهروب نحو األمام ،وهذا عن طرٌق حلم الٌقظة 

وٌصبح كثٌر البحث عن اإلمكانٌات التً تمكنه من إبراز شخصٌته ، ومرحلة التنمٌة 

، ص 1991کاشؾ، ). المقدرة عن التحكم فً االنفعاالت خبلل مواقؾ اللعب المختلفة

166)                                                                                                

 فً هذه المرحلة ٌبلػ الطفل مرحلة النضج حٌث ٌنعكس هذا :النمواالجتماعً-3-3-4-

كما ٌبدأ المراهق بإظهار الرؼبة اإلجتماعٌة من حٌث النضج فً نموه االجتماعً، 

اإلنضمام إلى النوادي واألحزاب أو الجمعٌات على اختبلؾ ألوانها مما ٌؤمن له شعورا 

ما الشًء الملفت للنظر فً هذه المرحلة فهو  أباإلنتماء إلى المجتمع كإنسان ذي قٌمة فعاال

مٌل الجنس إلى عكسه ألنه على هذا المٌل ٌتوقؾ بقاء الجنس البشري لذلك ترى المراهق 

مهتما بمظهره الخارجً وذاته الجسمٌة من أجل جذب اهتمام اآلخرٌن من الجنس اآلخر 

نحو شخصه ، مما ٌترتب علٌه مٌل اجتماعً جدٌد للمشاركة فٌما بعد ألن ٌكون إنسانا 

.قادرا على بناء مستقبله  هذه :"  كما ٌرى البعض أن (111، ص 2000خوري، )  

بولسر و اخرون، ) " الكاتم ألسراره ، والمصؽً له المرحلة تعتبر سن البحث عن الصدٌق

 .                         (428، ص1976
                                                                                 

    
فً هذه المرحلة العمرٌة ٌكون المراهق ؼٌر قادر على : النمو العقلً والمعرفً-3-3-5-

استٌعاب وال فهم المجرد كمنا تكون اهتماماته هً محاولة معرفة المشكلة العقابدٌة ، وهً 

المرحلة التً تبدأ فً التفكٌر فً المستقبل وهكذا شٌبا فشٌبا تتبلور لدٌه اإلتجاهات الفكرٌة 

.وٌبدأ فً البحث عن تكسٌر سلسلة الطفولة   كما ٌبلحظ أو (60-50، ص 1994وٌتج، )  

المراهق ٌقترب من النضج وٌحصل لدٌه نمو معتبر فً القدرات العقلٌة ، مما ٌؤدي إلى 

 .ةجدٌد حب اإلبداع ، واكتشاؾ األمور التً تبدو ؼامضة ، والبحث عن أشٌاء ومثٌرات 

            ..                                 (1995عبد السبلم زهران، الطفولة والمراهقة، )

فً هذا الجانب الكثٌر من الباحثٌن لفتوا االنتباه إلى أن النمو :النمو الوظٌفً-3-3-6-

الوظٌفً ٌبرز بعض المٌول بالنسبة للنمو المورفولوجً ، ومن بٌن عبلمات هذا المٌول 



 

42 
 

نبلحظ تذبذب وعدم التوازن الوظٌفً للجهاز الدورانً التنفسً أي نقص فً السعة التنفسٌة 

GODAIN (جودان)والتً أرجعها   إلى بقاء القفص الصدري ضٌق ، وهنا ٌدخل دور 

وٌبلحظ كذلك اتساع عصبً حسب " التربٌة التنفسٌة " الرٌاضة أو بالتدقٌق GAMAVA 

راجع إلى توازن وتطور القلب وهذا بالتأقلم مع االحتٌاجات الوظٌفٌة الجدٌدة فٌزداد حجمه 

وٌبدأ باالستناد على الحجاب الحاجز الذي ٌمثل له وضعٌة جٌدة ومناسبة للعمل حٌث أن 

            .                                                  . 3 سم200 - 220القدرة المتوسطة للقلب تتراوح بٌن

 وتعمل شبكة األوعٌة الدموٌة المرتبطة 3 سم3000-1800بٌنما القدرة الحٌوٌة تتراوح بٌن  

دور الوسٌط بٌن القلب واألعضاء وهذا ما ٌعطٌها أهمٌة ال تقل عن أهمٌة - بحجم الجسم 

أفكما ٌؤكد كل من . القلب والربتٌن فً العملٌة التنفسٌة للمراهق أثناء العمل أو الجهد البدنً

مرحلة المراهقة تتمٌز باإلمكانات الوظٌفٌة الفٌزٌولوجٌة "أن " تسومسكً"و " الشرٌكٌن

(70،ص1998أحمد فرج، ) .العالٌة وزٌادة القدرة على التكٌؾ مع المجهود البدنً
               

 
 تتعارض اآلراء بالنسبة لمجال النمو الحركً فً مرحلة المراهقة :النمو الحركً -3-3-7-

على أن حركات المراهق فً بداٌة " مانٌل "و " هامبورجر"،" جوركن"، فلقد اتفق كل من 

المرحلة تتمٌز باالختبلل فً التوازن واالضطراب بالنسبة لنواحً التوافق والتناسق 

واالنسجام ، وأن هذا اإلضطراب الحركً ٌحمل الطابع الوقتً ، إذ ال ٌلبث المراهق بعد 

ذلك أن تبدل حركاته لتصبح أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل ، أي أن مرحلة المراهقة هً 

أشارت إلى أن النمو الحركً " ماتٌٌؾ" إال أن ". فترة اإلرتباك الحركً وفترة االضطراب

فً مرحلة المراهقة ال ٌتمٌز باإلضطراب وال ٌنبؽً أن نطلق على هذه المرحلة مصطلح 

األزمة الحركٌة للمراهق بل على العكس من ذلك ٌستطٌع الفرد فً هذه المرحلة أن ٌمارس 

كما أن هذه  (71، ص 1998أحمد فرج، )  .العدٌد من المهارات الحركٌة وٌقوم بتثبٌتها 

الفترة تمثل انفراجا فً المستوى بالنسبة لؤلفراد العادٌٌن من ناحٌة والموهوبٌن من ناحٌة 

أخرى ، وبذلك فهً لٌست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء ممٌز ، حٌث نرى تحسنا فً 

.المستوى فً بداٌة المرحلة وثباتا واستقرار حركٌا فً نهاٌتها
 

                                  

انفعاالت المراهق تختلؾ فً أمور كثٌرة عن انفعاالت األطفال :النمو االنفعالً- 3-3-8-   

              (1996بسطوٌسً، ) :وكذلك الشباب ، ٌشمل هذا اإلختبلؾ فً النقاط التالٌة  

تمتاز الفترة األولى من المراهقة فترة انفعاالت عنٌفة فٌثور المراهق ألتفه - 3-3-8-1- 

                                                                                          .األسباب 

المراهق فً هذه المرحلة ال ٌستطٌع أن ٌتحكم فً المظاهر الخارجٌة لحالته - 3-3-8-2- 

اإلنفعالٌة فهو ٌصرخ وٌدفع األشٌاء عند ؼضبه ونفس الظاهرة تبدو علٌه عندما ٌشعر 

                       ..                   بالفرح فٌقوم بحركات ال تدل على اإلتزان اإلنفعالً

ٌتعرض بعض المراهقٌن لحاالت الٌأس والقنوط والحزن نتٌجة لما ٌبلقونه - 3-3-8-3- 

من إحباط ، تتمٌز المرحلة بتكوٌن بعض العواطؾ الشخصٌة تتجلى فً اعتناء المراهق 

                                ..                                بمظهره بطرٌقة كبلمه إلى الؽٌر

 . ٌسعى المراهق إلى تحقٌق االستؽبلل اإلنفعالً أو النظام النفسً عن الوالدٌن -3-3-8-4-

             . بالرؼم من حاجة المراهق إلى الرعاٌة إال أنه ٌمٌل إلى نقد الكبار-3-3-8-5-
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 ٌعتبر هذا النمو من مبلمح النمو البارزة والواضحة فً مرحلة :النمو الجنسً- 3-3-9-

المراهقة وعبلمة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وهً نتٌجة منطقٌة 

عندما تبدأ مرحلو المراهقة وٌحدث . لمجموعة التؽٌرات البسٌكولوجٌة فً هذه المرحلة 

البلوغ نبلحظ أنه ٌطرأ على األعضاء الجنسٌة نشاط حٌث تبدأ الؽدد التناسلٌة فً صنع 

الخبلٌا الجنسٌة وهذه المرحلة ال تعنً أن الطفل قادر على التناسل ، ولكنها تعتبر مرحلة 

أما الصفات الجنسٌة الثانوٌة فإنها مصدر .تكٌٌؾ على النضج الصفات الجنسٌة األولى 

                     (213، ص 2000الخولً و الشافعً، ) . التماٌز بٌن الذكور واإلناث

 :حاجٌات المراهق - 3-4-

إن الحاجة هً الظروؾ أو الموقؾ الذي ٌتطلب العمل للوصول إلى  " كمال دسوقًٌعتبر 
هدؾ معٌن منها الحاجات البٌولوجٌة التً تتمٌز بها كل الكابنات الحٌة المتمثلة فً األكل و 

 " . الشرب ففً سبٌل المثال البقاء و حاجات إجتماعٌة كما ٌسمٌها البعض حاجات نفسٌة 
 (221، ص1979دسوقً، )

 أن للمراهق نفس الحاجات الجسدٌة التً تكون لؤلطفال و الراشدٌن"  فٌرى فاخرعاقلأما " 
". و نفس حاجاته االجتماعٌة إال أنها تختلؾ فً شدتها و معناها 

ٌرٌد المراهق أن ٌكون شخصا مهما ذو قٌمة :" فاخر عاقل ٌقول :الحاجة للمكانة- 3-4-1-
، كما ٌرٌد أن تكون له مكانة فً جماعته ، و ٌتمٌز بمكان الراشدٌن و أن ٌتخلى عن 

موضعه كطفل، لهذا لٌس من الؽرٌب أن نرى المراهق ٌقوم ببعض تصرفات الكبار كما أنه 
ٌرفض أن ٌعامل معاملة الصؽار ، أو أن ٌطلب منه القٌام بأعمال األطفال ، ثم أن المكانة 

فالمكانة التً ٌرؼب المراهق تحقٌقها قد " التً ٌطلبها بٌن رفاقه من مكانته عند أبوٌه 
خبفخ ػُذ فٕصِ ، َٔدبزّ فٙ يمبثهخ سٚبمٛخ يب ئر أٌ ْزا تحددها فً الفرٌق الرٌاضً

ٚؾؼشِ أٌ نّ يكبَخ ٔدٔس ٚهؼجّ فٙ انًدزًغ انز٘ ٚؼٛؼ فّٛ ٔثبنزبنٙ ركٌٕ نّ يكبَخ اخزًبػٛخ 

 (118، ؿ 1982ػبلم، ) . 

أن المراهق حرٌص على تحمل المسؤولٌة " فاخرعاقلٌقول ؾ:الحاجة لالستقالل- 3-4-2-

 ".وٌقوم بأعمال على وجه حسن وٌظهر قدرة اإلبداع واإلنجاز رؼم قٌامه ببعض األخطاء

 فالمراهق قد ٌحقق استقبللٌته عن طرٌق ممارسته للرٌاضة إذ (119، ص 1982عاقل، )

أن هذه اإلستقبللٌة تبدأ عند اختٌاره لنوع الرٌاضة التً ٌرٌد ممارستها دون تدخل األهل فً 

                                                        .ذلك وٌكون بذلك قد تخلى عن قٌود األهل

 وأتباعه من علماء التحلٌل النفسً بأن حرمان الحاجة :"الحاجة الجنسٌة - 3-4-3- 

 نادي السوء توافق الشخصٌة واالضطرابات Frieud . Sالجنسٌة هو من العلل األساسٌة 

العصبٌة ، وكما أثبتت دراسته على أن الطفل ٌكون له إلحاح جنسً لؽرض اكتشاؾ الجسم 

وحٌن ٌبلػ مرحلة المراهقة ، نجد أن هذه الحاجة تقوى وتأخذ شًء آخر وهو اإلشباع 

أن فترة المراهقة هً فترة رؼبات جنسٌة قوٌة " (134، ص 1979دسوقً، )". الجنسً 

من 90وبٌن أن ما ٌزٌد عن  Kinsy المراهقٌن فً أمرٌكا ٌكونون "  كما دلت دراسات 

عبد السبلم زهران، علم النفس نمو الطفل ) . سنة15فاعلٌن نسبٌا عند السن 

 الحاجة الجنسٌة عادة ما تتحقق فً مجتمعنا عن طرٌق (318، ص 1981والمراهق
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الزواج أما فً حالة المراهق الذي ٌنمو نموا جنسٌا وتقوى رؼباته الجنسٌة ، فإن الحاجة 

الجنسٌة ٌمكن أن توجه إلى نشاط آخر ٌسلكه المراهق والرٌاضة قد تكون أفضل وسٌلة 

لتحقٌق شخصٌته السوٌة بعٌدة عن كل انحراؾ جنسً ، إذ أن بعض المحللٌن النفسانٌٌن 

ٌرون أن خبلل فترة البلوغ هناك شخصٌة ؼرٌزٌة لٌبٌدٌة عدوانٌة ٌحاول الفتى من 

Winicolt . Frieud  خبللها أن ٌخفؾ منها وذلك بتوجٌهها نحو نشاطات الرٌاضة 

-      .                          (120، ص 1982عاقل، )  .كالموسٌقى  وبعض الهواٌات

إن تحقٌق الذات هو " تقول عواطؾ أبو العلى :الحاجة إلى تحقٌق الذات واإلنتماء- 3-4-4

أن ٌستطٌع المراهق تحقٌق إمكانٌاته وتنمٌتها إلى أقصى حد ممكن ٌستطٌع الوصول إلٌه ، 

فٌدرك كل ما لدٌه من قدرات أو ٌمر بالخبرات التً ٌستطٌع أن ٌباشرها فً جو ٌشعره 

كما أن هذه الحاجة مرتبطة بالحاجة إلى المودة ". بالطمأنٌنة وٌسود اإلحساس باإلنتماء 

تنبثق من داخل األسرة تنتشر داخل هذا المجتمع الصؽٌر لتنتقل إلى والعاطفة ، فاأللفة التً

عواطؾ، بدون سنة، )  .الجماعات األخرى التً ٌجد فٌها المراهق أن له مكانته الخاصة 

 بهذا فإن انتماء المراهق لفرٌق رٌاضً قد ٌجعله ٌستفٌد وٌفٌد هذا المجتمع (183ص 

الصؽٌر عن طرٌق ما ٌقدمه من أعمال رٌاضٌة خاصة عند تحقٌق النجاح كما أنه قد 

ٌستخدم ما لدٌه من إمكانٌات فً صالح الفرٌق الرٌاضً ربما هذا ما ٌشعره بالرضا 

                                                                                 .وٌحسسه باإلنتماء 

تتمثل فً شعور المراهق بأنه " ٌقول كمال دسوقً :الحاجة للعطف والحنان- 3-4-5-

محبوب كفرد ، وأنه مرؼوب فٌه لذاته ، وأنه موضع حب واعتزاز ، وهذه الحاجة ناشبة 

من حٌاة األسرة العادٌة ، فهً التً تخلق الشعور بالحب عند المراهق وتتكون لدٌه ما 

ٌسمى باألمان النفسً العاطفً ، وهذا ضروري النتظام حٌاة المراهق النفسٌة لذلك ال بد 

من إتباع هذه الحاجة عنده بكل ما ٌستطٌع الوالدٌن حتى ٌحافظ على صحته النفسٌة وتتكون 

، 1979دسوقً، )  .لدٌه روح التعاون والمحبة ولن ٌكون عدوانٌا متخوفا من اآلخرٌن 

 ولعل هذه الحاجة قد تتحقق فً الفرٌق الذي ٌمارس فٌه المراهق الرٌاضة ، إذ (138ص 

أن التعاون الموجود بٌن أفراد الفرٌق واألهداؾ المشتركة بٌنهم قد ٌجعله ٌشعر بحبهم له 

.                                                                                      واالهتمام به  

إن النشاط ٌبعث الرضا  " كمال الدسوقً نٌرى :الحاجة للنشاط والراحة- 3-4-6-
واالرتٌاح كما أن اله آثار جسمٌة تنشأ عن رٌاضة أعضاء الحس العادٌة أي الظاهرة 

كالعٌن مثبل ،كما لوحظ أن كل أثر على أجهزة الجسم ٌكوم جدٌد ولكن ؼٌر مؤلم ٌؤدي إلى 
 ".المتعة والسرور لكونه خبرة جدٌدة تضاؾ إلى سابق المعارؾ 

إن المراهق فً حاجة إلى تفرٌػ " فً هذا المجال ٌقول أبو العالء عواطف كما ٌؤكد أٌضا 

إال أن النشاط إلى الحركة والنشاط ٌقبلها " الطاقة فً نشاط ٌمٌل إلٌه وٌتفق مع قدراته 

السكون والراحة فالتوازن بٌن نشاط الجسم وحركته وسكونه وراحته البد منه من الناحٌة 

البٌولوجٌة اإلطراد النمو، إن فترات النشاط الطوٌلة أو الزابدة عن الحاجة ترهق ممتلكات 

المتعب الجسم أو المرهق الحواس ٌظهر  المراهق الجسمٌة واالنفعالٌة والعقلٌة ،إذ أن الفرد

 "عموما عنٌدا ، سهل اإلثارة ولٌس فً حالة تسمح له باالستفادة من التجارب التً ٌتعلمها 
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وهكذا تكون الرٌاضة نشاط ٌسلكه المراهق لعله ٌحقق  .(56عواطؾ، بدون سنة، ص )

إمكانٌات المراهق كما الراحة والرضا واالرتٌاح ، بشرط أال ٌتعدى هذا النشاط الرٌاضً

إن مختلؾ التؽٌرات التً تطرأ "إن تعدى الشًء عن حده انقلب إلى ضده " ٌقول المثل 

على المراهق تتطلب توفٌر بعض الحاجٌات حتى ٌتحقق له النمو السلٌم ،ولعل الرٌاضة هً 

               .                     .أحسن وسٌلة لتحقٌق مختلؾ الحاجٌات التً ذكرناها سابقا

       : :                              أنواع من المراهقة4 توجد :أشكال من المراهقة- 3-5-

                          ::                       ومن سماتها: المراهقة المتوافقة - 3-5-1- 

وتكامل االتجاهات  اإلشباع المتزن.والمٌل إلى االستقرار االعتدال والهدوء النسبً  

والتوافق مع الوالدٌن ، الخلو من العنؾ والتوترات االنفعالٌة الحادة،واالتزان العاطفً 

واألسرة ، فالعبلقات األسرٌة القابمة على أساس التفاهم والوحدة لهاأهمٌة كبٌرة فً حٌاة 

 . المتنوعة فً الحٌاة األطفال ، فاألسرة تنمً الذات وتحافظ على توازنها فً المواقؾ

(24، ص 1981محمود، )
                                                                                                        

 

                     : :                   العوامل المؤثرة فً المراهقة المتوافقة-3-5-1-1-

المعاملة األسرٌة السمحة التً تتم بالحرٌة والفهم واحترام رؼبات المراهق - 3-5-1-1-1-

وعدم تدخل األسرة فً شؤونه الخاصة ، وعدم تقٌٌده بالقٌود التً تحد من حرٌته فهً 

تساعده فً تعلم السلوك الصحٌح واالجتماعً السلٌم ولؽة مجتمعه وثقافته وتشبع حاجاته 

.(173، ص 1990التركً، ) األساسٌة 
                                                                                 .  

       .توفٌر جو من الصراحة بٌن الوالدٌن والمراهق فً مناقشة مشكبلته - 3-5-1-1-2-

شعور المراهق بتقدٌر الوالدٌن واعتزازهما به وشعوره بتقدٌر أقرانه - 3-5-1-1-3-

وأصدقابهومدرسٌه وأهله وسٌر حال األسرة وارتفاع المستوى الثقافً واالقتصادي 

                                                                               .واالجتماعً لؤلسرة 

تشؽل وقت الفراغ بالنشاط االجتماعً والرٌاضً وسبلمة الصحة العامة ، - 3-5-1-1-4- 
 .تزد على ذلك الراحة النفسٌة والرضا عن النفس 

: المراهقة المنطوٌة - 3-5-2-
  :سماتها ما ٌلً - 3-5-2-1-
هو تعبٌر عن النقص فً التكٌؾ للموقؾ أو إحساس من جانب : اإلنطواء -3-5-2-1-1-

الشخص أنه ؼٌر جدٌر لمواجهة الواقع ، لكن الخجل واالنطواء ٌحدثان بسبب عدم األلفة 
مجابهة أشخاص ؼرباء ، أو بسبب خبرات سابقة مؤلمو مشابهة ب بموقؾ جدٌد أو بسب

 (مٌخابٌل نعٌمة، بدون سنة)  .للموقؾ الحالً التً تحدث للشخص خجبل وانطواء 
.  التفكٌر المتمركز حول الذات ومشكبلت الحٌاة ونقد النظم االجتماعٌة - 3-5-2-1-2-

االستؽراق فً أحبلم الٌقظة التً تدور حول موضوعات الحرمان والحاجات -3-5-2-1-3-
.  الؽٌر مشبعة واالعتراؾ بالجنسٌة الذاتٌة

.  محاولة النجاح المدرسً على شرعٌة الوالدٌن - 3-5-2-1-4-
 :العوامل المؤثرة فٌها -3-5-2-2-
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تسلط وسٌطرة : األخطاء األسرٌة التً فٌها : اضطراب الجو األسري- 3-5-2-2-1-
.  الخ .....الوالدٌن ، الحماٌة الزابدة ، التدلٌل ، العقاب القاسً 

.  تركٌز األسرة حول النجاح مما ٌثٌر قلق األسرة والمراهق - 3-5-2-2-2-

 .عدم إشباع الحاجة إلى التقدٌر وتحمل المسؤولٌة والجذب العاطفً -3-5-2-2-3-

 :(المتمردة ) :المراهقة العدوانٌة -3-5-3-
  : سماتها - 3-5-3-1-
.   ، األسرة والمجتمع التمرد والثورة ضد المدرسة- 3-5-3-1-1-
ممارستها باعتبارها تحقق له :العداوة المتواصلة واالنحرافات الجنسٌة-3-5-3-1-2-

 . الخ .... اللواط ، العادة السرٌة ، الشذوذ ، المتعة الجنسٌة : مثل .الراحة واللذة الذاتٌة 
 (153، ص 1995الدٌدي، )
 هو اإلصرار على موقؾ والتمسك بفكرة أو اتجاه ؼٌر مصوغ :العناد - 3-5-3-1-3-

والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالٌة مضادة لآلخرٌن الذٌن ٌرؼبون فً شًء ، والمراهق 
ٌقوم بالعناد بؽٌة االنتقام من الوالدٌن والؽٌر من األفراد ، وٌظهر ذلك فً شكل إصرار على 

 (153، ص1995الدٌدي، ). تكرار تصرؾ بالذات 
الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدٌر واالستؽراق فً أحبلم الٌقظة والتأخر - 3-5-3-1-4-

 .الدراسً 

: المراهقة المنحرفة - 3-5-4
  :سماتها ما ٌلً - 3-5-4-1-
.  االنحبلل الخلقً التام والجنوح والسلوك المضاد للمجتمع -3-5-4-1-1-
االعتماد على النفس الشامل واالنحرافات الجنسٌة واإلدمان على المخدرات -3-5-4-1-2-
.  بلوغ الذروة فً سوء التوافق - 3-5-4-1-3-
 .البعد عن المعاٌٌر االجتماعٌة فً السلوك - 3-5-4-1-4-
:  العوامل المؤثرة فٌها - 3-5-4-2-
المرور بخبرات حادة ومرٌرة وصدمات عاطفٌة عنٌفة وقصور فً الرقابة - 3-5-4-2-1-

.  األسرٌة 
القسوة الشدٌدة فً المعاملة وتجاهل األسرة لحاجات هذا المراهق من - 3-5-4-2-2-

 .الخ... حاجات جسمٌة ونفسٌة واجتماعٌة
.  الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل المؤثرة - 3-5-4-2-3-
هذا فإن . الفشل الدراسً الدابم والمتراكم ، سوء الحالة االقتصادٌة لؤلسرة - 3-5-4-2-4-

أشكال المراهقة تتؽٌر بتؽٌر ظروفها والعوامل المؤثرة فٌها وإن هذه تكاد تكون هً القاعدة 
وأخٌرا فإنها .، وكذلك تؤكد هذه الدراسة أن السلوك اإلنسانً مرن مرونة ٌسمح بتعدٌله 

تؤكد قٌمة التوجٌه واإلرشاد والعبلج النفسً فً تعدٌل شكل المراهقة المنحرفة نحو التوافق 
 (440، ص 1981عبد السبلم زهران، ) . والسواء

 تتضح أهمٌة المراهقة كمرحلة : أهمٌة المراهقة فً التطور الحركً للرٌاضٌٌن -3-6-
كمال النضج والنمو والتطور الحركً حٌث ٌبدأ مجالها بالمدرسة فالجامعة ، النادي 

، ص 1996بسطوٌسً، ) : الرٌاضً فالمنتخبات القومٌة ، وتكتسً المراهقة أهمٌة كونها 
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 أعلى مرحلة تتضح فٌها الفروق الفردٌة فً المستوٌات ، لٌس فقط بٌن (187-188
 .اندُظ انٕازذ أٚنب ٔثذسخخ كجٛشح ن الجنسٌن بل بً

  .يشزهخ اَفشاج عشٚؼخ نهٕفٕل ثبنًغزٕٖ ػهٗ انجطٕنخ سٚبمخ انًغزٕٚبد انؼبنٛخ- 3-6-1-

يشزهخ اَزمبل فٙ انًغزٕٖ يٍ انُبؽئٍٛ ئنٗ انًزمذيٍٛ ٔانز٘ ٚكُٓى يٍ رًثٛم - 3-6-2-

 .يُزخجبرًٓبنمٕيٛخ ٔانٕهُٛخ

ال رؼزجش يشزهخ رؼهى ثمذس اػزجبسْب يشزهخ رطٕٚش ٔرثجٛذ فٙ انًغزٕٖ نهمذساد - 3-6-3-

.  ٔانًٓبساربنسشكٛخ 

.  يشزهخ أداء يزًٛض خبنٙ يٍ انسشكبد انؾبرح ٔانزٙ رزًٛض ثبنذلخ ٔاإلٚمبع اندٛذ - 3-6-4-

يشزهخ اإلثجبد انزاد ػٍ هشٚك ئظٓبس يب نذٖ انًشاْك يٍُ لذساد فُٛخ - 3-6-5-

 .ٔيٓبساد زشكٛخ

 مرحلة تعتمد تمرٌنات المنافسة كصفة ممٌزة لها ، والتً تساعد على إظهار - 3-6-1-

           .                                  .قدرات المراهقٌن باإلضافة إلى انتقاء الموهوبٌن 

                                      ة               :أهمٌة الرٌاضة بالنسبة للمراهقٌن-3-7- 

إن الرٌاضة عملٌة تسلٌة و تروٌح لكبل الجنسٌن ، هذا حٌث أنها تحضر  -3-7-1  -

المراهق فكرٌا و بدنٌا كما تزوده من المهارات والخبرات الحركٌة من أجل التعبٌر عن 

األحاسٌس والمشاعر النفسٌة المكتظة التً تؤدي إلى اضطرابات نفسٌة وعصبٌة عند 

انفجاره فٌتحصل المراهق من خبللها على جملة من القٌم المقٌدة التً ال ٌستطٌع تحصٌلها 

.                                                                               فً الحٌاة األسرٌة   

كما تعمل الحصص التدرٌبٌة على صقل مواهب الرٌاضً وقدراته النفسٌة  -3-7-2-

ل والبدنٌة وفق متطلبات العصر، وأنجح منهج لذلك هو مكٌؾ الحصص الرٌاضٌة من أج

شؽل وقت الفراغ الذي ٌحس فٌه الرٌاضً بالقلق والملل وبعد الرٌاضة ٌتعب المراهق 

عضلٌا وفكرٌا فٌستسلم حتما للراحة والنمو بدال من أن ٌستسلم للكسل والخمول، وٌضٌع 

وقته فٌما ال ٌرضً هللا وال النفس وال المجتمع، وعند مشاركة المراهق فً التجمعات 

الرٌاضٌة والنوادي الثقافٌة من أجل ممارسة مختلؾ أنواع النشاطات الرٌاضٌة ، فإن هذا 

      .ٌتوقؾ على ما ٌحس به عن طرٌق التؽٌرات الجسمٌة والنفسٌة والعقلٌة التً ٌمر بها 

إعطاء المراهق نوعا من الحرٌة وتحمٌله بعض المسؤولٌات التً تتناسب مع - 3-7-3 -

(15، ص 1986معروؾ، ) : واستعداداته كحرٌة اختٌار أماكن اللعب مثبل   قدراته
        

.                                          .               التقلٌل من األوامر والنواهً- 3-7-3-

مساعدة المراهق على اكتساب المهارات والخبرات المختلفة فً المٌادٌن الثقافٌة  -3-7-4-  

لتوفر الوسابل واإلمكانٌات والجو الذي ٌبلبم مٌول المراهق فهو دابما فً حاجة  والرٌاضٌة

ماسة إلى النصح واإلرشاد والثقة والتشجٌع ، فعلى المدرب أداء دوره فً إرشاد وتوجٌه 

                    .  .                وبث الثقة فً حٌاة المراهقٌن طوال مشوارهم الرٌاضً

                      

 

 :ة اتمالخ
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من خبلل كل ما تم تقدٌمه عن فترة المراهقة نستطٌع القول بشكل عام بان مرحلة المراهقة 

تعد إحدى أهم مراحل النمو والنضج لئلنسان نظرا لما تحتوي من تؽٌرات وتحوالت جسمٌة 

                                                        .الخ.....،نفسٌة ، اجتماعٌة حركٌة ، بدنٌة

هذه التحوالت إذا حسن استؽبللها وتطوٌرها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول بالمراهق 
إلى مرحلة الرشد وهو فً أحسن قدراته الجسمٌة والنفسٌة أي ٌعد بطرٌقة حسنة لٌصبح 

فردا فعاال ومنتجا فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ، وعلى العكس من ذلك تماما فعند أي خلل 
فً هاته الفترة الحرجة ٌؤدي إلى تأثٌرات عمٌقة على نفسٌة المراهق تستمر معه طوال ما 

تبقى من مشوار حٌاته وقد تؤدي فً بعض الحاالت الصعبة إلى االنحراؾ االجتماعً ، 
والذي ٌعد من أخطر األضرار التً ٌمكن للمراهق مواجهتها مستقببل إذا لم تتم رعاٌته فً 

 .فترة المراهقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبٌقً

 

الباب الثانً الدراسة 

 المٌدانٌة

:الفصل االول  

منهجٌة البحث 

 وإجراءاته المٌدانٌة
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 :تمهٌد-
 بعد محاولتنا لتؽطٌة الجوانب النظرٌة للبحث سنحاول فً هذا الجزء أن نحٌط بالموضوع 
من الجانب التطبٌقً من خبلل تحلٌل جوانبه  بدءا من نوعٌه البحث الذي تعرفنا فٌه على 

المنهج المتبع فً الدراسة ثم كٌفٌة اختٌار العٌنة بحٌث فٌها الوسٌلة التً اتخذناها خبلل 
البحث فً تكوٌن مجتمع الدراسة  ثم ننتقل إلى تحدٌد كٌفٌة جمع البٌانات،  بعد كل هذا 

سننتقل الى تحلٌل البٌانات وذلك باستعمال مقاٌٌس االحصابٌة المناسبة فً تحوٌل الفرضٌات 
من صٌؽتها الكٌفٌة إلى تحلٌلها المٌدانً ثم الوقوؾ على أهم االستنتاجات التً توصل الٌها 

 .فً بحثنا هذا
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 : الدراسة االستطالعٌة-4-1-
تعتبر الدراسة االستطبلعٌة بمثابة االساس الجوهري لبناء البحث كل وهً خطوه اساسٌه  

ومهمه فً البحث على علمً،  اذ من خبللها ٌمكن للباحث تجربة وسابل بحثه للتأكد من 
الدراسة االستطبلعٌة اذا هً عملٌة ٌقوم بها الباحث قصد . سبلمتها وثقتها ووضوحها

تجربة وسابل بحثه لمعرفة صبلحٌتها وصدقها لضمان دقة و موضوعٌة النتابج المحصل 
علٌها فً النهاٌة وتسبق هذه الدراسة االستطبلعٌة العمل المٌدانً، تهدؾ لقٌاس مستوى 

مقٌاس التفاعبلت  )الصدق والثبات الذي تتمتع به األداة المستخدمة فً الدراسة المٌدانٌة 
،  كما تساعد الباحث على معرفة (االجتماعٌه المنزل لؤلستاذ الدكتور عادل عبد هللا دمحم

وبناء على هذا قبله قبل المباشرة بإجراء الدراسة . مختلؾ الظروؾ والمحٌط بعملٌة التطبٌق
 :المٌدانٌة بدراسة إصبلحٌة كان الؽرض منها ما ٌلً

 .معرفه حجم المجتمع األصلً ممٌزاته وخصابصه-
 :التأكد من صبلحٌة أداة البحث وذلك من خبلل التعرض للجوانب التالٌة- 
 .وضوح البنود و مبلبمتها لمستوى العٌنة وخصابصها- أ-  

     .(الصدق والثبات)التأكد من الخصابص السٌكومترٌة لبلستبٌان - ب -
 .التأكد من وضوح المعلومات-  ج -
 : منهج البحث المتبع فً الدراسة-4-2-

نظرا لطبٌعة الموضوع و المشكل المطروح فان المنهج الوصفً هو المنهج المناسب لهذا 
. النوع من الدراسات كونها تعتمد على االستبٌان المطروح

 : مجتمع الدراسة-4-3-
ٌعنً بمجتمع الدراسة جمٌع مفردات الظاهرة التً ٌقوم بدراستها الباحث  بحٌث تعترض 

الباحث عند مباشره الدراسة مشكلة تحدٌد نطاق العمل ، اي اختٌار مجتمع البحث والعٌنة، 
ومما ال شك فٌه وان من اهداؾ البحث العلمً إمكانٌة التعمٌم على ظاهره موضوع الدراسة 

 500وبالتالً االعتماد على  على كفاٌة العٌنة المستخدمة البحث فً قضٌة حجم مجتمع ب
 .تلمٌذ

 : عٌنة الدراسة-4-4-
 هً عبارة عن مجموعة جزبٌة من مجتمع الدراسة ٌتم اختٌارها بطرٌقة معٌنة وإجراء 

همام، ) . الدراسة علٌها، ومن ثم استخدام تلك النتابج وتعمٌمها على كامل مجتمع الدراسة
 (73، ص1987

 وكما تعرؾ بأنها مجموعة من االفراد اختار بطولة مختلفة من مجتمع كبٌر لدراسة ظاهرة 
 (68، ص 2009بوداود و عطاء هللا، ) . فٌه، حٌث تكون ممثلة له تمثٌل صادقا 

 ومن هذا المنطلق ٌتكون مجتمع بحثنا من مجموعة من تبلمٌذ السنة الرابعة متوسط و تم 
 . تلمٌذ60اختٌار عٌنة بطرٌقة عشوابٌة وقدرت العٌنة ب 

 : مجاالت البحث-4-5-
الذٌن  (الممارسٌن) تلمٌذ 60لقد تم توزٌع االستبٌان على:   المجال المكانً-4-5-1-

 :ٌزاولون دراستهم فً متوسطة بلدٌة مستؽانم و هما كاالتً 

 .تلمٌذ 20 ----متوسطةالشٌخ موالٌبنشرٌؾ★

 .تلمٌذ 20 --------------متوسطة قدوربالعربً★
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 .تلمٌذ 20 ----------------متوسطةدمحم جبلً★

لقد بدأنا فً هذه الدراسة بعد ما  تم تحدٌد موضوع البحث :   المجال الزمنً-4-5-2-

، وهذا بعد ما حصلنا على موافقة 2019وإشكالٌته ،وكان ذلك اواخر شهر دٌسمبر
االشراؾ من طرؾ االستاذ وقبولها للمشروع المصؽر، قد انا حٌن تكون اواخر شهر 

، وطبعا بعد 2020 وبالنسبة للجانب التطبٌقً انطلقنا فٌه بحلول شهر مارس 2020جانفً 
 .موافقة األستاذٌن المشرفٌن على أداة مطبقة

بعد إنهاء االستبٌان المطبق على العٌنة قمنا بفرز النتابج ووضعها فً جداول الجد تحلٌلها 
وعرض نتابجها ثم مناقشتها، هذا وكانت  المرحلة  األخٌرة من دراستنا امتدت حتى أواخر 

. 2020شهر افرٌل 
:  متغٌرات البحث-4-6-
وهو العامل الذي ٌرٌد الباحث قٌاس مدى تأثٌره فً الظاهرة :  المتغٌر المستقل- 4-6-1-

المدروسة وما ٌعرؾ باسم المتؽٌر او العامل التجرٌبً تمثل فً دراستنا فً الجانب النشاط 
. البدنً الرٌاضً التربوي 

  وهذا المتؽٌر هو ناتج لتاثٌر العامل المستقل الظاهرة ٌتمثل فً :المتغٌر التابع -4-6-2-
. دراستنا هذه فً جانب التفاعل االجتماعً

 . دورالنشاط البدنً الرٌاضً التربوي:المتغٌرالمستقل★    

 .  تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ طورالمتوسط :المتغٌرالتابع★    
 وهو الذي تتوقؾ قٌمته على مفعول تأثٌر قٌم المتؽٌرات االخرى، حٌث انه كلما أحدثت 

حسن عبلوي و كامل ) . التعدٌبلت على قٌم المتؽٌر المستقل ستظهر على المتؽٌر التابع
(219، ص 1999رتب، 

 

 :  أدوات البحث-4-7-
 اداة البحث هً الوسٌلة التً ٌعمل الباحث بواسطتها على حل مشكلة بحثه، قد استخدمنا فً 

 سؤاال وهو مقسم الى ثبلث 32بحثنا االستبٌان كأداة فً جمع المعلومات ٌتضمن االستبٌان 
: محاور على حسب فرضٌات البحث الموضوعة فً بداٌة الدراسة

 . أسبلة10وٌتعلق باالقبال االجتماعً ٌحتوي على :  المحور االول-
 . اسبلة10  وٌتعلق باالهتمام االجتماعً وٌحتوي على :المحور الثانً-
 . سؤال12  ٌتعلق بالتواصل االجتماعً وٌحتوي على :المحور الثالث- 
 : الشروط العلمٌة لالداة-4-8-
 : الثبات-4-8-1-

  ٌعتبر الثبات من العوامل الهامة، او الخصابص الواجب توافرها صبلحٌة استخدام 
االختبار،  فالمقٌاس الثابت سوؾ ٌعطً نفس النتٌجه تقرٌبا لنفس الشخص  عند اجراء 

 .القٌاس مرات عدٌدة فً نفس الٌوم او فً اٌام مختلفه
، ذلك بحساب معامل إعادة االختبار- االختبار : ولحساب ثبات مقٌاس اعتمدنا على طرٌقه

االرتباط الذي ٌمثل الثبات، حٌث اعتمدنا فً هذه الطرٌقة على توزٌع أداة البحث مرتٌن 
على نفس العٌنة تحت ظروؾ مشابهة قدر االمكان، ثم نقوم بحساب معامل االستفاد بٌن 

نتابج التطبٌق االول ونتابج التطبٌق الثانً، وٌشٌر هذا االخٌر اذا ثبات األداة وٌعرؾ كذلك 
 . تلمٌذ20بمعامل االستقرار، حٌث تطبٌق االستبٌان على عٌنة قوامها 



 

53 
 

 .والجدول التالً ٌبٌن معامبلت الثبات البعاد االستبٌان
 ٌمثل ثبات االستبٌان  (1)الجدول رقم               

 مستوى الداللة معامل الثبات أبعاد االستبٌان

 0.01 0.86 االقبال االجتماعً

 0.01 0.85 االهتمام االجتماعً

 0.01 0.91التواصل االجتماعً 

 نبلحظ من الجدول السابق انا معامبلت االرتباط لكل بعد والتً تمثل ثبات هذا االستبٌان 
 .مرتفعه وهذا ما ٌعكس ثبات االستبٌان بدرجه معٌنه

  وٌقصد به ان ٌشمل المقٌاس كل العناصر التً ٌجب ان تدخل فً : الصدق-4-8-2-
التحلٌل من ناحٌة ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحٌة اخرى بحٌث تكون مفهومة لكل من 

 .ٌستخدمه
 وذلك للتاكد من ان هذا االستبٌان ٌقٌس ما أعد لقٌاسه حٌث : صدق المحكمٌن-4-8-2-1-

قمنا بعرض االستبٌان على األستاذ المشرؾ، ومجموعة االساتذه من قسم علوم وتقنٌات 
 وكان االتفاق على ان هذا 05النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة من داخل الجامعة وبلػ عددهم 

 .االستبٌان قسمه وضع لقٌاسه
ٌقصد به الصدق الداخلً الختبار، وهو عباره عن الدرجات : الصدق الذاتً- 4-8-2-2-

التجرٌبٌة لبلختبار منسوبة للدرجات الحقٌقٌه الخالٌه من أخطاء القٌاس، ٌقاس عن طرٌق 
    : حساب الجذر التربٌعً لمعامل ثبات االداة وذلك من خبلل المعادلة التالٌة

 جذر معامل الثبات     =      معامل الصدق الذاتً

 ٌمثل ثبات االستبٌان   (2)الجدول رقم                     
 

 معامل الثبات أبعاد االستبٌان

 0.92االقبال االجتماعً 

 0.92 االهتمام االجتماعً

 0.95 التواصل االجتماعً

 
 : االسالٌب االحصائٌة المستخدمة فً الدراسة-4-9-

 :لقد تم االعتماد على االسالٌب اإلحصابٌة التالٌة للتحقق من فروض الدراسة وهً
 .معامل االرتباط بٌرسون-
 ".²كا"اختبار - 

.  االحصابً(SPSS )تمت المعالجة االحصابٌة باالعتماد على نظام: مالحظة 
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: ةاتمالخ
  لقد تم التطرق فً هذا الفصل الى المعطٌات المنهجٌة للدراسة حٌث ٌتم استعمالها فً 

الفصل الموالً بؽٌت الوصول الى عرض النتابج المتوصل الٌها فً نهاٌة عرض وتحلٌل 
ٌعتبر هذا الفصل بمثابة الدلٌل او المرشد الذي ساعدنا على تخطً . بٌانات الدراسة

 .الصعوبات وبالتالً الوصول الى تحقٌق اهداؾ البحث بسهوله
كما تطرقنا فٌه الى اهم العناصر التً تهم دراستنا بشكل كبٌر،منها متؽٌرات البحث، منهج 

الخ  من العناصر التً ٌعتمد علٌها اي باحث فً الجانب التطبٌقً .…المتبع، ادوات البٌانات
 .للدراسة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبٌقً

 

:الفصل الثانً  
مناقشة فرضٌات البحث انطالقا من الدراسات 

 السابقة و البحوث المشابهة 
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للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌه :  عرض وتحلٌل الفرضٌة االولى- 1-
 .مستوى االقبال االجتماعً عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحله التعلٌم المتوسط

 فً ر تنص الفرضٌة األولى، كما أشرنا سابقا على أنه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دو-
 فان عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسطتنمٌة مستوى اإلقبال االجتماعً 

النشاط البدنً الرٌاضً التربوي له دور فً تنمٌة مستوى االقبال االجتماعً عند التبلمٌذ 
ابراز  لتً هدفت الىا (2016" )نوٌجم علً واخرون" نتابج دراسة انطبلقا منالمراهقٌن حٌث 

أهمٌة النشاط البدنً الرٌاضً من حٌث الدور الذي ٌلعبه فً اعادة التنظٌم الشامل 
للمراهقٌن وتنمٌة المهارات العقلٌة والمفاهٌم الضرورٌة والكفاءات االجتماعٌة، المحاولة 
على الحصول على المعرفة أكثر فٌما ٌتعلق بمختلؾ التؽٌرات التً تطرأ على المراهقٌن 

خبلل وبعد ممارسة النشاط البدنً الرٌاضً، أخذ النشاط البدنً الرٌاضً كوسٌلة فً 
التوجٌه وضبط سلوكات المراهق، االلمام بخطورة االضطرابات االجتماعٌة و النفسٌة التً 

 .من بٌنها السلوك االنطوابً عند المراهقٌن
وانطبلقا من االستنتاجات التً توصلت الٌها هذه الدراسة من النتابج المتحصلة فً هذه 
الدراسة ان حصة التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة لها دور تربوي تعلٌمً وترفٌهً ٌعمل على 

التقلٌل من المشاكل التً ٌتعرض لها التلمٌذ وخاصة فً هذه المرحلة ، وان عبلقة االستاذ 
بالتلمٌذ تنتج حسب طبٌعة الحصة التً تحتم على الطرفٌن خلق عبلقة أكثر ارتباطا، قد 

تصل الى االحساس بالصداقة أو االخوة  وهذا لتسهٌل عملٌة فهم مشاكل المراهق مع 
زمبلبه و الوصول الى الهدؾ االساسً وهو تكوٌن فرد صالح وسلٌم عقلٌا وجسمٌا ونفسٌا 

كما ان .ٌمكن االعتماد علٌه فً الحٌاة الملٌبة بالضؽوطات ومحاولة اٌجاد مكانة فً المجتمع
حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة تساهم مساهمة فعالة وأكٌدة فً التخفٌؾ من االضطرابات 
النفسٌة التً تعٌشها فبة المراهقٌن مما ٌساعدها على االندماج السلٌم فً المجتمع و التروح 

على النفس وازالة المشاكل مما ٌساعد المراهق على تفادي هذه الرحلة الصعبة كما ان 
طرٌقة االستاذ تكمن فً تقدٌم االنشطة التً تساعد على التقلٌل من المشاكل فً اختٌارها ان 

كانت جماعٌة او فردٌة او كبلهما و فً كٌفٌة استؽبلل االجهزة الرٌاضٌة و محاولة 
تسخٌرها فً صالح فبة المراهقٌن،مما ٌظهر دور القابمٌن على هذا القطاع فاالساتذة االكثر 
احتكاكا بهذة الفبة وهً فبة المراهقٌن ورأٌنا انها قدمت لنا توضٌحات واقتراحات جد مهمة 

 .فً خدمة هذه الفبة من المجتمع
 ونعزوهذه النتٌجة التً توصلت الٌها هذه الدراسة الى التاثٌر االٌجابً للنشاط البدنً 

 عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة الرٌاضً التربوي فً تنمٌة مستوى االقبال االجتماعً
.  التعلٌم المتوسط 

  من خبلل النتابج المتوصل الٌها من هذه الدراسة الخاصة بالفرض االول التً تشٌر الى 
 عند التبلمٌذ انه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االقبال االجتماعً

 .وعلٌه تحققت فرضٌة البحث االولى. المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط 
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 للنشاط الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة :عرض وتحلٌل الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة- 2-1
. مستوى البلهتمام االجتماعً عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط

 
 فً ر، كما أشرنا سابقا على أنه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دوثانٌةتنص الفرضٌة ال- 

 فان عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط االجتماعً هتمامتنمٌة مستوى اإل
النشاط البدنً الرٌاضً التربوي له دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند التبلمٌذ 

لتً ا (2014" )حاج صدوق عبد الرحمن وشمانً دمحم" نتابج دراسة انطبلقا منالمراهقٌن حٌث 

هدفت الى ابراز دور االنشطة البدنٌة الرٌاضٌة فً تفعٌل العبلقات االجتماعٌة لبلفراد ، 
ممارسة االنشطة البدنٌة و الرٌاضٌة وتأثٌرها على المراهق ، ابراز دور االنشطة البدنٌة 

والرٌاضٌة فً الحٌاة االجتماعٌة وذلك بتحسٌن العبلقات االجتماعٌة مع االخرٌن و القضاء 
 .على المشاكل االجتماعٌة 

وانطبلقا من االستنتاجات التً توصلت الٌها هذه الدراسة من النتابج المتحصلة فً هذه 
الدراسة حٌث تبٌن أن للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور هام فً تحقٌق مبدأ التعاون 

االجتماعً وخلق التنافس االجتماعً لدى تبلمٌذ المراهقٌن فً هذه المرحلة الحساسة فً 
حٌاتهم اضافة الى دوره الفعال فً تنمٌة روح الجماعة الذي ٌعد حاجة من الحاجات العامة 
 .التً تشعره بالروابط المشتركة بٌنه وبٌن افراد مجتمعه وتقوٌة شعوره باالنتماء الى الوطن

اذ تبٌن ان للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور هام فً تحقٌق مبدأ التعاون االجتماعً 
وهذا ما تِؤكده النتابج المتوصل الٌها فً هذه الدراسة وكذلك للنشاط البدنً الرٌاضً 

التربوي دور كبٌر فً خلق التنافس االجتماعً و هذا ما تؤكده النتابج المتحصل علٌها فً 
هذه الدراسة واٌضا ان للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور اٌجابً فً تنمٌة روح 

 .الجماعة لدى التبلمٌذ
ونعزوهذه النتٌجة التً توصلت الٌها هذه الدراسة الى التاثٌر االٌجابً للنشاط البدنً 

 عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة الرٌاضً التربوي فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً
.  التعلٌم المتوسط 

  من خبلل النتابج المتوصل الٌها من هذه الدراسة الخاصة بالفرض االول التً تشٌر الى 
 عند التبلمٌذ انه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً

 .وعلٌه تحققت فرضٌة البحث الثانٌة. المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط 
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للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً : عرض تحلٌل الفرضٌة الجزئٌة الثالثة-3-1
. تنمٌة مستوى االتصال االجتماعً عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط

 
 فً ر، كما أشرنا سابقا على أنه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دوثالثةتنص الفرضٌة ال- 

 فان عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط االجتماعً تصالتنمٌة مستوى اإل
النشاط البدنً الرٌاضً التربوي له دور فً تنمٌة مستوى االتصال االجتماعً عند التبلمٌذ 

لتً هدفت ا (2016" )بوعبد هللا برهان طورش الزٌن" نتابج دراسة انطبلقا منالمراهقٌن حٌث 

الى ابراز دور الرٌاضة الجماعٌة فً بناء وتنمٌة شخصٌة المراهق ، ابراز أهمٌة المراهقة 
والتؽٌرات التً تطرأ علٌها فً بناء شخصٌة الفرد، ابراز دور الرٌاضة الجماعٌة فً تقوٌم 
وتهذٌب سلوكات المراهق، ابراز دور الرٌاضة المدرسٌة فً المساهمة الفعالة فً الدماج 

الفرد فً الجماعة، تبٌٌن الدور الفعال التً تلعبه الرٌاضة الجماعٌة فً الخفض و الحد من 
االنحرافات و االضطرابات النفسٌة لدى المراهقٌن، خلق جو اجتماعً ٌسهل للمراهقٌن 

االندماج فٌه وٌساعده على تحقٌق ذاته من خبلل تعامله مع ؼٌره، وضع المرحلة الحساسة 
 .فً حٌاة االفراد فً محل الدراسة

وانطبلقا من االستنتاجات التً توصلت الٌها هذه الدراسة من النتابج المتحصلة فً هذه 
الدراسة حٌث تبٌن أن ممارسة التلمٌذ لحصة التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة فً السن ما بٌن 

نستخلص مدى وعٌهم وادراكهم بالدور الكبٌر  (مرحلة التعلٌم المتوسط) سنة فً 15و12

الذي تلعبه حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً تحقٌق  االندماج االٌجابً للتلمٌذ فً 
الجماعة، وذلك عن الطرٌق تمتٌن العبلقة االجتماعٌة فٌما بٌنهم والتخفٌؾ من المشاكل 

النفسٌة واالجتماعٌة للملراهقٌن وخلق روح التعاون بٌن الزمبلء واكتساب الصدقات فٌما 
بٌنهم باالضافة الى ادراكهم للدور الحٌوي للزٌادة فً ممارستهم للرٌاضة النها تساهم فً 

االفات االجتماعٌة الخطٌرة ، ومن هنا قد : ابعادهم عن بعض االنحرافات االجتماعٌة مثل
توصل والى نتٌجة ان لحصة التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة دور االٌجابً فً ادماج تبلمٌذ التعلٌم 
المتوسط فً الجماعة الرٌاضٌة كما ٌساهم الفرد المراهق فً مساعدة افرد بٌبته واالحساس 

بالقٌم والمثل التً ٌؤمن بها المجتمع،وبالتلً تكون شخصٌته متكاملة من جمٌع النواحً 
االجتماعٌة النفسٌة والبدنٌة، على االساتذة والمربٌن الرٌاضٌٌن وكذا المختصٌن فً قطاع 

التربٌة ان ٌكونو مهٌبٌٌن علمٌا ومكونٌٌن فً كل المٌادٌن لٌكونو قدوة حسنة لتبلمٌذ فً هذة 
 .العملٌة النبٌلة

ونعزوهذه النتٌجة التً توصلت الٌها هذه الدراسة الى التاثٌر االٌجابً للنشاط البدنً 
 عند التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة الرٌاضً التربوي فً تنمٌة مستوى االتصال االجتماعً

.  التعلٌم المتوسط 
  من خبلل النتابج المتوصل الٌها من هذه الدراسة الخاصة بالفرض االول التً تشٌر الى 

 عند التبلمٌذ انه للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االتصال االجتماعً
 .وعلٌه تحققت فرضٌة البحث الثالثة. المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط 
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 :مناقشة النتائج-

للنشاط البدنً الرٌاضً  " الفرضٌة المقترحة فً بحثنا هً :مناقشة الفرضٌة العامة  
"  المتوسطالتربوي دور فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ الطور 

للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة التفاعل  "الفرضٌة المقترحة فً بحثنا هً 
 ."المتوسطاالجتماعً لدى تبلمٌذ الطور 

اثشاص أًْٛخ انُؾبه  انٗمن خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الدراسات السابقة التً توصلت 

انجذَٙ انشٚبمٙ يٍ زٛث انذٔس انز٘ ٚهؼجّ فٙ اػبدح انزُظٛى انؾبيم نهًشاْمٍٛ ٔرًُٛخ 

انًٓبساد انؼمهٛخ ٔانًفبْٛى اننشٔسٚخ ٔانكفبءاد االخزًبػٛخ، انًسبٔنخ ػهٗ انسقٕل ػهٗ 

انًؼشفخ أكثش فًٛب ٚزؼهك ثًخزهف انزغٛشاد انزٙ رطشأ ػهٗ انًشاْمٍٛ خالل ٔثؼذ يًبسعخ 

انُؾبه انجذَٙ انشٚبمٙ ٔأٌ نهُؾبه انجذَٙ انشٚبمٙ انزشثٕ٘ دٔس ْبو فٙ رسمٛك يجذأ 

انزؼبٌٔ االخزًبػٙ ٔخهك انزُبفظ االخزًبػٙ نذٖ راليٛز انًشاْمٍٛ فٙ ْزِ انًشزهخ 

انسغبعخ فٙ زٛبرٓى امبفخ انٗ دٔسِ انفؼبل فٙ رًُٛخ سٔذ اندًبػخ انز٘ ٚؼذ زبخخ يٍ 

انسبخبد انؼبيخ انزٙ رؾؼشِ ثبنشٔاثو انًؾزشكخ ثُّٛ ٔثٍٛ افشاد يدزًؼّ ٔرمٕٚخ ؽؼٕسِ 

ثبالَزًبء انٗ انٕهٍ، رجٍٛ أٌ يًبسعخ انزهًٛز نسقخ انزشثٛخ انجذَٛخ انشٚبمٛخ فٙ انغٍ يب ثٍٛ 

َغزخهـ يذٖ ٔػٛٓى ٔادساكٓى ثبنذٔس انكجٛش  (يشزهخ انزؼهٛى انًزٕعو) عُخ فٙ 12ٔ15

انز٘ رهؼجّ زقخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔ انشٚبمٛخ فٙ رسمٛك  االَذيبج االٚدبثٙ نهزهًٛز فٙ 

اندًبػخ، ٔرنك ػٍ انطشٚك رًزٍٛ انؼاللخ االخزًبػٛخ فًٛب ثُٛٓى ٔانزخفٛف يٍ انًؾبكم 

انُفغٛخ ٔاالخزًبػٛخ نهًهشاْمٍٛ ٔخهك سٔذ انزؼبٌٔ ثٍٛ انضيالء ٔاكزغبة انقذلبد فًٛب 

ثُٛٓى ثبالمبفخ انٗ ادساكٓى نهذٔس انسٕٛ٘ نهضٚبدح فٙ يًبسعزٓى نهشٚبمخ الَٓب رغبْى فٙ 

 .االفبد االخزًبػٛخ انخطٛشح : اثؼبدْى ػٍ ثؼل االَسشافبد االخزًبػٛخ يثم

للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي " وهذا ما تبٌن أنٔ ثبالمبفخ انٗ رسمك انفشمٛبد اندضئٛخ 

 .وبالتالً فإن الفرضٌة محققة" دور فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ الطور الثانوي
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: االستنتاجات-  
:من خبلل النتابج التً توصلت الٌها الدراسة نستنتج ماٌلً   

  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة  التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ

 .الطور المتوسط 
  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط
  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى االهتمام االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط

  للنشاط البدنً الرٌاضً التربوي دور فً تنمٌة مستوى التواصل االجتماعً عند

 .التبلمٌذ المراهقٌن فً مرحلة التعلٌم المتوسط
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: اقتراحات
ٌساهم النشاط البدنً  " يٍ خالل ئخشاء ْزا انجسث انًزٕامغ ، ٚذٔس انًٕمٕع زٕل

األَؾطخ انشٚبمٛخ  . "طور المتوسطالرٌاضً التربوي فً التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ 

 .رغًر نهطالة ثبنزسكى فٙ ػٕاهفٓى ٔيٕٛنٓى ٔيسبٔنخ انزسكى فٙ عهٕكٓى
يٍ االلزشازبد ٔانزٕفٛبد انزٙ ًٚكٍ أٌ رغبػذ   عهغهخويٍ خالل ْزِ انؼًهٛخ ، َمذو نك

 سواءا كانت نفسٌة ، عقلٌة كم أعزبر أٔ يؼهى فٙ رٕفٛش أفشاد أفسبء نهًدزًغ ثطشق يزؼذدح

: ، بدنٌة ، هاته االقتراحات متمثلة فً ما ٌلً 

ردُت انمغٕح ٔاإلًْبل ، رؼبيم ثقذق ٔأيبَخ ثٍٛ اٜثبء ٔاألهفبل ، خبفخ خالل  -1 

 .يشزهخ انؼالج

رٕفٛش ثٛئخ يُبعجخ نهًؼهًٍٛ نزًكُٛٓى يٍ أداء ٔاخجبرٓى ، ٔانزأكذ يٍ أٌ انؼًم انًُٕه  -2 

 .ثٓى ٚفٙ ثًزطهجبد ْزِ انفئخ ، ٔاعزخذايٓب نخذيخ انًدزًغ

 ٚمذو األعزبر فٕائذ انزؼبيم يغ ْزِ انفئخ ، نزنك فٕٓ يٓزى ثؾكم يزضاٚذ ثؼهى انُفظ -3 

 .انشٚبمٙ ٔػهى االخزًبع انشٚبمٙ

. ب األساتذة اتجاه التفاعل الدراسًجل  نشر الوعً األخبلقً ل-4 

 ٔمغ انخطو انًزؼهمخ ثبنجٛئخ االخزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ نهطالة ٔانًفزٕزخ نهؼهى -5 

 .ٔانزكُٕنٕخٛب

 .أكبدًٚٛخ  رطٕٚش رطجٛمبد يُبعجخ نهسٛبح انٕالؼٛخ ٔانزكبيم فٙ ثٛئخ -6 -
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 :الخالصة
اػزجبس أٌ انزًبسٍٚ يٍ خالل األَؾطخ انًخزهفخ ْٙ ئزذٖ انٕعبئم انًًٓخ نًغبػذح األفشاد 

 ، ػهٗ انزخهـ يٍ انطبلخ انضائذح ٔانزؼجٛش ػٍ أَفغٓى ٔركٍٕٚ ؽخقٛخ يزٕاصَخ ٔيزكبيهخ
ئٌ انًًبسعخ ثطشٚمخ رؼهًٛٛخ فسٛسخ ٔيُزظًخ عزإثش ثؾكم يجبؽش ػهٗ األفشاد ٔانطالة 

ب ٔعهٕكٛبد فسٛخ ، ززٗ ٚزًكٍ يٍ انزٕافك يغ َفغّ ٔأفشاد  ًً ، ٔخبفخ كغجّ ئسؽبدًا ٔلٛ

رى رقًٛى أَؾطخ انزشثٛخ انجذَٛخ " Buetcherتشارلز بٌوتشر " و هذا ما أشار إلٌه .انًدزًغ

نذػى انؼاللبد انؾخقٛخ ثٍٛ أػنبء انًدًٕػخ ٔيٍ خالل رؼضٚض انقذالخ ٔانٕد ٔكزنك 

 .رطٕٚش انًٕاْت ٔاالعزؼذاداد انفطشٚخ
ب ػُذ " كورتن"كما اثبت  ًً ٚقجر األفشاد أكثش يشًزب ٔرفبؤاًل ٔلبثهٛخ نهزكٛف ٔيزُبغ

فً الدراسة " مكٌمً" ، وفً ذات السٌاق ٌؤكد انًؾبسكخ فٙ األَؾطخ انشٚبمٛخ انزؼهًٛٛخ

التً قام بها حول دور الممارسة الرٌاضٌة كنوع مهم فً األنشطة الترفٌهٌة فً المدرسة 
نمذ صادد انشٚبمخ يٍ ثشاء انشٔذ االخزًبػٛخ اندٛذح ، : وفً التنمٌة االجتماعٌة لؤلفراد

ؽكهذ أعبط انقذالخ ٔانمٛبدح ، ٔػضصد خقبئـ ٔٔهٕسد سٔذ انزؼبٌٔ ٔانزؼبٌٔ ، 

 .انمجٕل االخزًبػٙ ٔاززشاو اٜخشٍٚ
ٚزفك يؼظى انجبزثٍٛ أًٚنب ػهٗ أٌ انزًبسٍٚ انجذَٛخ ٔانزًبسٍٚ انجذَٛخ نٓب رأثٛش كجٛش ػهٗ 

ػهٗ ػكظ انطالة اٜخشٍٚ  .انزاليٛز نًًبسعٍٛ نهشٚبمخرطٕٚش انزفبػالد االخزًبػٛخ ثٍٛ 

انزٍٚ ال ٚؾبسكٌٕ فٙ انشٚبمخ ، فاٌ ئَدبصارٓى يٍ خالل انزٕافم يغ ثؼنٓى انجؼل 

وتنمٌة اإلحساس بضرورة احترام   االخزًبػٙلٔرًُٛخ انشٚبمخ ٔانشٔذ االخزًبػٛخ ٔانزفبع
ٔيغ رنك يٍ زٛث انزؼهٛى القوانٌن التً تحكم المجتمع باعتبار الرٌاضة لعبة منظمة 

ٔانزذسٚظ ٔاالْزًبيبد انٓٛكهٛخ ، ال رضال انشٚبمخ ٔانزؼهٛى ٔاألَؾطخ انجذَٛخ غٛش كبفٛخ ، 

 .يًب ٚإثش عهجًب ػهٗ انُزٛدخ انًزٕلؼخ نٓزا انًغزٕٖ يٍ انزؼهٛى
 

Le résumé: 

Considérant que les exercices à travers diverses activités sont l'un des 

moyens importants pour aider les individus à se débarrasser de 

l'excès d'énergie, à s'exprimer et à former une personnalité 

équilibrée et intégrée, la pratique d'une manière éducative correcte 

et régulière affectera directement les individus et les étudiants, en 

particulier en obtenant des conseils, des valeurs et des 

comportements sains, afin qu'il puisse se réconcilier Avec lui-même 

et les membres de la communauté. C'est ce que souligne Charles 

Buetcher: les activités d'éducation physique visent à soutenir les 

relations interpersonnelles entre les membres du groupe et à 
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promouvoir l'amitié et la convivialité ainsi que le développement des 

talents et aptitudes innés. Curtin a également démontré que les 

individus deviennent plus gais, optimistes, adaptables et harmonieux 

lorsqu'ils participent à des activités sportives éducatives. Dans le 

même contexte, McKimy insiste dans son étude sur le rôle de la 

pratique sportive en tant que type important dans les activités 

récréatives à l'école et dans le développement social des individus: Le 

sport a enrichi le bon esprit social, développé l'esprit de coopération 

et de coopération, formé la base de l'amitié et du leadership, et 

promu les caractéristiques de l'acceptation sociale et du respect 

d'autrui. La plupart des chercheurs s'accordent également à dire que 

l'exercice physique et l'exercice physique ont un effet significatif sur 

le développement des interactions sociales entre les élèves des 

sportifs. Contrairement aux autres étudiants qui ne pratiquent pas de 

sport, leurs réalisations en communiquant entre eux, en développant 

le sport, l'esprit social, l'interaction sociale et en développant le 

sentiment de la nécessité de respecter les lois qui régissent la société 

en tant que sport est un jeu organisé. La physicalité est insuffisante, 

ce qui affecte négativement le résultat attendu de ce niveau 

d'éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع مة  المراج 
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                                         جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم                    

 معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة و الرٌاضٌة

                                                                      

 

 

 فً إطار إعداد مذكرة التخرج ضمن متطلبات نٌل شهادة ماستر
فً علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة 

                                              

 

 

 :عنوانتحت 
 

 

 

 

 

 

أطلب منك استخدام المعلومات المطلوبة فً هذه الصفحة لإلجابة على األسئلة التالٌة وقراءة 
.                                             ألن تعاونك معنا جزء مهم من نجاح هذا البحث العلمً. التعلٌمات

                                                                             . 
 

 

.شكرا لمساهمتك ومساعدتكأمام اإلجابة المناسبة و× وضع عبلمة : مبلحظة  

دور النشاط البدنً الرٌاضً التربوي فً تنمٌة 

 التفاعل االجتماعً لدى تبلمٌذ الطور المتوسط

طور ال مٌذالتفاعل االجتماعً لدى تبل

متوسطال  
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 : بالموضوعمعلومات ذات صله

هل تتشارك مع زمبلبك اثناء اللعب وفً مختلؾ االنشطة؟- 1  

 دائما              أحٌانا              أبدا   
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هل ستعضب او تبكً اذا لم تتحصل على ما ترٌد؟- 3  
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 هل تقوم باالعتذار عند اقتراؾ اي خطأ مع االخرٌن ؟- 5
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 دائما              أحٌانا              أبدا

هل تفضل القٌام بالمهام باالشتراك مع االخرٌن؟- 9  
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هل تقدم الشكر لمن ساعدك او قدم لك معروفا؟- 24  

 دائما              أحٌانا              أبدا

 هل لدٌك صعوبة فً التواصل مع اآلخرٌن؟- 25
 دائما              أحٌانا              أبدا
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 دائما              أحٌانا              أبدا

 هل تشعر بالمتعة اثناء تواجدك مع زمبلبك؟- 27
 دائما              أحٌانا              أبدا

 هل ال ٌمكنك القٌام بالتواصل البصري حٌث ال تنظر فً عٌون من تتحدث الٌه- 28
 دائما              أحٌانا              أبدا

 هل تصب اهتماما كبٌرا باجراء حوار مع احد زمبلبك ؟- 29
 دائما              أحٌانا              أبدا

هل تشارك زمبلبك النشاط الذي تقوم به ؟- 30  

 دائما              أحٌانا              أبدا
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